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Forord
Vi viser til vårt enhetsbesøk ved Heimdal tannklinikk den 29.08.17. Vi håper at vårt besøk
bidrar til å øke bevisstheten blant ledelse og merkantilt personale om viktigheten og forståelsen
av god økonomisk internkontroll. Rapporten dokumenterer formål og innhold i enhetsbesøket,
samt revisors vurderinger, konklusjon og eventuelle anbefalinger.
Vi takker for konstruktiv informasjon fra Heimdal tannklinikk.

Trondheim, 28. september 2017

Ann Katharine Gardner
Oppdragsansvarlig revisor

Gunnhild Ramsvik
Revisjonsmedarbeider
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1 Formål og gjennomføring
1.1 Et ledd i den finansielle revisjonen
Innholdet i den finansielle revisjonen er definert gjennom forskrift for revisjon1 § 3. Det framgår
av forskriften at revisor skal "vurdere om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å
sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i
samsvar med lover og forskrifter."
Det framgår videre av forskriften at revisor skal "se etter at den revisjonspliktige har ordnet den
økonomiske internkontrollen på en betryggende måte og med forsvarlig kontroll".
Det innebærer at revisor må foreta en kartlegging av den økonomiske internkontrollen i
fylkeskommunen og foreta tester av rutinene for å kontrollere at de fungerer som forutsatt.
Sør-Trøndelag fylkeskommune (heretter kalt STFK) har delegert mye av oppgavene knyttet til
økonomisk internkontroll ut til den enkelte enhet. STFK er organisert etter en tonivåmodell.
Modellen innebærer en mer direkte styringsform, med rådmannsnivået direkte over den
enkelte virksomhet, eller enhet. De videregående skolene har en leder med faglig ansvar,
personalansvar og budsjettansvar. Det er derfor nødvendig for revisor å ha kjennskap til den
delen av den økonomiske internkontrollen som skjer ved den enkelte virksomhet. Ytterligere
informasjon om fylkeskommunens organisering av internkontroll er gitt i vedlegg til rapporten.
Resultatet av enhetsbesøkene er med og danner grunnlaget for revisjonsberetningen som
legges fram for fylkestinget i Sør-Trøndelag.
Revisjonsforskriftens § 4 inneholder bestemmelser om hvordan revisor skal rapportere
mangler og avvik. Vesentlige forhold skal rapporteres skriftlig til kontrollutvalget2 med kopi til
administrasjonssjefen3.

1.2 Veiledning
Gjennom den finansielle revisjonen får vi et godt innblikk i fylkeskommunens virksomhet og
erfaringer med hva som oppleves som komplisert. Som revisor har vi god kjennskap til
gjeldende regelverk innen områder som regnskapsføring, merverdiavgiftslovgivning, regelverk
for offentlige anskaffelser og bestemmelser for lønnsområdet. Ikke minst er vi opptatt av
endringer i bestemmelser og hvordan endringene virker inn på fylkeskommunens virksomhet.
Vi er derfor bevisste på å legge inn et element av veiledning i enhetsbesøkene, gjennom at vi
legger vekt på å møte ledelsen ved den enkelte enhet og tar opp temaer hvor vi tror det kan
være et forbedringspotensial.
Av samme årsak har vi valgt å være relativt detaljerte i beskrivelsen av regelverket i rapporten.
Vi har lagt inn henvisninger og lenker til aktuelle regelverk, interne reglement og retningslinjer
der vi har ansett det som hensiktsmessig. Rapporten har også to vedlegg som vi anbefaler at
den enkelte enhet setter seg inn i.

1

Forskrift for revisjon av kommuner og fylkeskommuner mv. gitt i medhold av kommuneloven § 78.
Kontrollutvalget skal utføre kontroll og tilsyn med den løpende forvaltningen i fylkeskommunen på vegne av
fylkestinget, jf. forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner mv. gitt i medhold av kommuneloven
§ 77.
3
Kommuneloven benytter begrepet "administrasjonssjef" om fylkeskommunens øverste administrative leder. I
Sør-Trøndelag fylkeskommune benyttes tittelen fylkesrådmann.
2
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Vi er kjent med at alle enhetene i fylkeskommunen har tilgang til elektronisk faglig
oppslagsverk, innen regnskap, lønn og personal. Vi vil oppfordre til at slike verktøy brukes
aktivt ved behov for veiledning i hverdagen.

1.3 Prosedyren ved enhetsbesøk
Vi har gjennomført besøk ved den enkelte enhet i en årrekke, første gang i 2004.
Før besøket setter vi oss inn i eventuelle endringer som har skjedd i fylkeskommunen og den
enkelte virksomhet, foretar en økonomisk analyse og sender ut en agenda som kan forberede
ledelsen på møtet.
Etter gjennomført enhetsbesøk gir vi en tilbakemelding til den enkelte virksomhet; denne
rapporten, og ledelsen ved enheten gis anledning til å verifisere innhentet informasjon om
rutiner og praksis. Videre vil fylkesrådmannen få en samlet tilbakemelding i egen rapport etter
at alle enhetsbesøkene er gjennomført.
Kontrollutvalget vil bli orientert gjennom en egen sak. Kontrollutvalget bestemmer videre
saksgang.
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2 Kort om forståelse og innhold i begrepet økonomisk
internkontroll
I dette kapitlet gir vi en kort beskrivelse av krav og føringer for internkontroll. Vedlegg til
rapporten gir mer utfyllende informasjon om krav og føringer, og eksempler på praktisk
anvendelse av den teoretiske modellen som presenteres under.

2.1 Om administrasjonssjefens ansvar
Ifølge kommuneloven § 23, 2. ledd har administrasjonssjefen et ansvar for at
"administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den
er gjenstand for betryggende kontroll. "
Det er skrevet flere nasjonale rapporter og utarbeidet anbefalinger for å styrke internkontrollen
i landets kommuner og fylkeskommuner. COSO-rammeverket er en sentral kilde i disse
rapportene.

2.2 COSO-rammeverket
I COSO-rammeverket defineres internkontroll som en prosess, utført av virksomhetens styre,
ledelse og øvrige ansatte, utformet for å gi en rimelig sikkerhet for oppnåelse av målsettinger
relatert til drift, rapportering og etterlevelse.4
Rammeverket viser til fem integrerte internkontrollkomponenter:
•
•
•
•
•

Internt kontrollmiljø
Risikovurdering
Kontrollaktiviteter
Informasjon og kommunikasjon
Oppfølging

Risikovurdering er en dynamisk og gjentagende prosess der formålet er å identifisere og
vurdere risikoer knyttet til oppnåelsen av målsettinger. Handlinger i form av kontrollaktiviteter
etableres gjennom retningslinjer og prosedyrer, for å bidra til å redusere de identifiserte
risikoene. Aktivitetene kan eksempelvis være autorisasjoner og godkjennelser, verifikasjoner,
avstemminger og analyser. Arbeidsdeling vil være et naturlig element ved utforming av
kontrollaktiviteter. Kontinuerlig informasjon og kommunikasjon og løpende evaluering gjennom
oppfølgingsaktiviteter, er også komponenter som må være på plass for å oppnå en
hensiktsmessig og effektiv internkontroll. Det interne kontrollmiljøet har en gjennomgripende
innvirkning på hele internkontrollsystemet.
Det er utformet 17 prinsipper som representerer den grunnleggende essensen i hver av
komponentene. Prinsippene er ment å være tydeliggjørende for å gjøre anvendelsen av
rammeverket enklere.

4

Den første utgaven av COSO-rammeverket kom i 1992. Det er lagt frem et oppdatert rammeverk i 2013,
Internkontroll – et integrert rammeverk. Vår rapport bygger på det oppdaterte rammeverket.
4

RAPPORT ETTER ENHETSBESØK – HEIMDAL TANNKLINIKK

3 Praksis ved Heimdal tannklinikk
I dette kapitlet vil vi først beskrive og vise til gjeldende bestemmelser på området, både
eksterne og interne styrende dokumenter og regelverk. Deretter vil vi beskrive enhetens
praksis og avslutningsvis gi uttrykk for våre vurderinger, konklusjoner og eventuelle
anbefalinger.

3.1 Økonomisk internkontroll
3.1.1 Tilrettelegging for økonomisk internkontroll i STFK
Fylkeskommunen har utarbeidet en rekke sentrale reglement og retningslinjer for å legge til
rette for en god økonomisk internkontroll. Dokumentene ligger tilgjengelig i kvalitetssystemet
og intranettet til fylkeskommunen. Her nevnes:
•
•
•
•
•

Reglement for attestasjon: Link til reglement i kvalitetssystemet
Reglement for anvisning: Link til reglement i kvalitetssystemet
Etiske retningslinjer: Link til retningslinjer i kvalitetssystemet
Retningslinjer for kassasjon, salg og utleie av fylkeskommunalt inventar og utstyr:
Link til retningslinjer på intranettet
Retningslinjer for ressurssentrene og deres virksomhet: Link til retningslinjer på
intranettet.

Nedenfor angis sentrale elementer i de aktuelle reglementene og retningslinjene. Det er
imidlertid viktig at enhetene er godt kjent med innholdet i disse dokumentene i sin helhet.
Beskrivelsene under er på ingen måte utfyllende.

Reglement for attestasjon og anvisning
Reglement for attestasjon og anvisning definerer hva som menes med hhv. attestasjon og
anvisning, herunder hvilket ansvar de ulike rollene fører med seg.
Attestasjonsreglementet gir en detaljert og konkret beskrivelse av hva attestasjonsoppgaven
innebærer. Attestantene har ansvar for at bilag og bakenforliggende forhold er i orden for
inntekter, utgifter, overføringer, oppgavepliktige utbetalinger etc. Reglementet angir
kontrollpunkter som attestanten er ansvarlig for å oppfylle før posteringene anvises og
bokføres.
For eksempel vil attestasjon av utgifter innebære et ansvar for å påse at:
• kravet vedrører fylkeskommunen
• faktura er original (ikke kopi, purring el.lign.)
• underbilag er original
• den fakturerte varen/tjenesten er bekreftet mottatt
• faktura er i samsvar med bestilling og mottatt vare/tjeneste
• fakturaens angitte priser, rabatter, kredittid eller andre betingelser er i samsvar med
bestilling/avtale
• inngåtte innkjøpsavtaler er benyttet
• gjeldende bestemmelser om aktivering av anskaffelser overholdes
• bestemmelsene i reglement for inventarregistrering overholdes
• varer som skal inngå i lagerbeholdning registreres som bestemt
• budsjettmessig dekning
Ved oppgavepliktige/trekkpliktige utbetalinger stilles det ytterligere krav til attestanten som skal
sørge for at:
5
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▪
▪

gjeldende bestemmelser for oppgaveplikt/trekkplikt skal følges
oppgavepliktige/trekkpliktige utbetalinger behandles som lønnsbilag, og blir kodet etter
regler fastsatt av personal- og lønnsavdelingen

Attestantens oppgaver, slik de er regulert i attestasjonsreglementet, stiller store krav til
vedkommende som attesterer lønnsutbetalinger, og det forutsettes at den eller de med
attestasjonsmyndighet til enhver tid er oppdatert på gjeldende regelverk.
I anvisningsreglementet står det listet opp obligatoriske kontroller og handlinger ved utførelse
av anvisninger:
Den som anviser plikter å forsikre seg om at bilaget er attestert i samsvar med instruks for
attestasjon, av rette vedkommende og at:
• kravet er i samsvar med anvist beløp
• det er budsjettmessig dekning for beløpet
• at utgiften blir regnskapsført på den underpost den etter sin art hører hjemme
• at utgiften blir regnskapsført i riktig regnskapsperiode og regnskapsår

Etiske retningslinjer
Fylkestinget vedtok 16. desember 2015 et revidert forslag til etiske retningslinjer som gjelder
hele den fylkeskommunale virksomheten.
Retningslinjene bygger på et etisk fundament som bl.a. peker på at ansatte skal være bevisste
på at deres arbeid danner grunnlaget for innbyggernes tillit til offentlig virksomhet og
holdningene til fylkeskommunen. Folkevalgte, ledere og medarbeidere har alle ansvar for at
praksis er i tråd med det etiske fundamentet til STFK. Ledelsen ved enhetene har et særskilt
ansvar for at det er tid og rom for dialog om etiske problemstillinger.
Nedenfor oppsummeres noen av de sentrale punktene i retningslinjene:
• Ansatte kan ikke ta imot gaver eller benytte sin stilling til å oppnå personlige fordeler,
og at slike tilbud om gaver eller annen form for oppmerksomhet skal avklares med
nærmeste overordnede
•

Det presiseres at det skal være åpenhet i organisasjonen om ansattes eventuelle
bistillinger, styreverv eller andre lønnede oppdrag, og det pekes på at alle ansatte selv
har ansvar for å sørge for at slik informasjon blir registrert og holdt à jour

•

Retningslinjene sier at fylkeskommunens navn eller innkjøpsavtaler ikke skal benyttes
i forbindelse med personlige innkjøp uten at det foreligger avtale om det

Utlån / utleie av transportmidler og utstyr
STFK har utarbeidet sentrale retningslinjer for kassasjon, salg og utleie av fylkeskommunalt
inventar og utstyr.
I avsnitt 2.4, som omhandler utleie, er det presisert at fylkeskommunalt inventar og utstyr ikke
kan nyttes til private eller utenomtjenestelige formål, unntatt når inventaret/utstyret er beregnet
på slik utleieaktivitet.
Videre sier retningslinjene at alle interne og eksterne utlån av inventar/utstyr skal registreres
og det skal føres nødvendig oversikt over utlånt inventar/utstyr. Registrering av utlån skal
minimum omfatte:
• hva som lånes ut og til hvem, og ev hvor låneobjektet befinner seg i perioden
• dato når utlånt og frist for tilbakelevering
• avtalt pris og betingelser, og ev spesielle vilkår/betingelser
6
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•

avtale om den som låner/leier inventar/utstyr, må erstatte eventuelt tap eller
skade

Alle utlån skal bekreftes med underskrift fra partene og tilbakelevering skal også bekreftes.
I tillegg skal det også være fastsatt rutiner for kontroll i forbindelse med utlevering,
tilbakelevering, og tiltak som iverksettes dersom låneobjektet ikke leveres tilbake som avtalt.

3.1.2 Internt miljø, risikovurderinger og kontrollaktiviteter ved Heimdal
tannklinikk
Heimdal tannklinikk er en del av Tannhelsedistrikt Syd. Tannhelsedistrikt Syd består i tillegg
av Klæbu tannklinikk, Tiller tannklinikk og Spongdal tannklinikk. Overtannlegen for distriktet
har sin arbeidsplass ved Heimdal tannklinikk. På tidspunktet for revisors besøk var
overtannlegen på vei over til ny stilling i privat praksis. Det var ikke avklart på dette tidspunktet
hvem som overtar stillingen som overtannlege for distriktet. Fylkestannlegen har ansvaret for
Heimdal tannklinikk og Tannhelsedistrikt Syd inntil stillingen blir besatt.
Det gjøres ikke noen særskilt risikovurdering for Tannhelsedistrikt Syd eller Heimdal
tannklinikk når det gjelder økonomisk internkontroll. Det er imidlertid etablert en rekke rutiner
og retningslinjer for rapportering, budsjettoppfølging mv.
Overtannlegen har budsjettansvar for hele tannhelsedistriktet. Alle innkjøp til tannklinikkene i
distriktet skal dermed godkjennes av overtannlegen. I tillegg setter overtannlegen
inntjeningsmål for den enkelte klinikk, og tar opp prioriteringer undervegs med klinikksjefene.
Hver tannklinikk har en klinikksjef, som rapporterer til overtannlegen for tannhelsedistriktet.
Dette gjøres i egne møter mellom overtannlegen og klinikksjefene. Selv om hvert
tannhelsedistrikt har en overtannlege med budsjettansvar, har fylkestannlegen det
overordnede ansvaret for tannhelsetjenesten i fylket. I praksis medfører det at fylkestannlegen
har utarbeidet en rekke administrative rutiner som overtannlegene skal følge i det
administrative arbeidet. Dette omfatter både økonomisk rapportering og rapportering på
tjenesteutøvelse.
Overtannlegen for Tannhelsedistrikt Syd gir uttrykk for å ha fokus på økonomisk internkontroll,
både for Heimdal tannklinikk og resten av tannhelsedistriktet. Enheten følger fylkestannlegens
veiledninger for daglige rutiner. Det er særlig rutiner knyttet til budsjettoppfølging og oppfølging
av inntjeningsmål som har fokus fra overtannlegen på dette området.
Løpende oppgaver av økonomisk art ved Heimdal tannklinikk ivaretas av tannhelsesekretær
ved klinikken. Tannhelsesekretæren har fått tildelt disse oppgavene for relativt kort tid siden,
og viser til at hun fortsatt er i en læringsprosess. Hun har fått opplæring av overtannlegen. Det
er i utgangspunktet satt av ressurser til administrative oppgaver, men i perioder med
fravær/permisjoner vil arbeid med pasientbehandling bli prioritert. Oppgaver av økonomisk art
må derfor utføres utenom tidspunktene med pasientbehandling. Både overtannlege og
tannhelsesekretær peker på at dette i perioder kan være krevende. I tilknytning til årsavslutning
mottar enheten et skriv fra regnskapstjenesten der det framgår hva som skal utføres av
regnskapsmessige oppgaver ved årsslutt. Overtannlegen mener det er greit å forholde seg til
dette.
All pasientbehandling skal registreres i tannhelsetjenestens system OPUS. Her registreres
detaljer om pasientbehandlingen, og opplysninger om fakturering og innbetaling fra pasienten.
Systemet kommuniserer ikke med regnskapssystemet Agresso, da OPUS lagrer sensitive
pasientopplysninger og skal holdes isolert fra andre systemer. Data overføres dermed manuelt
mellom de to systemene. Overtannlegen er klar over at det da er større risiko for feil.
Overføringen kontrolleres derfor nøye av enheten selv, og eventuelt også av fylkestannlegen.
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Regnskapstjenesten i STFK har ikke tilgang til data i OPUS og kan ikke utføre kontroller på
dette.
Overtannlegen bruker rapportene i Agresso, for å se hvordan klinikken og tannhelsedistriktet
ligger an i forhold til budsjett. Overtannlegen har ikke tilgang til lønnssystemet og ser derfor
ikke detaljer knyttet til lønnsutbetalinger. Hverken overtannlege eller tannhelsesekretær har
hatt noen opplæring i bruk av Agresso ut over egenopplæring. Ifølge overtannlegen var det
signalisert at det skulle komme en felles opplæring på regnskap for en stund siden. Foreløpig
har dette ikke blitt gjennomført.
Som følge av at alle opplysninger om inntjening og fakturering genereres i OPUS, vil ikke
Agresso være oppdatert på inntektssiden til enhver tid. Inntektene oppdateres i Agresso først
ved månedens slutt, når månedsoppgjøret registreres i Agresso. Dette medfører at
overtannlegen må se begge systemene i sammenheng for å ha et godt bilde av
budsjettsituasjonen.
Lokalene som tannklinikken disponerer ligger i andre etasje i et forretningsbygg i Heimdal
sentrum. Samtlige ansatte og renholdspersonell ved klinikken har nøkkel til lokalene. I tillegg
har byggets vaktmester universalnøkkel. Det er egen alarm på tannklinikken. Inne i lokalene
er det lås på dør mellom klinikk og venterom. Denne kan ikke åpnes fra venterommet uten
nøkkel. Ansatte og renholdspersonell har nøkler til alle rommene.
Legemidler holdes innelåst i eget skap. All medikamentbruk journalføres i OPUS, og i tillegg
føres det oversikt i egen bok over beholdning og uttak. Det er bare tannleger som kan bestille
medikamenter hos leverandør og det er bare tannleger som er autorisert til å hente ut
legemidler. Tannlegen skal kvittere ut i egen bok over uttak. Overtannlegen peker på at
medikamenter som oppbevares på tannklinikken er begrenset både i mengde og typer.

3.1.3 Informasjon og kommunikasjon
Det er etablert flere plattformer for informasjonsflyt og kommunikasjon mellom de ulike
tannklinikkene og mellom tannhelsedistriktene i fylkeskommunen. Det gjennomføres møter
mellom overtannlegene jevnlig gjennom året, der det er rom for å ta opp aktuelle
problemstillinger. Det avholdes i tillegg jevnlige klinikksjefmøter innad i tannhelsedistriktet.
Rapporteringen som klinikksjefene skal foreta overfor overtannlegen er gjerne tema på disse
møtene. Det avholdes i tillegg personalmøter på den enkelte klinikk. Tema på disse møtene
er for eksempel status i forhold til inntjeningsmålet for tannklinikken og HMS-spørsmål, i tillegg
til andre relevante tema.
Ut over dette forgår kommunikasjonen i hovedsak ved bruk av e-post. Som følge av at ansatte
gjerne er opptatt med pasientbehandling, brukes telefon i liten grad til slike oppgaver.
Enheten bruker kvalitetssystemet ESK i noen grad. Det kan for eksempel være for å finne
dokumentmaler ved opplæring av nytilsatte. Ledelsen er kjent med at det ligger bekrivelser av
behandlingsrutiner i systemet. Systemet oppleves som tungvint å bruke, og enheten
foretrekker derfor å skrive ut rutiner og beskrivelser og oppbevare disse på papir.
Tannklinikkene får også rutinebeskrivelser og maler tilsendt fra fylkestannlegens kontor.
Fylkeskommunens etiske retningslinjer har ikke vært gjennomgått ved enheten. Enheten har
imidlertid løpende dialog internt for å sikre rasjonelle innkjøp, og har klare prioriteringer på at
midler skal brukes til klinikkens og pasientenes beste. Ledelsen er klar på at det ikke tas imot
bevertning, besøk eller gaveartikler fra leverandører. Ifølge overtannlegen tillates ikke utlån av
klinikkens utstyr. Privat bruk av tannklinikkens utstyr er heller ikke tillatt. Det er gitt klare
føringer fra fylkestannlegen på at all bruk av utstyr skal gå fram av timeboka i OPUS.
8
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3.1.4 Ledelsens oppfølging
Det er fylkestannlegen som legger inn budsjettet for den enkelte tannklinikk. Eventuelle
endringer gjennom året må også legges inn av fylkestannlegen.
Overtannlegen har ansvar for budsjettoppfølging for klinikkene i tannhelsedistriktet, og har
derfor lesetilgang til budsjett for den enkelte klinikk i distriktet i Agresso. For å få bedre oversikt
over budsjettvirkning ved vakanser mv. legger overtannlegen budsjettet over i en Excel-fil for
å kunne legge inn endringer som vedrører drift av klinikkene. Som følge av at inntektssida i
Agresso bare blir oppdatert en gang pr måned, i forbindelse med månedsrapporten fra OPUS,
er det krevende å lese den reelle statusen i forhold til budsjettet.
Overtannlegens budsjettoppfølging gjennomføres med fokus på inntjeningsmålet for den
enkelte klinikken. Denne gjennomgangen begrenser seg til å påpeke og forklare eventuelle
avvik.
Ved gjennomgang av økonomistatus på distriktsmøtene, sees budsjett og regnskap samlet for
hele distriktet under ett. Eventuelt mer-/mindreforbruk mellom tannklinikkene innenfor samme
distrikt, anses for å være greit dersom dette utjevner seg mellom tannklinikkene i distriktet.

3.1.5 Revisors vurdering og konklusjon
Det er etablert systemer for at overtannlegen på et overordnet nivå kan holde oversikt med
den enkelte tannklinikks økonomiske status i forhold til budsjett og inntjeningsmål. Selv om
overtannlegen er delegert det løpende oppfølgingsansvaret, er det fylkestannlegen som har
mulighetene for å justere budsjett dersom det skulle være behov for dette.
Det er etablert interne kontrollrutiner som ser ut for å fungere godt for tannklinikkens bruk, og
for å dekke overtannlegens oppfølgingsansvar for de øvrige tannklinikkene i distriktet.
Fylkestannlegen har også utarbeidet rutiner og retningslinjer for hvordan økonomioppgaver
skal løses. Dette er kjent for enheten og brukes.
Selv om enheten peker på at de har løpende dialog om nødvendigheten av innkjøp, og klare
retningslinjer for hva som er tillatt, ser det ikke ut for at enheten har en systematisk tilnærming
til etikkspørsmål på økonomiområdet.
Etter revisors vurdering er det uheldig at det i praksis er vanskelig å prioritere tid til å oppgaver
som er knyttet til økonomi og budsjettoppfølging. Etter hva revisor forstår, skyldes imidlertid
dette spesielle forhold som fravær ved sykdom og/eller permisjoner. Gode kontroll- og
oppfølgingsrutiner fra fylkestannlegen blir da særlig viktig for å sikre tilstrekkelig kvalitet på
arbeidet som gjøres. Det er også et begrenset antall personer som kjenner disse oppgavene,
noe som gir en risiko ved fravær og skifte av personell. Revisor oppfatter det likevel slik at det
er etablert rutiner som skal sikre god intern kontroll ved tannklinikkene. Enhetene peker på at
det mangler opplæring i bruk av Agresso. Kjennskap til bruk av systemet og hva rapportene
viser, er viktig for oppfølgingsarbeidet som skal gjøres. Revisor vil også peke på at utskrifter
av rutiner og prosedyrer gir en økt risiko for at man ikke fanger opp endringer i disse. Selv om
systemet oppleves tungt å søke i, gir det en større sikkerhet dersom man bruker elektronisk
tilgjengelige dokumenter.

3.1.6 Revisors anbefalinger
Selv om det ikke gjennomføres systematiserte risikovurderinger for økonomisk internkontroll,
mener revisor det er etablert flere kontrollhandlinger for å redusere identifiserte risikoer.
Revisor anbefaler at det gjennomføres en systematisert vurdering av om det finnes risikoer for
feil og misligheter i regnskapet som ikke allerede håndteres gjennom etablerte
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kontrollhandlinger. En slik vurdering bør gjennomføres med jevne mellomrom og
dokumenteres skriftlig.
Rutiner for budsjettkontroll, informasjonsflyt og kommunikasjon ser ut til å være
tilfredsstillende. Enheten peker selv på at de mangler opplæring i bruk av regnskapssystemet
Agresso. Slik opplæring anses å være svært viktig dersom enhetene skal kunne gjøre sitt
oppfølgingsarbeid på en god nok måte. Dette bør derfor prioriteres. I tillegg anbefales å bruke
elektronisk arkiv for rutiner og prosedyrer, for å sikre at det er riktig versjon som benyttes.
Revisor vil anbefale enheten å sette etikkspørsmål knyttet til økonomi på dagsorden. Dette
kan gjerne være tema i et personalmøte ved tannklinikkene. Her bør også fylkeskommunens
etiske retningslinjer gjennomgås.

3.2 Innkjøp
3.2.1 Gjeldende bestemmelser
Innkjøpsstrategi
STFK har utarbeidet en innkjøpsstrategi5 som skal legge grunnlaget for alle innkjøp som gjøres
i den fylkeskommunale virksomheten. I strategien er det fastsatt en rekke mål, med tilhørende
tiltak, for hva man ønsker å oppnå gjennom arbeidet med anskaffelser av varer og tjenester i
STFK.
I innkjøpsstrategien presiseres det at enhetsledere har ansvar for at alle ved enheten følger
vedtatt strategi og at ansatte i egen enhet har nødvendig innkjøpskompetanse. Videre står det
at enhetsledere har ansvar for å initiere og ta ansvar for innkjøp innenfor egne ansvarsområder
som ikke dekkes av sentrale rammeavtaler. E-handel skal benyttes ved alle enheter.

Regelverket for offentlige anskaffelser
Det finnes flere grunnleggende krav for alle anskaffelser. Blant annet skal enhver anskaffelse
være basert på konkurranse så langt det er mulig. Videre skal konkurransen gjennomføres i
tråd med god anbuds- og forretningsskikk, og ingen leverandører skal diskrimineres på grunn
av nasjonalitet eller lokal tilhørighet. Hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og
etterprøvbarhet skal ivaretas gjennom hele anskaffelsesprosessen. Noen av prinsippene er
delvis overlappende. De grunnleggende kravene er nedfelt i lov om offentlige anskaffelser § 4
og tilhørende forskrift.
Oppdragsgiver må følge de grunnleggende kravene uavhengig av hvilken del av forskriften
som regulerer anskaffelsen, og uavhengig av hvilken anskaffelsesprosedyre som velges. De
grunnleggende kravene må overholdes på alle stadier av anskaffelsesprosessen.
Oppdragsgiver plikter altså, ifølge regelverket, å sørge for at anskaffelsen så langt som mulig
baserer seg på konkurranse.
I følge forskriften § 5-4 (12) er det krav om at løpende tjenestekjøp skal ses over en 4 års
periode når beløpsgrensene skal fastsettes. Eksempel: Utgiftene til brøyting er på ca. kr 80
000 eks mva. pr år for enheten. Dette vil bli kr 320 000 totalt på 4 år, og reglene for kjøp over
kr 100 000 blir gjeldende. Denne paragrafen kan også bli gjeldende for kjøp av elektriker- og
rørleggertjenester, samt andre typer løpende tjenestekjøp.

5

Innkjøpsstrategi 2016-2020 vedtatt i FT 49/16
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For anskaffelser hvor anskaffelsesverdien overstiger kr 1 100 000 eks mva.6, angir regelverket
en plikt for oppdragsgiver til å kunngjøre anskaffelsen i nasjonal database for offentlige
innkjøp.
I STFK sin innkjøpsstrategi, under punkt 3. Roller og ansvar, fremgår det at anskaffelser med
årlige kjøp over kr 500 000 eks. mva. pr. vareslag eller tjeneste som er felles for flere av
enhetene skal foretas sentralt ved jus- og innkjøpstjenesten. I de tilfeller det ikke er inngått
felles rammeavtaler og verdi av anskaffelsen samlet for STFK overstiger kr 500 000 eks. mva.
skal jus- og innkjøpstjenesten kontaktes for vurdering av evt. felles rammeavtale.
Informasjon om hvilke rammeavtaler som er gjeldende for STFK og annen informasjon knyttet
til innkjøp er lagt ut på innkjøpsportalen på Intranettet.
Forskrift om offentlige anskaffelser § 7-1 pålegger oppdragsgiver å føre anskaffelsesprotokoll
gjennom hele anskaffelsesprosessen for alle anskaffelser over kr 100 000 eks. mva.
Protokollføring gir økt gjennomsiktighet og etterprøvbarhet i anskaffelsesprosessen, og kan
dermed bidra til å motvirke kameraderi og korrupsjon. Mal for anskaffelsesprotokoll i STFK
ligger på intranettet Jubel, under området til Jus- og innkjøpstjenesten.

Avgrensning mellom drifts- og investeringsregnskapet
Anskaffelser som kan klassifiseres som en investeringsutgift skal bokføres i
investeringsregnskapet. Hvilke kriterier som må oppfylles for at en utgift kan klassifiseres som
en investering, er angitt i KRS 47:
Som utgifter til tiltak av investeringsmessig karakter regnes:
▪ Anskaffelse av eiendeler som er bestemt til varig eie eller bruk, og som er av vesentlig
verdi
o Som varig legges til grunn at eiendelen må ha en økonomisk levetid på minst 3
år
o Med vesentlig verdi menes en anskaffelseskost på minst kr 100 000
▪ Påkostning på eksisterende varige driftsmidler, som er av varig og vesentlig verdi
o Påkostning er utgifter som øker et anleggsmiddels bruksverdi (for eksempel
tiltak som endrer bruksområde eller fører driftsmidlet til en høyere standard)
o Må ikke forveksles med vedlikeholdsutgifter som alltid skal bokføres i
driftsregnskapet
Skillet mellom hva som kan klassifiseres som påkostning og hva som kan klassifiseres som
vedlikehold, vil til en viss utstrekning måtte baseres på faglig skjønn i det enkelte tilfellet.

3.2.2 Innkjøpsrutine og fullmakter ved enheten
Det er i utgangspunktet ikke lagt begrensinger på hvem av de ansatte som kan bestille varer
ved Heimdal tannklinikk. Medikamenter er det imidlertid kun tannleger som kan bestille. Ehandel brukes i liten grad, og i stedet bestilles via telefon. Enheten peker på at de ikke har fått
opplæring i bruk av e-handel.
Inngående faktura skal attesteres ved den enkelte tannklinikk, og anvises av overtannlegen
for tannhelsedistriktet. Ved Heimdal tannklinikk er det tannhelsesekretær som attesterer på
inngående fakturaer.

6

Den nasjonale terskelverdien økte fra kr 500 000 til kr 1,1 millioner fra 1.1.2017
KRS 4: Kommunal regnskapsstandard – Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet –
gkrs.no
7
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Revisors analyse av innkjøp bekrefter at rutinen fungerer. Alle kontrollerte bilag belastet
regnskapet til tannklinikkene i Tannhelsedistrikt Syd er anvist av overtannlegen. Ledelsen
mener fakturabehandlingsrutinen i Agresso fungerer godt.

3.2.3 Enhetens etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser
Overtannlegen har kjennskap til fylkeskommunens rammeavtaler for innkjøp. Hun peker
imidlertid på at mange av de som bestiller i liten grad er inne på fylkeskommunens intranett
Jubel, for å se etter om det er endringer i avtalene som brukes. Som følge av dette er det en
viss risiko for at man ikke er oppdatert på endringer i avtalene.
Overtannlegen mener rammeavtalene følges så langt det er mulig, men at avtalene ikke alltid
dekker alle varer som enheten har behov for. I slike tilfeller handles fra andre leverandører.
Overtannlegen presiserer imidlertid at dette er unntaksvis og som regel ved mindre beløp.
På generell basis kjenner overtannlegen til bestemmelsene knyttet til offentlige anskaffelser.
Bestemmelsen om at innkjøp av løpende tjenestekjøp må sees samlet over en fire-årsperiode
er imidlertid ikke så godt kjent. Enheten mener imidlertid at den ikke har kjøp som antas å
omfattes av denne bestemmelsen.
I forkant av besøket hadde revisor foretatt en analyse av innkjøp ved enheten, og sammenholdt
denne med fylkeskommunens rammeavtaler. Resultatet av analysen viser at rammeavtalene
i stor grad overholdes. I tilfeller der det er kjøpt fra konkurrerende leverandører, forklares kjøpet
med at dette gjelder varer som ikke føres av avtaleleverandøren. Revisors analyse bekrefter
at dette forekommer unntaksvis og med relativt små beløp.
I tillegg har enheten en del kjøp av tannteknikerarbeid. Omfanget av kjøp av slikt arbeid ved
Heimdal tannklinikk er på ca. kr 200 000 så langt i år. For Tannhelsedistrikt Syd samlet er
samlet kjøp på ca. kr 400 000. Enheten opplyser at det ikke er gjennomført konkurranse på
kjøp av slike tjenester.

3.2.4 Revisors vurdering og konklusjon
Enheten ser ut for å ha en hensiktsmessig arbeidsdeling for godkjenning av inngående
fakturaer. Attestanten skal være den som kjenner kjøpet best, og bekrefter med sin signatur
at varen/tjenesten er levert, i samsvar med bestilling og at fakturaen er korrekt. Anviseren
godkjenner utbetalingen og belastning av enhetens budsjett.
Revisors gjennomgang av innkjøp som er foretatt hittil (august) i 2017 for Tannhelsedistrikt
Syd, har ikke avdekket vesentlige brudd på fylkeskommunens innkjøpsavtaler. Enheten peker
på at det kan være krevende å følge med på hvilke avtaler som til enhver tid er gjeldende. Som
følge av at avtaler skiftes jevnlig, vil revisor likevel presisere at det er enhetens ansvar å følge
med på hva som er gjeldende avtaler.
Klinikken har en del kjøp av tjenester fra tanntekniker. Revisor kan ikke se at det finnes noen
unntak for denne type tjeneste i regelverket for offentlige anskaffelser. Etter revisors vurdering
bør derfor slike anskaffelser være gjenstand for konkurranse.

3.2.5 Revisors anbefalinger
Revisor anbefaler at det gjennomføres konkurranse for kjøp av tannteknikertjeneste i tråd med
regelverket for offentlige anskaffelser.
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3.3 Lønn
3.3.1 Gjeldende bestemmelser
Generelt
Lønnsområdet er regulert gjennom lover og forskrifter mv. De mest sentrale er
skattebetalingsloven og forskrift til denne, folketrygdloven, ligningsloven og arbeidsmiljøloven.
I kvalitetssystemet, under tema personal, er det blant annet lagt ut arbeidsreglement i
fylkeskommunen, reisepolicy og reisereglement, samt reglement for fleksibel arbeidstid og
flyttegodtgjørelse, tjenestetelefon og andre elektroniske kommunikasjonstjenester.

Lønn - innberetningsplikt
Alle ytelser fra arbeidsgiver til arbeidstaker er i utgangspunktet å anse som skattepliktig inntekt
vunnet ved arbeid. Dette gjelder uavhengig av om ytelsen er gitt i form av penger eller
naturalytelser. Ytelser fra arbeidsgiver til arbeidstaker kan f.eks. dreie seg om fast lønn,
overtidsgodtgjørelse, tapt arbeidsfortjeneste, møtegodtgjørelse, utvalgsgodtgjørelse o.l.

Variabel lønn - reiseregninger
En reiseregning er en egenhendig utarbeidet oppgave som viser alle utlegg arbeidstaker er
påført i forbindelse med en bestemt reise i tjeneste. Det stilles strenge formkrav til
reiseregningen for at arbeidsgiver skal kunne utbetale godtgjørelsene trekk- og avgiftsfritt.
Formkravene til reiseregningen vil variere avhengig av type godtgjørelse som kreves, og er
nærmere angitt i skattebetalingsforskriften § 5-6-12.
For bilgodtgjørelse kreves det at reiseregningen inneholder:
• Arbeidstakerens navn, adresse og underskrift
• Dato og klokkeslett for avreise og hjemkomst
• Formålet med reisen og hvilke arrangementer arbeidstaker har deltatt på
• Fremstilling av reiseruten
• Totalt utkjørt distanse
• Navn på passasjerer det kreves passasjertillegg for
For 2017 er skatte- og trekkfri km-godtgjørelse kr 3,50. Resterende km-godtgjørelse er
skattepliktig.
For tjenestereiser med overnatting og krav om utgiftsgodtgjørelse til kost må reiseregningen
ha følgende innhold:
• Arbeidstakerens navn, adresse og underskrift
• Dato og klokkeslett for avreise og hjemkomst
• Formålet med reisen og hvilke arrangementer arbeidstaker har deltatt på
• Navn og adresse på overnattingssted eller utleier
• Type losji fordelt på hotell, pensjonat eller annet nærmere angitt losji
Hvis den innleverte reiseregningen ikke inneholder disse legitimasjonskravene, vil hele
godtgjørelsen bli trekk- og avgiftspliktig.
Når det gjelder refusjon av utgifter i forbindelse med tjenestereiser skal det ikke foretas
forskuddstrekk i utbetalingen når utgifter som den ansatte har pådratt seg dokumenteres med
kvittering eller annet originalbilag, enten i elektronisk eller papirbasert format, og vedlegges
arbeidsgiverens
regnskaper.
Fra
1.7.2014
ble
kravet
om
originalbilag
i
skattebetalingsforskriften opphevet. Dette innebærer at kvitteringer og originalbilag kan
skannes for elektronisk oppbevaring.
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I særavtale om dekning av utgifter til reiser og kost innenlands § 4 angis det at ved bruk av
rutegående transportmidler, skal utgifter til rutefly, beste klasse tog og beste klasse skip
legitimeres. Øvrige utgifter til rutegående transportmidler dekkes uten legitimasjon.
Det kreves heller ikke kvittering eller annet bilag for diverse småutgifter, som utgifter til
bompassering, parkometer og lignende når disse kan anses som nødvendige utgifter i
forbindelse med arbeidet eller oppdraget, og utgiftene fremgår av reiseregningen, jfr.
skattebetalingsforskriften § 5-6-11.

Elektronisk kommunikasjon
Fordel ved adgang til privat bruk av arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjonstjeneste
er i utgangspunktet en skattepliktig fordel vunnet ved arbeid.
Fra 1. januar 2014 ble det innført ny sjablonregel for beskatning av elektroniske
kommunikasjonstjenester. Arbeidstakere som får dekket en eller flere elektroniske
kommunikasjonstjenester av arbeidsgiver utenom sin ordinære arbeidssituasjon beskattes
etter en sjablonmetode. Fordelen ved adgang til privat bruk av en eller flere tjenester som
nevnt ovenfor, er fastsatt til kr 4 392 for inntektsåret 2017. Det gis ikke fradrag for arbeidstakers
egenbetaling, og det er ikke lenger noe skattefritt bunnbeløp. Det har heller ingen betydning
hvor mye arbeidstaker benytter ordningen privat og i tjeneste.
Beskatning etter sjablonregelen kan kun gjennomføres dersom arbeidstaker har et tjenstlig
behov for elektronisk kommunikasjonstjeneste, har tilgang til tjenesten utenfor ordinær
arbeidssituasjon og at arbeidsgiver mottar og oppbevarer originalbilag som viser utgiftenes
størrelse.
Arbeidsgiver har et selvstendig ansvar for å etterleve regelverket i tråd med forutsetningene.
Det innebærer at arbeidsgiver plikter å gjennomføre korrekt forskuddstrekk og innberetning for
sine ansatte med arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjonstjeneste.

Innholdstjenester
Innholdstjenester vil være andre tjenester enn den elektroniske kommunikasjonstjenesten,
som faktureres sammen med denne. Innholdstjenester regnes ikke som elektronisk
kommunikasjonstjeneste. Innholdstjenester omfatter tilleggstjenester og fellesfakturerte varer
og tjenester. Eksempler på tilleggstjenester er abonnement på musikktjenester og nedlastning
av filmer. Fellesfakturerte varer og tjenester vil eksempelvis være nummeropplysning, kjøp fra
automater, givertelefoner etc.
Det foreligger et fribeløp på kr 1 000 for innholdstjenester dersom arbeidsgiver dekker slike
tjenester. Det har ingen betydning om innholdstjenestene innenfor dette fribeløpet omfatter
privat eller yrkesmessig bruk. Dersom innholdstjenestene i løpet av et år overstiger fribeløpet,
vil eventuell dekning av overskytende privat bruk utløse skatteplikt. Innholdstjenester til
yrkesmessig bruk vil uansett ikke utløse skatteplikt.
Det er arbeidsgiver som har ansvaret for å sjekke om det dekkes private innholdstjenester som
utløser skatteplikt. Det er markedsverdien av private innholdstjenester som skal inngå i skatteog avgiftsgrunnlaget.

3.3.2 Rutine for fast lønn
Det er fylkestannlegens kontor som godkjenner endringer i faste lønnsutgifter for ansatte ved
tannklinikkene. Slike endringer kan både være nytilsettinger, men kan også være endringer i
stillingsprosent, lønnsendringer etter forhandlinger mv. Fylkestannlegen fyller ut lønnsmelding
og sender denne inn til Personal- og organisasjonsavdelingen i fylkeskommunen. Attestasjon
og anvisning skjer hos fylkestannlegen. Overtannlegen i tannhelsedistriktet har dermed ingen
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rolle ved endringer i fastlønn. Fylkestannlegen inngår også arbeidsavtaler med vikarer og
tilkallingsvikarer. Ved behov har imidlertid klinikksjefene og overtannlegene myndighet til å
tilkalle vikarer.

3.3.3 Rutine for variabel lønn
Timelønn og overtid
Utbetaling av timelønn og overtid i Tannhelsedistrikt Syd består i hovedsak av timer knyttet til
vaktordning, og akutte tilfeller som krever utrykning utenfor klinikkenes ordinære åpningstid.
All pasientbehandling skal registreres i OPUS. Her vil dermed også timer medgått til
akuttbehandling, vaktordning og utrykninger framgå. Timelønn som ikke gjelder akutt tjeneste,
må godkjennes av overtannlegen på forhånd. Tannklinikken i Klæbu (og Malvik) har
vaktordning utenom vanlig arbeidstid, og har dermed gjerne større utbetalinger av overtidslønn
enn øvrige tannklinikker.
Der tannhelsepersonell er fraværende på grunn av kurs, permisjoner mv, kan det leies inn
vikar fra andre tannklinikker. Det er også anledning til å leie inn pensjonert personell ved
behov. Dette registreres også i OPUS. Krav om timelønn skrives på manuelle timelister, som
attesteres av overtannlegen. Dersom det er uvanlig høyt timetall, eller annet som peker seg
ut, kontrollerer overtannlegen timelistene mot registrert pasientbehandling i OPUS.
Timelistene sendes til fylkestannlegen for anvisning. Kopi av timelistene oppbevares hos
overtannlegen.
Over flere år har fylkeskommunen hatt en bonus-ordning for tannhelsetjenesten. Dette har
vært ansett som et middel for å rekruttere og beholde ansatte, samt å sikre optimal
ressursutnyttelse ved tannklinikkene. Bonusen beregnes ut fra inntjening på betalende
pasienter, samt verdien av arbeid utført for rusmisbrukere med kommunalt vedtak. Bonusen
fastsettes på grunnlag av faktisk innbetalte pasientinntekter i året. Overtids- og vaktgodtgjøring
holdes utenfor. Klinikksjefene beregner bonusutbetalingen ut fra rapporter fra OPUS.
Fylkestannlegen kontrollerer beregningene. Utbetalingen skjer etterskuddsvis etter
opptjeningsårets slutt.
Revisor foretok et tilfeldig utvalg på 8 variable lønnsposteringer for kontroll under
enhetsbesøket. I tillegg har revisor innhentet og gjennomgått bonusberegningen for 2016 for
Heimdal tannklinikk. Resultatene av kontrollen er gjengitt under avsnitt 3.3.6.
Reiseregninger
Ansatte registrerer selv reiseregningene sine i Agresso. Når personell for eksempel lånes ut til
en annen tannklinikk, får de dekket utgiftene som påløper ved oppmøte utenfor fast
arbeidssted. Det kreves ikke oppgitt formål på disse reiseregningene. Overtannlegen kan ved
behov kontrollere slike reiseregninger mot informasjon som ligger i OPUS. For reiser i
tilknytning til kurs, møter mv, vil hele eller deler av reiseutgiftene kunne føres opp på
reiseregningen. I slike tilfeller kreves formål oppgitt og at dokumentasjon for reisen er vedlagt.
Reiseregningen attesteres i Agresso av overtannlegen, og sendes videre til fylkestannlegen
for anvisning. Dokumentasjon på utgifter til reisen og eventuell dokumentasjon av formål med
reisen, oppbevares hos overtannlegen.
Revisor foretok et tilfeldig utvalg på 10 reiseregninger for kontroll under enhetsbesøket.
Resultatene av kontrollen er gjengitt under avsnitt 3.3.6.

3.3.4 Naturalytelser og innberetning
Det er ikke bokført godtgjørelser eller innberettet fordeler for ansatte ved Tannhelsedistrikt
Syd. Det er ingen ansatte som har arbeidsgiverfinansiert telefon. Ved vakt utenfor normalt
arbeidstid benyttes tannklinikkenes vakttelefoner.
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3.3.5 Fravær
Oppmøte og fravær for ansatte ved Heimdal tannklinikk registreres daglig i bok som
oppbevares i tannklinikkens resepsjon. Som følge av at all pasientbehandling utført av
tannleger og tannpleiere blir registrert i OPUS, vil eventuelt fravær også være synlig der. I
tillegg har overtannlegen ved Tannhelsedistrikt Syd et eget skjema («Meld-skjema») for
registrering av hvem som har levert egenmelding eller sykemelding. I dette skjemaet
registreres også feriedager utenom ordinær ferieavvikling, kurs, permisjoner mv. Ifølge
overtannlegen er dette et skjema som er utarbeidet av hennes forgjenger.
Overtannlegen får tilsendt månedsskjema fra klinikksjefene. Månedsskjemaet viser blant
annet fravær, og sendes inn til fylkestannlegen som registrerer dette i eget system for å sikre
at antall egenmeldingsdager ikke overskrider tillatt antall. Egenmeldinger og sykemeldinger
sendes fylkestannlegen, mens det beholdes en kopi hos overtannlegen. Revisor plukket
foretok et tilfeldig utvalg av 7 uker for å kontrollere at eventuelt sykefravær var dokumentert
ved egenmelding eller sykemelding. Resultatet av kontrollen er gjengitt under avsnitt 3.3.6.

3.3.6 Revisors vurdering og konklusjon
Det er kun overtannlegen som har attestasjonsmyndighet for variable lønnsutbetalinger i
tannhelsedistriktet. Etter revisors vurdering er dette en hensiktsmessig begrensning, da
omfanget av variable lønnsutbetalinger er begrenset og attestasjonsfullmakt bør begrenses.
Fylkeskommunens attestasjonsreglement, stiller store krav til den som attesterer
lønnsutbetalinger, og det forutsettes at den eller de med attestasjonsmyndighet til enhver tid
er oppdatert på gjeldende regelverk. Det er derfor viktig at overtannlegen har kunnskap om
hva attestasjonsoppgaven for lønnsbilag innebærer. Etter revisors oppfatning ser det ut for at
overtannlegen har god innsikt i dette.
Revisors kontroll av endringer i faste lønnsopplysninger bekrefter at endringer er dokumentert
med lønnsmeldinger, og at disse er anvist av personer med myndighet til dette. Rutinen ser
derfor ut for å fungere godt.
Våre kontroller av reiseregninger for Tannhelsedistrikt Syd, bekrefter at det i de fleste tilfeller
kreves kvitteringer for utgifter før kravet utbetales. Det ble avdekket ett tilfelle der det mangler
kvittering på krav om refunderte reiseutgifter. Denne dokumentasjonen ble framskaffet på
revisors forespørsel etter revisors besøk. Revisors kontroll av variable lønnsutbetalinger
avdekket ett tilfelle der det ikke var samsvar mellom timetall på timeliste og timetall godkjent i
Agresso. Avdekkede feil gjaldt et begrenset antall i forhold til kontrollerte bilag. Revisor vil
likevel peke på at dette kan være en indikasjon på svakheter ved rutinen for kontroll av variabel
lønn.
Revisors gjennomgang av bonusutbetalingene ved Heimdal tannklinikk avdekket ingen feil
eller mangler.
Revisors gjennomgang av fraværsregistrering ved Heimdal tannklinikk avdekket ett tilfelle der
registrert fravær manglet egenmelding/sykemelding.

3.3.7 Revisors anbefalinger
Revisors kontroller avdekket noen mindre feil/avvik knyttet til fraværsoppfølging og variable
lønnsutbetalinger. Enheten bes skjerpe kravene til dokumentasjon av utgifter som ønskes
refundert, og at det sikres at utbetalt variabel lønn er i samsvar med krav fra den ansatte.
Videre vil vi anbefale at enheten innfører et mer oversiktlig system for oppbevaring av
dokumentasjon vedrørende variable lønnsutbetalinger.
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Det er viktig at tannklinikken har rutiner som sikrer at alle egenmeldinger blir innlevert, da dette
er dokumentasjonen på gyldig fravær. Revisor anbefaler derfor at enheten skjerper kravet om
innlevering av egenmeldinger.

3.4 Salg og merverdiavgift
3.4.1 Gjeldende bestemmelser
Krav til føring av månedsregnskapet
I dokumentet “Regnskapsrutiner på tannklinikk”8 angis det at tannklinikkene i Sør-Trøndelag
fylkeskommune hver måned må føre et månedsregnskap og sende det til overtannlege i sitt
distrikt for anvisning.
Det er utarbeidet eget skjema for føring av månedsregnskapet. Utfylt og attestert
månedsregnskap med tilhørende bilag stiftes sammen slik at det ikke finnes løse papirer.
Rekkefølgen ved stifting skal være:
• Månedsregnskap
• Kassebok med underbilag
• Månedsoversikt (kvitteringsbok fra OPUS) – Innbetalingsoversikt pr. dato
• Kopi av pasientenes innbetalinger til bank
• Skjema for avstemming av bankkonto
Overtannlegen sender de anviste regnskapene til Regnskapstjenesten senest den 15. i den
påfølgende måneden. Regnskapene skannes inn som hovedboksbilag i regnskapssystemet
Agresso. Gjenpart av månedsregnskapet beholdes på de respektive klinikkene for kontroll mot
rapporter, og oppbevares så lenge klinikken finner det nødvendig.
Krav til dokumentasjon ved ansattes utlegg og bevertningsutgifter
Ved utlegg som gjøres av ansatte stilles det særlige krav til dokumentasjon. Kravene avhenger
av om kjøpet gjelder varer eller tjenester som er beregnet for videresalg/innsatsfaktorer i
produksjon eller ikke. For sistnevnte kategori stilles krav til dokumentasjon uavhengig av
utleggets beløpsmessige størrelse. Dette følger av bokføringsforskriften § 5-5-1:
§ 5-5-1. Kjøpsdokumentets innhold
(…)
4. Dokumentasjon av kjøp som er lagt ut av en ansatt i den bokføringspliktige virksomheten
skal inneholde angivelse av kjøper (arbeidsgiver) når kjøpet gjelder varer eller tjenester som
er beregnet for videresalg eller som direkte innsatsfaktor i vare- eller tjenesteproduksjon og
vederlaget overstiger kr 1 000 inklusive merverdiavgift. Ved andre typer kjøp skal den ansatte
utarbeide og signere en datert oppstilling som viser hvilke kjøp som er foretatt. Formålet med
eller bruksområdet for varene og tjenestene skal fremgå av dokumentasjonen.
5. Kassakvittering skal oppbevares sammen med eventuell annen dokumentasjon, herunder
dokumentasjon som nevnt i fjerde ledd.
(…)
Det stilles også særskilt krav til dokumentasjon av bevertningsutgifter, der formål og hvem
bevertningen omfatter skal angis på bilaget, jf. bokføringsforskriftens § 5-10. Det er tilstrekkelig
om de bevertningen omfatter angis som en samlet gruppe dersom dette er en naturlig
betegnelse.

8
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3.4.2 Rutiner ved enheten
Alt salg ved Heimdal tannklinikk registreres på pasientens journal i OPUS. Systemet viser
dags- og månedsoversikt over omsetningen ved klinikken. I tillegg framgår om det er betalt
med bankkort, kontant eller det er utstedt faktura.
Dagens kontantsalg registreres inn i kassedagboka, av den som sitter i resepsjonen. Det er
ingen signering på dagsoppgjørene. Eventuelle avvik mellom registreringer i OPUS og
registreringer ifølge bankterminalen, bør korrigeres samme dag da OPUS stenges for
registreringer etter oppgjør. Det er mulig å korrigere i ettertid, men dette er svært tidkrevende.
Slike avvik kan oppstå ved for eksempel tastefeil, da det er manuell innlegging av beløp på
bankterminalen. Ved behandling av pasienter i pasientgruppe E, registreres dette som ordinær
omsetning i OPUS og registreres som betalt i kassedagboka ved føring på «post».
Pasientgruppe E er pasienter som fylkestinget i medhold av tannhelsetjenesteloven § 1-3
bokstav e). har vedtatt å dekke utgifter til tannhelsetjenester for. Dette bokføres i regnskapet
som inntekt for tannklinikken og overføringsutgift for fylkeskommunen. Kontanter oppbevares
i låst skrin.
Rundt månedsskiftet utarbeides månedsregnskap etter fylkestannlegens retningslinjer, og
kontanter leveres i nattsafe. Innbetalingsbilag fra bank og daglige avstemmingsbilag fra
bankterminal legges ved månedsregnskapet. For inntekter fra behandling av Gruppe Epasienter legges ved anonymisert faktura for hver pasient. Øvrig fakturering kan forekomme
dersom pasienter ikke kan gjøre opp med bankkort eller kontanter. Månedsregnskapet
signeres av overtannlege og sekretær. Månedsregnskapet med underliggende
dokumentasjon, oversendes deretter til fylkestannlegen. Denne oppgaven gjøres utenom
ordinær arbeidstid da alle ansatte er involvert i pasientbehandling i arbeidstiden og det ikke er
avsatt ressurser til merkantilt arbeid.
Klinikken følger selv opp fordringer som følge av fakturering. Restansene gjennomgås flere
ganger i måneden. Ved manglende betaling sender klinikken purring. Dersom betaling fortsatt
uteblir, tar klinikken telefonisk kontakt med pasienten. Om kravet fortsatt ikke blir betalt, sendes
fordringen til regnskapstjenesten for videre innfordring, og bokføres som tap i OPUS hos
tannklinikken.
Det er lite omfang av bevertning ved tannklinikken, og kun ved beskjedne beløp. Slik
bevertning skjer gjerne ved spesielle anledninger, som at en ansatt går av med pensjon,
sommeravslutning mv. Det er noen få tilfeller av utlegg ved småkjøp. Ved slike utlegg benyttes
kassen. Kvitteringer legges ved månedsoppgjøret.
Revisor har valgt ut tilfeldige månedsoppgjør for hver tannklinikk i Tannhelsedistrikt Syd for
kontroll av postering og dokumentasjon.

3.4.3 Revisors vurdering og konklusjon
Ifølge beskrevet rutine, er det kun en person som kontrollerer at kontanter mottatt er i samsvar
med kassebeholdning ifølge dagsoppgjørsskjemaet. Revisor anbefaler alltid at det er to
personer som bekrefter at opptalt beløp stemmer med det som er dagens kontantomsetning.
Ifølge beskrevet rutine blir kontantene satt inn i nattsafe en gang pr måned. Etter revisors
vurdering bør kontanter leveres i nattsafe oftere enn dette, for å slippe å oppbevare mer
kontanter enn strengt nødvendig ved tannklinikken. Dette av hensyn til å redusere risiko for
tyveri og innbrudd.
Revisors gjennomgang av månedsoppgjør for tannklinikkene ved tannhelsedistriktet viser at
fylkestannlegen har etablert gode rutiner for månedsoppgjør. Revisors gjennomgang av
tilfeldige valgte månedsoppgjør viser at rutinene ser ut for å fungere godt ved tannklinikkene i
Tannhelsedistrikt Syd.
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3.4.4 Revisors anbefalinger
Revisor anbefaler at det etableres rutine for at to ansatte signerer for opptelt
kontantbeholdning. I tillegg anbefales å endre rutinene slik at kontanter leveres nattsafe oftere,
og dermed at kontanter oppbevart ved tannklinikken reduseres til et minimum.
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4 Vedlegg
4.1 Vedlegg 1 - Forståelse og innhold i begrepet økonomisk
internkontroll
I dette kapitlet gir vi en beskrivelse av krav og føringer for internkontroll.

Om administrasjonssjefens ansvar
Ifølge kommuneloven § 23, 2. ledd har administrasjonssjefen et ansvar for at
"administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den
er gjenstand for betryggende kontroll. "
Det er utarbeidet en rapport9 til Kommunal- og regionaldepartementet som inneholder 85
anbefalinger knyttet til den kommunale egenkontrollen, herunder den økonomiske
internkontrollen. En av hovedanbefalingene i denne rapporten er å styrke arbeidet med
internkontroll i kommunene og fylkeskommunene.
Arbeidsgruppen som utarbeidet rapporten brukte andre rapporter som grunnlag for sitt arbeid
og anbefalinger, bla. en rapport fra revisjonsselskapet Pricewaterhouse Coopers (PwC) om
internkontroll i kommuner10. I begge rapportene er COSO-rammeverket, som er et rammeverk
for internkontroll utviklet av regnskapsførere og revisorer, benyttet som en sentral kilde.
Kommunesektorens organisasjon (KS) utarbeidet i 2012 et arbeidshefte11 i forbindelse med at
KS Effektiviseringsnettverk startet et pilotnettverk innenfor internkontroll. Et utvalg av de 85
anbefalingene i rapporten til Kommunal- og regionaldepartementet er gjengitt i arbeidsheftet.
Arbeidsheftet har som hensikt å gi en enkel og praktisk støtte til kommuner og fylkeskommuner
som ønsker å styrke den administrative internkontrollen.

COSO-rammeverkets innhold12
I COSO-rammeverket defineres internkontroll som en prosess, utført av virksomhetens styre,
ledelse og øvrige ansatte, utformet for å gi en rimelig sikkerhet for oppnåelse av målsettinger
relatert til drift, rapportering og etterlevelse.
Rammeverket viser til fem integrerte internkontrollkomponenter, som sammen skal gi rimelig
sikkerhet for at virksomheten når sine mål:
•

•

9

Internt kontrollmiljø – Det er ledelsen som setter tonen for viktigheten av
internkontroll i virksomheten. Kjernen i enhver virksomhet er menneskene som
arbeider der og de individuelle egenskapene de ansatte har. Kontrollmiljøet omfatter
blant annet integritet, etiske verdier, kompetanse, prestasjonsmål, incentiver etc.
Risikovurdering - Risikovurdering er en dynamisk og gjentagende prosess der
formålet er å identifisere og vurdere risikoer knyttet til oppnåelsen av målsettinger.
Virksomheten må være bevisst på og håndtere de risikoene den står ovenfor.
Vurderingen utgjør grunnlaget for hvordan risikoer skal håndteres.

Kommunal- og regionaldepartementet. Rapport "85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane". Desember
2009.
10
Rapport "Interkontroll i kommuner", Pricewaterhouse Coopers, Oktober 2009.
11
Rådmannens internkontroll – Orden i eget hus!, 2012
12
Den første utgaven av COSO-rammeverket kom i 1992. Det er lagt frem et oppdatert rammeverk i 2013,
Internkontroll – et integrert rammeverk. Vår rapport bygger på det oppdaterte rammeverket.
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•

•

•

Kontrollaktiviteter – Handlinger og aktiviteter må etableres gjennom retningslinjer og
prosedyrer for å bidra til å redusere de identifiserte risikoene. Aktivitetene kan
eksempelvis være autorisasjoner og godkjennelser, verifikasjoner, avstemminger og
analyser. Arbeidsdeling vil være et naturlig element ved utforming av kontrollaktiviteter.
Informasjon og kommunikasjon – Innhenting og bruk av relevant informasjon fra
både eksterne og interne kilder er viktig for at ledelsen skal kunne ivareta sitt
internkontrollansvar. Kontinuerlig kommunikasjon, oppover, nedover og på tvers i
virksomheten gjør det mulig å fange opp og utveksle informasjon som er nødvendig for
å utføre, styre og kontrollere virksomhetens aktiviteter.
Oppfølging – Løpende evalueringer og/eller frittstående evalueringer brukes til å finne
ut om alle de fem internkontrollkomponentene er tilstede og fungerer. Eventuelle
internkontrollmangler kommuniseres til rett tid til de med ansvar for å treffe
korrigerende tiltak.

Det er utformet 17 prinsipper som representerer den grunnleggende essensen i hver av
komponentene. Prinsippene er ment å være tydeliggjørende for å gjøre anvendelsen av
rammeverket enklere.

Praktisk anvendelse
COSO-rammeverket er en teoretisk modell som kan anvendes innenfor alle typer
virksomheter. I dette avsnittet vil vi gjennom eksempler vise hvordan den teoretiske modellen
kan benyttes i den praktiske hverdagen ved en fylkeskommunal enhet innen økonomisk
internkontroll.
Sett i forhold til økonomisk internkontroll er bl.a. følgende mål relevante:
- Et mål relatert til virksomhetens driftsmessige og økonomiske prestasjonsmål, kan
være at alle utgifter som belastes enhetens regnskap skal vedrøre enhetens
virksomhet
-

Et aktuelt mål for rapportering, kan være at enheten skal rapportere bruk av
eksterne tilskuddsmidler i tråd med tilskuddsgivers vilkår for og tidsfrister

-

En aktuell målsetting relatert til etterlevelse, kan være at virksomheten skal
overholde regelverket om offentlige anskaffelser

Ledelsen er ansvarlig for å gjennomføre systematiske risikovurderinger og identifisere faktorer
som kan bidra til at virksomheten ikke når sine mål. For å kunne håndtere en risiko må den
identifiseres. En risikovurdering skal være en gjentagende prosess som dokumenteres.
Etablering av kontrollaktiviteter skal håndtere og redusere de identifiserte risikofaktorene.
Aktuelle risikoer for at enheten ikke når de overnevnte målene kan f.eks. være:
- At ansatte attesterer inngående fakturaer uten å kontrollere at utgiften er gyldig og
vedrører virksomheten. Kan skyldes manglende kunnskap om hvilket ansvar som
følger rollen som attestant
-

At enheten ikke kjenner til/følger tilskuddsgivers vilkår og hele eller deler av
tilskuddet må betales tilbake

-

Manglende kompetanse rundt regelverket om offentlige anskaffelser

Eksempler på kontrollhandlinger som kan redusere risikoen for at målene ikke nås ved en
enhet er:
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-

Attestasjon av alle utgifter, som innebærer en realitetskontroll av
underlagsdokumentasjonen og kontroll av faktura/ lønnsbilag mot gjeldende
bestemmelser.

-

Etablere oppfølgingsrutiner for alle prosjekter som utløser tilskudd fra eksterne, slik
at enheten allerede fra prosjektets oppstart vet hva tilskuddsgiver krever av
informasjon og dokumentasjon rundt midlenes bruk, samt når det er satt frist for
rapportering

-

Opplæring i anskaffelsesregelverk for alle ansatte med innkjøpsmyndighet. Gjøre
det kjent hvor det skal rettes henvendelse, dersom man er usikker på regelverket

Informasjon og kommunikasjon er viktig for å kunne oppnå og opprettholde en god
internkontroll. Medarbeidere må få informasjon om hva som forventes av dem, f.eks. hvilke
dokumenter som skal legges ved en reiseregning. Et eksempel på kommunikasjon kan være
at en medarbeider får tilbake en reiseregning med beskjed om hva som er mangelfullt. Det er
også viktig at de som har attestasjonsoppgaver har tilstrekkelig kunnskap om innholdet i
oppgaven til å kunne utføre den på en tilfredsstillende måte.
Et eksempel på løpende oppfølgingsaktivitet fra ledelsens side er budsjettoppfølging, hvor
påløpte utgifter sammenholdes mot budsjett. En annen oppfølgingsaktivitet kan være at
anviser på stikkprøvebasis kontrollerer at attestanten har utført de riktige kontrollaktivitetene
knyttet til en inngående faktura.

Anbefalinger for god internkontroll
Arbeidsgruppen som utarbeidet 85 anbefalinger for å styrke egenkontrollen i kommunene og
fylkeskommunene sluttet seg til prinsippene i rapporten "Internkontroll i kommuner" og mente
at følgende kunne være anbefalinger for god internkontroll:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢

Tilråding 16: Kommunane bør basere seg mindre på uformell kontroll. Ei formalisering vil
gjere kommunen mindre sårbar for skifte av personell, endringar i omgivnadene og
habilitetskritikk og vil auke det organisatoriske minnet.
Tilråding 17: Kommunane bør i større grad nytte risikovurderingar i styringa av
verksemda og særleg når ein skal definere innretninga på og omfanget av
kontrollaktivitetar.
Tilråding 18: Kommunane bør i samanheng med behovet for auka formalisering av
internkontrollen dokumentere internkontrollen i større grad.
Tilråding 19: Kommunane bør ha, bruke og halde ved like dokument som gjer greie for
roller og ansvar. I tillegg bør kommunane i større grad inkludere kontrollansvaret i desse
dokumenta.
Tilråding 20: Kommunane bør sikre arbeidsdelinga ved utforming og utføring av
kontrollar. Prinsippet om arbeidsdeling vil seie at ein og same person ikkje skal vere
ansvarleg for både aktiviteten og kontrollen.
Tilråding 21: Kommunane bør ha ei systematisk tilnærming til kompetanseutvikling og sikring, gjennom opplæringstiltak og informasjon og ved rekruttering.
Tilråding 22. Kommunane bør i den løpande drifta av internkontrollen prioritere nok
ressursar og prioritere naudsynt vedlikehold høgare. Sentralt i et velfungerande
vedlikehaldsregime er det at ansvaret for oppdatering/ revidering av dokumentasjonen er
tydelig plassert. Det er vidare sentralt at oppdateringar/ revideringar av til dømes
risikovurderinger og dokumentasjon skjer regelmessig og i faste intervall, til dømes i eit
internkontrollårshjul.
Tilråding 23: Kommunane bør etablere tiltak som sikrar god løpande informasjon og
kommunikasjon til leiarar og medarbeidarar, og som sørgjer for at dei får naudsynt
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opplæring og kompetanse. Vidare må administrasjonssjefen ta ansvaret for å følgje opp
internkontrollen systematisk og reagere ved avvik og brot.
Arbeidsheftet til KS gir tre viktige råd til kommuner og fylkeskommuner som ønsker å forbedre
sin internkontroll:
• Risikoanalyser må danne grunnlaget for internkontroll
• Internkontrollen må i større grad være en del av ordinær ledelse og virksomhetsstyring
• Det er nødvendig å formalisere mye av den internkontrollen som allerede gjøres
Dette er anbefalinger som kan være relevante også for økonomisk internkontroll ved enhetene.

4

RAPPORT ETTER ENHETSBESØK – HEIMDAL TANNKLINIKK

4.2 Vedlegg 2 - Fylkeskommunens organisering av økonomisk
internkontroll
Dette kapitlet inneholder en kort beskrivelse av fylkeskommunens overordnede organisering
og tilrettelegging av den økonomiske internkontrollen.

Ledelsesprinsipper
Revisjon Midt-Norge gjennomførte en forvaltningsrevisjon om internkontroll i STFK i mai
200913. I dette arbeidet er organiseringen i forhold til internkontroll kartlagt, og noe av
informasjonen gjengis her. STFK er organisert etter en tonivåmodell. Modellen innebærer en
mer direkte styringsform, med rådmannsnivået direkte over den enkelte virksomhet, eller
enhet. De videregående skolene har en leder med faglig ansvar, personalansvar og
budsjettansvar.
Overnevnte rapport fremhever at den daglige ledelsen selv må få rom til å definere løsningene
i organisasjonen, ut fra organisasjonens forutsetninger. Det er høy grad av ansvarsdelegering
i STFK, og det må rettes tillit til de enkelte enhetslederne.
Vi legger til grunn i vårt arbeid at denne organiseringen og ledelsesprinsipper fortsatt gjelder i
fylkeskommunen.
Fylkestinget i STFK har vedtatt en plan for internkontroll og styring. Planen definerer
fylkeskommunens overordnede prinsipper for ansvar for etablering av styrende dokumenter14
for virksomheten. De styrende dokumentene deles i to kategorier:
- Eksternt styrende dokumenter (utarbeidet av andre, f.eks. lover, forskrifter o.l.)
- Internt styrende dokumenter (styrende dokumenter utarbeidet i STFK, på politisk eller
administrativt nivå).
De internt styrende dokumentene er inndelt i tre kategorier:
- Plandokumenter som synliggjør visjoner, mål og strategi.
- Reglementer som beskriver hvordan funksjoner/ hendelser/ prosesser skal håndteres.
- Prosedyrer som fastsetter ansvar og framgangsmåte som skal følges når
arbeidsoppgaver skal løses.

Delegering av ansvar og myndighet
Fylkestinget i Sør-Trøndelag har vedtatt15 reglement for anvisning og attestasjon.
Anvisning er fullmakt til å gi ordre om å foreta utbetaling og/ eller belastning av en utgiftspost
i fylkeskommunens regnskap. Fylkestinget har delegert anvisningsmyndigheten til
fylkesrådmannen, som kan delegere anvisningsmyndigheten videre. Slik delegering skal
foretas på fastsatt skjema. Skjemaet skal vise hvilke budsjettområder anvisningsmyndigheten
omfatter, når den trer i kraft og eventuelle tidsbegrensninger. Fylkesrådmannen har delegert
anvisningsmyndigheten videre til enhetslederne.
Attestasjon er en bekreftelse på at både bilaget og underliggende forhold er tilstrekkelig
behandlet, kontrollert og i orden. Alle posteringer i fylkeskommunens regnskap skal være
attestert før de anvises og regnskapsføres. Det gjelder både inntekter og utgifter.
13

Forvaltningsrevisjonsrapport på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune "Intern kontroll
og styring". Mai 2009.
14
Definert i plan for styring og kontroll som fellesbetegnelse for dokumenter som setter krav til, og gir
retningslinjer for planlegging, utvikling, organisering og gjennomføring av aktiviteter.
15
Fylkestingets vedtak 86/ 97.
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Den som har budsjettansvar for et område har attestasjonsansvar i kraft av sin stilling. Han/
hun kan delegere attestasjonsansvar til andre for samme budsjettområde eller for en
begrenset del av dette. Delegert attestasjonsansvar skal dokumenteres.
Innholdet i attestasjonsoppgaven er definert i reglementets pkt. 2.4 og er nærmere gjengitt
under kap. 4.1.1 og 4.3.1.

Agresso og ESK
STFK har i mange år benytter seg av økonomi-, lønns- og personalsystemet Agresso.
Budsjettmodulen i regnskapssystemet brukes, og enhetene registrerer sine budsjettall og endringer i modulen selv. Enhetene rapporterer sine økonomiske prognoser for regnskapsåret
til fylkesrådmannen gjennom månedsrapporteringsmodul hvert kvartal.
ESK16 er et kvalitetssystem som skal inneholde alle overordnede styrende dokumenter som
gjelder for alle enheter, både de som er vedtatt i STFK og de som er vedtatt på nasjonalt eller
internasjonalt nivå. I tillegg til de overordnede dokumentene har enhetene utarbeidet "egne"
dokumenter på de områdene hvor det ikke er utarbeidet overordnede styrende dokumenter,
eller på områder hvor de overordnede styrende dokumentene gir behov for nærmere
presiseringer.
Den enkelte enhet skal bruke begge disse systemene.

16

Elektronisk støtte til kvalitetsprosessen i STFK.
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