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Foredraget viser hvordan Horten kommune har implementert 
styringssystemet i organisasjonen og hvordan kommunen nå i større grad 
opplever økt grad av god virksomhetsstyring. 

Tema vil blant annet være:

• bruk av sjekklister for å sikre internkontroll, god praksis og lovlighet.

• I tillegg knytte noen kommentarer til hvordan Horten kommune 
vurderer å implementere den nye planmodulen som er under 
utarbeidelse i Framsikt. 

Foredragets tittel:
Internkontroll, sikre lovlighet og bruk av Framsikt



Innledning
- Om Horten kommune

Visjon: Horten. Mulighetene er akkurat her. 

Langsiktig utvikling av Hortenssamfunnet

Attraktivitet, God Oppvekst, Trygghet for innbyggerne og Natur og 
miljø

Brutto driftsinntekter: Ca 2 mrd

Kvalitet og service

(Antall tjenesteområder/enheter ca 70)



Innledning
- Organisasjonskartet



Horten kommunes definisjon av helhetlig kommunal 
virksomhetsstyring og internkontroll

Helhetlig virksomhetsstyring innebærer at 
risikovurdering, internkontroll og 
resultatoppfølging er en integrert del av 
styringsprosessene 
i kommunen. Dette gir bedre forutsetninger 
for bevisst styring og eventuelt 
endring av kurs når forutsetningene endres. 
Målet er å legge til rette for at Horten 
kommune når de overordnede føringene, 
vedtatt i et 4- og 12-års perspektiv.



Kommuner og fylkeskommuner skal ha 
kontroll med administrasjonens
virksomhet for å sikre at lover og forskrifter 
følges. Kommunedirektøren i kommunen
og fylkeskommunen er ansvarlig for 
internkontrollen.

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

Kapittel 25. Internkontroll- ny kommunelov



Kapittel 25. Internkontroll- ny kommunelov
Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren spesielt ha fokus på:

Mål Beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering

Rutiner Ha nødvendige rutiner og prosedyrer

Avvik Avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik

Dokumentasjon Ha nødvendige rutiner og prosedyrer

Rapportering og 
evaluering

Fortløpende rapportering til kommunestyret, evaluere og forbedre tiltak for 
internkontroll



Kommunens virksomhet skal ha Internkontroll 
– Kontinuerlig forbedringsarbeid øker modenhetsnivået

Med fokus på mål, rutiner, 
avvik, dokumentasjon, 
rapportering og evaluering 
vurderer Horten kommune 
at graden av internkontroll 
øker fra tilfeldig styring til 
en integrert del av den 
helhetlige styringen. 



Hvordan bruker Horten kommune Framsikt 
til å sikre helhetlig virksomhetsstyring?

Rapportering på grunnleggende styringsparametere

Januar 2018

Oppstart rapportering på 
økonomi, HR og øvrig 
grunnleggende 
internkontroll

Budsjettering, inkl. økonomiplan

Våren 2018

KOSTRA-analyse

Utarbeidelse av 
økonomiplan med 
årsbudsjett

Virksomhetsplan

Januar 2019

- Utarbeidelse av 
virksomhetsplan som 
støtter opp under 
målsettinger

- Alle rapporter, budsjett etc
på web for å sikre økt 
åpenhet

Høsten 2019:

Politikermodulen

Videre arbeid

Planmodul

Utviklingsarbeid for å samle 
alle planer forankret i 
kommuneplanens 
samfunnsplan



Vår styringsmodell
- Helhetlig kommunal virksomhetsstyring gjennom bruk av Framsikt som system

Grunnmuren sikrer lovlig og forsvarlig 
drift:
Dette oppnår vi gjennom god 
internkontroll innen områdene

• Økonomistyring
• Fokus på medarbeidere
• Sjekkliste

Mål:
Hvilken retning skal Horten kommune styre 
mot og hva skal vi oppnå?



Økonomistyring

- Opprullering av økonomiske status i organisasjonen



HR-relaterte tema

- Opprullering i organisasjonen



Sjekklista benyttes for å sikre lovlig drift i hele organisasjonen

- Hva er sjekklista

• En oversikt på alle punkter enhetsleder må kvittere ut fortløpende for å 
ivareta den helhetlige internkontrollen. Sjekkpunkter gjøres i samarbeid med 
internrevisor, HR-sjef og økonomisjef

• Kommunalsjefen har mulighet til å sette opp punkter underordnet leder i 
aktuelt kommunalområde skal følge opp spesielt

• Rådmannens styringssystem er basert på tillit. Dette innebærer at leder selv 
er delegert ansvar til å rapportere status på egen virksomhet. 

• Internrevisor tar stikkprøver på innrapportert status på ulike enheter

• Positive tilbakemeldinger fra ulike tilsynsmyndigheter



Eksempel på en slik sjekkliste

- Punkter i den helhetlige internkontorllen

Definerer hvem det 
rapporteres til

Tema som rapporteres

Enhetslederes vurdering av 
status pr punkt som samlet 

sikrer en helhetlig 
virksomhetsstyring



Sjekklista

- Opprullering i organisasjonen



Min styringsside gir helhetlig oversikt på kommunens internkontroll

- Opprullering i organisasjonen



Helhetlig 
virksomhetsstyring i 
tjenesteproduksjonen

Helhetlig 
virksomhetsstyring 
innebærer at 
risikovurdering, 
internkontroll og 
resultatoppfølging er en 
integrert del av 
styringsprosessene 
i kommunen. Dette gir 
bedre forutsetninger for 
bevisst styring og 
eventuelt 
endring av kurs når 
forutsetningene endres. 
Målet er å legge til rette 
for at Horten kommune 
når de overordnede 
føringene, vedtatt i et 4-
og 12-års perspektiv.

Hvordan har Horten kommune strukturert sitt 
arbeid for samlet å nå de overordnede 
målsettingene i et 12- og 4-års perspektiv?



• Basert på vedtatte føringer fra 
kommuneplanens samfunnsdel vedtar 
kommunestyret målsettinger 
kommunalområdet skal fokusere på i et 
fireårs-perspektiv. 

• Arbeidet rulleres hvert år i økonomi- og 
handlingsplanen

• Videre fokus: Sikre oppfølging av 
vedtatte mål for aktuelle enheter 
gjennom driftsåret 

Oppfølging av vedtatte mål i Horten kommune



Mål er forankret i kommuneplanens samfunnsdel
- Kommuneplanens samfunnsdel

Kommunestyret vedtok i 2015 noen 
viktige fokusområder som skal 
prioriteres i et langsiktig perspektiv. 
Dette legger grunnlag for økt felles 
virksomhetsstyring i kommunens 
tjenesteproduksjon. Punktene er: 

• Økt attraktivitet

• God oppvekst

• Trygghet for innbyggerne

• Natur og miljø



Eksempel på mål fra økonomiplanen som skal bidra til å nå et av 
fokusområdene i kommuneplanens samfunnsdel

Fokusområde
Delmål i 

økonomiplanen
Måleindikator

Mål 2020

Mål 2023



Formålet med virksomhetsplanen 
er

• å få en samlet oversikt på 
hvordan overordnede måle  
følges opp i underliggende 
enheter

• Helhetlig oversikt på 
internkontrollen i alle enheter

• Skal legge til rette for en 
helhetlig virksomhetsstyring i 
kommunens 80 enheter

Bruk av virksomhetsplan



Oppdragsbrev
Kommunedirektørens bestilling til alle enheter. Fokus er å sikre god internkontroll i 
enheter og sikre at alle politiske vedtak fra budsjettet følges opp

Mål
Enheter skal beskrive hvordan mål vedtatt i en lengre perspektiv følges opp i 
kommende budsjettår

Aktivitet
Nøkkeltall som er viktig for å vise at den enkelte enhet følger opp kritiske punkter i 
sin virksomhetsstyring

Oppdrag og 
oppgaver

Oppfølging av verbalpunkter, politiske vedtak og prosjekter overordnet leder skal 
følge opp gjennom driftsåret



Tekster
Beskrivelse av den enkelte enhet som kan benyttes i øvrig planverk i den helhetlige 
virksomhetsstyringen.

Sjekkliste
Leder kvitterer ut om aktuell enhet har kontroll på lovpålagte oppgaver og ev andre 
punkter overordnede ledere har satt som krav gjennom driftsåret

Ramme Økonomisk status for den enkelte enhet

Dokument-
eksport

Muligheter for å printe ut hele virksomhetsplanen
Vil kunne genereres som web fra januar 2020



Mål

Kommuneplanens 
samfunnsdel – vårt felles 
utgangspunkt
Kommunestyret vedtok i 2015 følgende 

fokusområder fram til 2027:

• Attraktivitet

• God oppvekst

• Trygghet for innbyggerne

• Natur og miljø



Oppfølging av vedtatte mål i Horten kommune

Aktuelt fokusområde 
fra kommuneplanens 
samfunnsdel

Mål vedtatt i økonomi-
og handlingsplanen

Delmål  (indikator) 
kommunalområdet 
skal jobbe med i 2019



Kommunalsjefens forarbeid

• Indikator/delmål fordeles på enhetene 
som får oppfølgingsansvar i 2019.

• Status på mål rapporteres i 
rapporteringsmodulen pr april, august 
og desember



Hvordan rapportere status på delegerte mål?

• Trykk på «Mål og resultat»
• Delegerte indikatorer fremkommer i oversikten. Fyll inn oppnådd resultat pr aktuelle 

måned og skriv en kort statusbeskrivelse
• Resultat og statusbeskrivelse fremkommer i kommunalområdets samlede virksomhetsplan

For å rapportere på mål, 
gå inn i månedsrapporten



Status virksomhetsplan etter rapportering

• Ledernes samlede kommentarer pr indikator framkommer i virksomhetsplanen
• Overordnet leder kan følge status 
• Bidrar til å sikre at vi kommer et steg nærmere målene vedtatt i økonomiplan og 

kommuneplanens samfunnsdel. 



Kommunedirektørens ledermøte, status små 
rapporteringsmåneder:
Kommunalsjefene rapporterer status innen:
• Økonomi
• HR
• Sjekkliste
• Avvik

Politisk rapportering:
I tillegg til status økonomi, HR, sjekkliste og avvik 
rapporteres status på verbalpunkter og grad av 
måloppnåelse til kommunestyret og er kommunens 
offisielle rapporteringer gjennom året (1.- og 2.tertial 
samt årsmelding)

Løpende oppfølging gjennom året på den helhetlige 
virksomhetsstyringen

Kommunalsjefens ledermøte i det enkelte 
kommunalområde:
Status innen:
• Økonomi
• HR
• Sjekkliste
• Avvik



Grunnleggende styring med 
fokus på lovlig drift

Hvordan sikre at vi lykkes med 
målene i kommuneplanens 
samfunnsdel

Hvordan ledere på alle nivå 
kan ha en operativ 
virksomhetsplan

Oppsummert, hvordan vi bruker Framsikt for å sikre helhetlig 
virksomhetsstyring

Helhetlig virksomhetsstyring innebærer 
at risikovurdering, internkontroll og 
resultatoppfølging er en integrert del av 
styringsprosessene i kommunen. Dette 
gir bedre forutsetninger for bevisst 
styring og eventuelt endring av kurs når 
forutsetningene endres. Målet er å legge 
til rette for at Horten kommune
når de overordnede føringene vedtatt i 
et 4- og 12-års perspektiv.



Videre utvikling av Framsikt som bidrar til økt grad av 
internkontroll og helthetlig virksomhetsstyring

Politikermodul
Politiske forslag på web – økt grad av informasjon på den politiske styringen. Dette 
gir en mer helhetlig økonomiplan

Min side
Alle ledere vil fra 2020 bruke «min side» og gir alle en bedre oversikt på den 
helhetlige styringen i Horten kommune

Virksomhets-
planen

Videre arbeid med oppdrag og oppgaver for å få mer informasjon inn et sted.
Virksomhetsplanen på web for å øke informasjonen til relevante personer

Planmodul Ha nødvendige rutiner og prosedyrer

Rapportering og 
evaluering

Fortløpende rapportering til kommunestyret, evaluere og forbedre tiltak for 
internkontroll



Videre utvikling av Framsikt som bidrar til økt grad av 
internkontroll og helthetlig virksomhetsstyring

Planmodul
• Horten kommune er med i en pilotgruppe for utvikling av en 

planmodul. 
• Hensikten er å 

• få mer helhetlig oversikt på alle planer i kommunen
• Alle jobber i samme system med utarbeidelser av 

planer forankret i kommuneplanens samfunnsdel og 
planstrategi

• Økonomiske konsekvenser av vedtatte planer 
framkommer i rullering av framtidige økonomiplaner og 
gjennom dette integreres i virksomhetsplaner

• Få færre, men mer konkrete planer i den helhetlige 
virksomhetsstyringen av Horten kommune



Avslutning

Horten kommune opplever at Framsikt bidrar økt 
internkontroll og virksomhetsstyring gjennom:

• Oversiktlig økonomi- og fraværsstyring 

• Sjekklista som alle skal kvittere ut at det er kontroll på 
interne prosesser og en samleoversikt på alle 
underliggende systemer i Horten kommune

• Oppfølging av vedtatte mål gjør at kommunen på et 
tidlig tidspunkt kan endre kurs når forutsetningene 
endres

• Den videre planlagte utviklingen av Framsikt gjennom 
ny planmodul vil øke kommunens helhetlige 
virksomhetsstyring
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