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Vedlagt følger vårt opplegg for hvordan vi arbeider med rutiner for økonomistyring samt andre
administrative rutiner hva gjelder «det indre liv i Leka kommune».
 
 
Det som ikke er beskrevet i vedleggene er arbeidet vi er i gang med hva gjelder planleggingen i
Leka kommune:


Planstrategi: Ferdig – nå på høring
Kommuneplanens samfunnsdel: Arbeidet påstartet
Kommuneplanens arealdel: Arbeidet ikke påstartet. Her benyttes i dag planen fra 2013.
Arealstrategi. Et pilotprosjekt der Leka blant flere kommuner i Norge deltar
Reguleringsplan Skei Havneområde. Legges fram for kommunestyret 22.10.2021 for
godkjenning i forhold til at denne planen kan legges ut på høring
Temaplaner, ajourføring av eksisterende samt utarbeidelse av nye. Arbeidet ikke påstartet.
ROS-analyser i plansammenheng. Ikke påstartet per dato
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Tiltaksplan virksomhetsstyring og intern kontroll



1. Innledning



RM Revisjon Midt-Norge har på oppdrag fra Leka kommunes kontollutvalg gjennomført en forvaltningsrevisjon for perioden mars 2021 til september 2021. Revisjonen har omfattet periodene 2020 og 2021. 



Kommunedirektøren er enig i flere av de kommentarer og anbefalinger som forvaltningsrevisjonen har kommet med i sin rapport, etter bl.a å ha intervjuet kommunedirektøren, kommunalsjefene og ansvarlig for lønnsområdet.



Kommunedirektøren har allikevel følgende kommentarer: 



 - Revisjonen kommer for sent. I dette ligger det faktum at Leka kommune kompetanemessig over tid har gjort det vanskelig å etterleve alle lover og regler som et administrasjon med øknomi og lønn, er pålagt å overholde.



   Leka kommune har hatt en relativt utstabil ressurs på ledernivå økonomi. Dette har med stor sannsynlighet også bidratt til at rutiner mv. ikke har blitt revidert og fulgt opp. 



 - Revisjonen kommer for tidlig. Også en måte å se det på i lys av at endringsprosesser har blitt påstartet hva gjelder ettablering, revidering og etterlevelse av nødvendige rutiner innenfor budsjett, rapportering, rutiner, intern kontroll m.v.



   Revisjonen burde ha blitt gjennomført etter at endringsporssene var avsluttet og har fått virket en stund. 



2. Rutiner for oppdatering, implementering og oppfølging



På neste side følger en oversikt over planlagte aktiviteter for å komme på det nivå kommuneloven krever i forhold til budsjett, regnskap, rapportering og økonomistyring. 



3. Øvrige "ikke-økonomiske" rutiner



Det er satt i i gang et stort arbeide hva gjelder ajourføring og utarbeidelse av retningslinjer og rutiner. Prosjektet har fått navnet "Implementering prosjekt Compilo". Comilo er et system for avvikshåndtering. I prosjektet har Leka kommune engasjert



en ekstern ressurs. Kristin Skillingstad har efaring fra denne typen arbeide i Nærøysund kommune. Prosjektet ble påstartet våren 2021 og vil gå fram til våren 2022. Arbeidet er omfattende. Implementeringen er påstaret og den interne kontrollen



mht etterlevelse og oppføling av avvik gjenstår.



Viser til vedlegg som i korte trekk beskriver arbeidet så langt, hvilke rutiner/reglement som er arbeidet med og hva som gjenstår. Det tas forbehold om at listen ikke er uttømmende. Erfaringer med hva vi bør arbeidet med for ajourhold, varierer fra 



gang til gang gruppen i Leka kommune arbeider med dette. Gruppen består av kommunedirektør, kommunalsjefer, Verneombud, Hovedtillitsvalgt og i noen sammenhenger enhetsledere/avdelingsledere. 



4. Ressurssituasjonen



For å gode prosesser rundt utarbeidelse av det økonomiske handlingsprogrammet (budsjett, økonomiplan med mål og strategier knyttet opp mot økonomi) samt regnskapsoppføling og rapportering, må ressursene være på plass. Ressursene må være



dedikerte og tiden må være tilstrekkelig. Kommunedirektøren ambisjoner om at det ikke skal ansettes egen økonomisjef, må justeres. Det vil ikke bli ansatt en egen økonomisjef, men følgende tiltak vil bli vurdert etter gjennomført analyse: 



     A: Vurering av ressursituasjonen intern i dagnes organisasjon



     B: Ansette ny ressurs - på prosjektbasis over en periode på to år, med muligheter for fast ansettelse. 



Vedlagt følger en presentasjon av denne problemstillingen. 



Forkortelser som er benyttet i tabellen nedenfor.



Forkortelser: 



FS Formannskap



KS Kommunestyret



FRAMSIKT Sysetem for "helhetlig virksomhetsstyring



]
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5. Tiltaksplan rutiner handlingsprogram økonomi (virksomhetsstyring) og avvikshåndtering i Compilo



Nedenfor listes opp de områdene kommunedirektøren mener bør være på plass for at kravene til styring og kontroll kan sies å være tilfredsstillende. 



Sak Tema Beskrivelse Ansvarlig Status Fedig Merknader Intern kontroll System



Reglement Økonomireglement Økonomireglementet må oppdateres. Beathe Mårvik Under arbeid 30.10.2021 Oppdaters med nye bestemmelser om økonomiforvaltningen. Årlig



økonomi Finansreglement Finansreglementet må oppdateres. Oddvar Aardahl Ikke påstartet 30.10.2021 Årlig



Eierskapsmelding Eierskapsmeldingen må utarbeides. Beathe Mårvik Ikke påstartet 30.11.2021 Eierskapsmeldingen har vært helt eller delvis fraværende. Årlig



Rutiner økonomi Målarbeid - økonomi Økonomien i budsjett og økonomiplan (handlings- Kommunalsjefer Under arbeid. Årlig Bruk av øknomiske ressurser skal være "linket" opp til konkrete Årlig FRAMSIKT



program) knyttes opp mot mål og strategier. Kurs gis av målsettinger slik kommuneloven krever. Arbeidet utføres i forbindelse i forbindelse med



FRAMSIKT. med arbeidet med budsjett og økonomiplan. Kommunalsjefene får årlig budsjettarbeid



ansvaret for sine områder, sammen med sine respektive avdelingsledere.



Handlingsprogrammet skal være så konkret at målene for tjenesteytingen



skal være etterprøvbare. 



Budsjettrutiner Utarbeidelse av budsjett og økonomiplan. NY PERSON Årlig 30.10.åå Rammebudsjettering på ulike kommunalområder. Se årshjul for detaljer. Årlig FRAMSIKT



Bruk av vedtatte økonomiske nøkkeltall. NY PERSON Årlig 30.10.åå Vedtatte økonomiske nøkkeltall benyttes i forbindelse med utarbeidelse Årlig FRAMSIKT



av budsjett og økonomiplan. Alternativt av nøkkeltallene må endres med



endrede politiske uttalte forutsetninger. 



Budsjettbrev Forutsetninger for forslaget til budsjett og Komunedirektør Årlig 31.10.åå. Budsjettbrevet omhandler en beskrivelse av hvordan overordnet visjon og Årlig FRAMSIKT



økonomiplan med analyser av usikkerheten målsettinger skal løses i sammenhengen budsjett og økonomiplan. Herunder



i budsjett og økonomiplan (sensitivitetsanalyse). beskrives forutsetninger for budsjett og økonomiplan samt en beskrivelse av



hvilke usikkerhetsmomenter forslagene i budsjett og økonomiplan som 



kan gjøres gjeldende (sensitivitetsanalyse).



Budsjettjusteringer Budsjettreguleringer når nødvendig. NY PERSON Løpende - Budsjettreguleringer løftes FS og i noen tilfeller KS for godkjenning. - -



Registrering av budsjettreguleringer NY PERSON Løpende - Budsjettreguleringer knyttes opp mot vedtak i FS/KS på en oversiktelig Løpende FRAMSIKT



og lett etterkontrollerbar måte. Budsjettet i Visma ajourføres. Visma Regnskap



Regnskapsrutiner Ajourføring av regnskapet skjer månedlig. Siv Aune  - 15. Regnskapet skal være ferdig 12 - 15 virkerdager etter månedsslutt. Månedlig Visma Regnskap



Analysearbeid Regnskapsanalyser NY PERSON Løpende 20. Analyser utføres mot etablerte og vedtatte nøkkeltall. Hypighet varierer. Ved terskelverdier FRAMSIKT



KOSTRA-analyser NY PERSON Løpende 20. Analyser utføres mot sammenlignbare kommuner i KOSTRA. Løpende FRAMSIKT



Lønnsrutiner Lønnsrutinen må ajourføres og oppdateres. Siv Aune Under arbeid 30.10.2021 Ledere på avdelingsnivå vil få et kontrollansvar. Halvårlig Visma Lønn



Rapportering på Status økonomi rapporteres kommunalsjefer NY PERSON Under arbeid Månedlig Med FRAMSIKT vil det være mulig å rapportere månedlig mot budsjett. Månedlig FRAMSIKT



økonomi Status økonomi rapporteres komm.dir. NY PERSON Under arbeid To-månedlig Med FRAMSIKT vil det være mulig å rapportere hver 2. måned To-månedlig FRAMSIKT



Status økonomi rapportes FS og KS *) NY PERSON Under arbeid Tertialsvis Rapportering til FS/KS skjer 1. tertial og 2. tertial. Tertial FRAMSIKT



Oppfølging budsjettvedtak - særskilt. NY PERSON Under arbeid Løpende Budsjettvedtak følges opp budsjettmessig for de områder vedtaket berører. Løpende FRAMSIKT



Årshjul Årshjul for rapportering plan og økonomi. Oddvar Aardahl Ferdig 30.11.åå Ajourføres årlig. Bekjentgjøres kommunalsjefer ved årets begynnelse. Årlig PowerPoint



Opplæring Alle med budsjett- og rapporteringsansvar Oddvar Aardahl Under arbeid 30.10.åå Alle med ansvar for budsjett og rapportering av økonomisk informasjon, Årlig og etter FRAMSIKT



skal kurses i teori om virksomhetsstyring (mål - strategi - handling med behov



økonmisk effekt) samt i hvordan systemet FRAMSIKT fungerer.



Øvrige rutiner HR/Personell Rutiner som ikke direkte har med økonomi og Alle I arbeid Løpende Et stort arbeide er på gang. Det vises til eget notat angående dette. 



VO rapportering på økonomi å gjøre.



Kontroll av etterlevelse NY PERSON I arbeid - Det må lages et opplegg for kontroll mht etterlevelse av rutinene, herunder Løpende Compilo



rutiner for håndtering av avvik.



]
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Årshjulet – tidsplan handlingsprogram
Måned Frist Tema Beskrivelse Politisk/Adm.



Januar - Årshjul – politisk behandling • Århjulet vedtas politisk (både i FS og KS) Politisk



Februar - Virksomhetsplan per virksomhet • Utarbeidelse/rullering av virksomhetsplanene Administrativt



Rapportering og resultat foregående år • Foreløpig resultat for foregående år 
presenteres



Administrativt



22.02 Årsregnskapet • Årsregnskapet avlegges Administrativt



Mars - Strategiseminar handlingsprogrammet • Strategisk behandling av mål, strategier, 
økonomiplan og budsjetter



Politisk



- Årsrapport • Årsrapporten ferdigstilles for gjennomgang Administrativt



- Årsberetning • Årsberetningen ferdigstilles for gjennomgang Administrativt



April - Ledelsens gjennomgang • Ledelsen på overordnet nivå gjennomgår 
årsrapport og årsberetning



Administrativt



Mai - Tertialrapport nr. 1 • Administrasjonen ferdigstiller tertialrapporten Administrativt



Strategisk mål og økonomiske rammer for 
handlingsprogrammet



• Administrasjonen arbeider ut/reviderer mål og 
økonomiske rammer



Administrativt



Seminar handlingsprogram • Administrasjonen avholder seminar med 
handlingsprogrammet som tema



Administrativt











Årshjulet – tidsplan handlingsprogram
Måned Frist Tema Beskrivelse Politisk/Adm.



Juni - Tertialrapport nr. 1 • Politisk behandling av tertialrapporten Politisk



Strategisk mål og økonomiske rammer for 
handlingsprogrammet



• Politisk behandling av handlingsprogrammet Politisk



Årsrapport • Politisk behandling av årsrapporten Politisk



Årsregnskap og årsberetning • Politisk behandling av årsregnskap og 
årsberetning



Politisk



Handlingsprogram • Kommunedirektørens forslag til 
handlingsprogram



Administrativt



AUGUST – Ingen aktivitet



September 17.09 Budsjettrammene for driftsbudsjettet • Kommunedirektørens forslag til økonomiske 
rammer for handlingsprogrammet. Oversendes 
kommunalsjefene



• Pris- og deflatorvekst



Kommunal-
områdene



17.09 Pris- og deflatorvekst • Pris- og deflatorvekst ajourføres i Framsikt Økonomi



17.09 Finansbudsjett • Vurder renter og avdrag Økonomi



17.09 Investeringsbudsjett • Oppstart investeringsbudsjettet Økonomi



- Handlingsprogram • Områdene arbeider med handlingsprogram Administrativt



- Tertialrapport nr. 2 • Administrasjonen ferdigstiller tertialrapporten Administrativt











Årshjulet – tidsplan handlingsprogram
Måned Frist Tema Beskrivelse Politisk/Adm.



Oktober 28.10 Detaljerte budsjett med evt. 
innsparingskrav



• Kommunalsjefene utarbeider et detaljbudsjett 
som er samsvarende med de gitte økonomiske 
rammene gitt fra kommunedirektøren



• Lage tiltak på eventuelle innsparinger
• Utarbeide mål og oppdrag



Kommunal-
områdene



28.10 Mål og oppdrag • Kommunalsjefene beskriver mål og oppdrag 
med økonomiske konsekvenser innenfor sine 
respektive kommunalområder



Kommunal-
områdene



28.10 Investeringsbudsjett • Ferdigstille investeringer Økonomi



28.10 Kommunedirektørens budsjettbrev • Kommunedirektøren skriver overordnet om 
visjon, overordnede målsettinger, KOSTRA-
analyse, forventede endringer mv.



Administrativt



28.10 Statsbudsjettet • Kommunedirektøren vurderer økonomiske 
konsekvenser av statsbudsjettet



• Utarbeidelse av eventuelle nye tiltak



Administrativt



28.10 Tillitsvalgte • Drøftingsmøte om handlingsprogrammet i 
budsjett- og økonomiplanperioden



Administrativt



- Regnskapsrevisjon • Regnskapsrevisor gjennomfører revisjon Administrativt



28.10 Handlingsprogrammet • Siste arbeid med handlings- og 
økonomiplanen.



• Kvalitetssikring og klargjøring av presentasjon



Administrativt



xx.11 Presentasjon folkevalgte m/vara • Presentasjon av handlingsprogrammet Administrativt



xx.11 Folkemøte • Presentasjon av handlingsprogrammet Administrativt











Årshjulet – tidsplan handlingsprogram
Måned Frist Tema Beskrivelse Politisk/Adm.



November 16.11 Handlingsprogrammet – politisk 
behandling



• Kommunedirektørens forslag til 
handlingsprogram med eventuelle 
tilleggsinnstillinger behandles politisk



Formannskap



- Høringsperiode • Handlingsprogrammet legges fram for høring i 
2 uker



Administrativt



- Brukerundersøkelser • Gjennomføres for ansatte Administrativt



- Medarbeiderundersøkelser • Gjennomføres for ansatte Administrativt



Desember 09.12 Handlingsprogrammet – politisk 
behandling



• Kommunedirektørens forsalg til 
handlingsprogram med eventuelle endringer 
behandles politisk



Kommune-
styret



12.12 Oppdragsbrev • Kommunedirektøren skriver oppdragsbrev til 
kommunalsjefene – som grunnlag for 
iverksettelse av handlingsprogrammet



Administrativt













Tiltaksplan virksomhetsstyring og intern kontroll



1. Innledning



RM Revisjon Midt-Norge har på oppdrag fra Leka kommunes kontollutvalg gjennomført en forvaltningsrevisjon for perioden mars 2021 til september 2021. Revisjonen har omfattet periodene 2020 og 2021. 



Kommunedirektøren er enig i flere av de kommentarer og anbefalinger som forvaltningsrevisjonen har kommet med i sin rapport, etter bl.a å ha intervjuet kommunedirektøren, kommunalsjefene og ansvarlig for lønnsområdet.



Kommunedirektøren har allikevel følgende kommentarer: 



 - Revisjonen kommer for sent. I dette ligger det faktum at Leka kommune kompetanemessig over tid har gjort det vanskelig å etterleve alle lover og regler som et administrasjon med øknomi og lønn, er pålagt å overholde.



   Leka kommune har hatt en relativt utstabil ressurs på ledernivå økonomi. Dette har med stor sannsynlighet også bidratt til at rutiner mv. ikke har blitt revidert og fulgt opp. 



 - Revisjonen kommer for tidlig. Også en måte å se det på i lys av at endringsprosesser har blitt påstartet hva gjelder ettablering, revidering og etterlevelse av nødvendige rutiner innenfor budsjett, rapportering, rutiner, intern kontroll m.v.



   Revisjonen burde ha blitt gjennomført etter at endringsporssene var avsluttet og har fått virket en stund. 



2. Rutiner for oppdatering, implementering og oppfølging



På neste side følger en oversikt over planlagte aktiviteter for å komme på det nivå kommuneloven krever i forhold til budsjett, regnskap, rapportering og økonomistyring. 



3. Øvrige "ikke-økonomiske" rutiner



Det er satt i i gang et stort arbeide hva gjelder ajourføring og utarbeidelse av retningslinjer og rutiner. Prosjektet har fått navnet "Implementering prosjekt Compilo". Comilo er et system for avvikshåndtering. I prosjektet har Leka kommune engasjert



en ekstern ressurs. Kristin Skillingstad har efaring fra denne typen arbeide i Nærøysund kommune. Prosjektet ble påstartet våren 2021 og vil gå fram til våren 2022. Arbeidet er omfattende. Implementeringen er påstaret og den interne kontrollen



mht etterlevelse og oppføling av avvik gjenstår.



Viser til vedlegg som i korte trekk beskriver arbeidet så langt, hvilke rutiner/reglement som er arbeidet med og hva som gjenstår. Det tas forbehold om at listen ikke er uttømmende. Erfaringer med hva vi bør arbeidet med for ajourhold, varierer fra 



gang til gang gruppen i Leka kommune arbeider med dette. Gruppen består av kommunedirektør, kommunalsjefer, Verneombud, Hovedtillitsvalgt og i noen sammenhenger enhetsledere/avdelingsledere. 



4. Ressurssituasjonen



For å gode prosesser rundt utarbeidelse av det økonomiske handlingsprogrammet (budsjett, økonomiplan med mål og strategier knyttet opp mot økonomi) samt regnskapsoppføling og rapportering, må ressursene være på plass. Ressursene må være



dedikerte og tiden må være tilstrekkelig. Kommunedirektøren ambisjoner om at det ikke skal ansettes egen økonomisjef, må justeres. Det vil ikke bli ansatt en egen økonomisjef, men følgende tiltak vil bli vurdert etter gjennomført analyse: 



     A: Vurering av ressursituasjonen intern i dagnes organisasjon



     B: Ansette ny ressurs - på prosjektbasis over en periode på to år, med muligheter for fast ansettelse. 



Vedlagt følger en presentasjon av denne problemstillingen. 



Forkortelser som er benyttet i tabellen nedenfor.



Forkortelser: 



FS Formannskap



KS Kommunestyret



FRAMSIKT Sysetem for "helhetlig virksomhetsstyring



]
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5. Tiltaksplan rutiner handlingsprogram økonomi (virksomhetsstyring) og avvikshåndtering i Compilo



Nedenfor listes opp de områdene kommunedirektøren mener bør være på plass for at kravene til styring og kontroll kan sies å være tilfredsstillende. 



Sak Tema Beskrivelse Ansvarlig Status Fedig Merknader Intern kontroll System



Reglement Økonomireglement Økonomireglementet må oppdateres. Beathe Mårvik Under arbeid 30.10.2021 Oppdaters med nye bestemmelser om økonomiforvaltningen. Årlig



økonomi Finansreglement Finansreglementet må oppdateres. Oddvar Aardahl Ikke påstartet 30.10.2021 Årlig



Eierskapsmelding Eierskapsmeldingen må utarbeides. Beathe Mårvik Ikke påstartet 30.11.2021 Eierskapsmeldingen har vært helt eller delvis fraværende. Årlig



Rutiner økonomi Målarbeid - økonomi Økonomien i budsjett og økonomiplan (handlings- Kommunalsjefer Under arbeid. Årlig Bruk av øknomiske ressurser skal være "linket" opp til konkrete Årlig FRAMSIKT



program) knyttes opp mot mål og strategier. Kurs gis av målsettinger slik kommuneloven krever. Arbeidet utføres i forbindelse i forbindelse med



FRAMSIKT. med arbeidet med budsjett og økonomiplan. Kommunalsjefene får årlig budsjettarbeid



ansvaret for sine områder, sammen med sine respektive avdelingsledere.



Handlingsprogrammet skal være så konkret at målene for tjenesteytingen



skal være etterprøvbare. 



Budsjettrutiner Utarbeidelse av budsjett og økonomiplan. NY PERSON Årlig 30.10.åå Rammebudsjettering på ulike kommunalområder. Se årshjul for detaljer. Årlig FRAMSIKT



Bruk av vedtatte økonomiske nøkkeltall. NY PERSON Årlig 30.10.åå Vedtatte økonomiske nøkkeltall benyttes i forbindelse med utarbeidelse Årlig FRAMSIKT



av budsjett og økonomiplan. Alternativt av nøkkeltallene må endres med



endrede politiske uttalte forutsetninger. 



Budsjettbrev Forutsetninger for forslaget til budsjett og Komunedirektør Årlig 31.10.åå. Budsjettbrevet omhandler en beskrivelse av hvordan overordnet visjon og Årlig FRAMSIKT



økonomiplan med analyser av usikkerheten målsettinger skal løses i sammenhengen budsjett og økonomiplan. Herunder



i budsjett og økonomiplan (sensitivitetsanalyse). beskrives forutsetninger for budsjett og økonomiplan samt en beskrivelse av



hvilke usikkerhetsmomenter forslagene i budsjett og økonomiplan som 



kan gjøres gjeldende (sensitivitetsanalyse).



Budsjettjusteringer Budsjettreguleringer når nødvendig. NY PERSON Løpende - Budsjettreguleringer løftes FS og i noen tilfeller KS for godkjenning. - -



Registrering av budsjettreguleringer NY PERSON Løpende - Budsjettreguleringer knyttes opp mot vedtak i FS/KS på en oversiktelig Løpende FRAMSIKT



og lett etterkontrollerbar måte. Budsjettet i Visma ajourføres. Visma Regnskap



Regnskapsrutiner Ajourføring av regnskapet skjer månedlig. Siv Aune  - 15. Regnskapet skal være ferdig 12 - 15 virkerdager etter månedsslutt. Månedlig Visma Regnskap



Analysearbeid Regnskapsanalyser NY PERSON Løpende 20. Analyser utføres mot etablerte og vedtatte nøkkeltall. Hypighet varierer. Ved terskelverdier FRAMSIKT



KOSTRA-analyser NY PERSON Løpende 20. Analyser utføres mot sammenlignbare kommuner i KOSTRA. Løpende FRAMSIKT



Lønnsrutiner Lønnsrutinen må ajourføres og oppdateres. Siv Aune Under arbeid 30.10.2021 Ledere på avdelingsnivå vil få et kontrollansvar. Halvårlig Visma Lønn



Rapportering på Status økonomi rapporteres kommunalsjefer NY PERSON Under arbeid Månedlig Med FRAMSIKT vil det være mulig å rapportere månedlig mot budsjett. Månedlig FRAMSIKT



økonomi Status økonomi rapporteres komm.dir. NY PERSON Under arbeid To-månedlig Med FRAMSIKT vil det være mulig å rapportere hver 2. måned To-månedlig FRAMSIKT



Status økonomi rapportes FS og KS *) NY PERSON Under arbeid Tertialsvis Rapportering til FS/KS skjer 1. tertial og 2. tertial. Tertial FRAMSIKT



Oppfølging budsjettvedtak - særskilt. NY PERSON Under arbeid Løpende Budsjettvedtak følges opp budsjettmessig for de områder vedtaket berører. Løpende FRAMSIKT



Årshjul Årshjul for rapportering plan og økonomi. Oddvar Aardahl Ferdig 30.11.åå Ajourføres årlig. Bekjentgjøres kommunalsjefer ved årets begynnelse. Årlig PowerPoint



Opplæring Alle med budsjett- og rapporteringsansvar Oddvar Aardahl Under arbeid 30.10.åå Alle med ansvar for budsjett og rapportering av økonomisk informasjon, Årlig og etter FRAMSIKT



skal kurses i teori om virksomhetsstyring (mål - strategi - handling med behov



økonmisk effekt) samt i hvordan systemet FRAMSIKT fungerer.



Øvrige rutiner HR/Personell Rutiner som ikke direkte har med økonomi og Alle I arbeid Løpende Et stort arbeide er på gang. Det vises til eget notat angående dette. 



VO rapportering på økonomi å gjøre.



Kontroll av etterlevelse NY PERSON I arbeid - Det må lages et opplegg for kontroll mht etterlevelse av rutinene, herunder Løpende Compilo



rutiner for håndtering av avvik.



]













Prosjekt Compilo Leka kommune 



Oppstartsmøte 14.04.2021
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Prosjektleder



 Hva er det jeg skal bidra med ? 



 Variert utdanningsbakgrunn
 Variert og lang erfaring i forhold til ledelse 



og prosjektarbeid 
 Lang erfaring i jobbe med og lede 



mennesker 
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Hva er Compilo? 
 Compilo er et elektronisk verktøy der ansatte finner dokumenter som gjelder hele
kommunen. Disse er samlet i et elektronisk bibliotek og blir årlig revidert.



 De ansatte finner hele tida oppdaterte lover og forskrifter, planer, retningslinjer,
prosedyrer og andre ulike hjelpemiddel som gjelder i  arbeidet med tjenester og
forvaltningsoppgaver i kommunen.



 I Compilo ligger også et elektroniske avvikssystem. Avvik som blir meldt her, er 
grunnlag for kvalitetsforbedringer innenfor tjenesteproduksjon, HMS-arbeid, GDPR og 
andre forhold innenfor organisasjonen.
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Oversikt over de ulike modulene som er kjøpt 
Dokumentmodul:
• All kvalitetsdokumentasjon bidrar til å sikre at Leka kommune har oppdaterte lovpålagte prosedyrer og 



dokumentasjon tilgjengelig.



• Dette gir ledere fullstendig oversikt, kontroll og myndighet over hvilke dokumenter, endringer og revisjoner 
som legges inn i kvalitetssystemet.



• Systemet gir automatisk revisjonskontroll og full historikk på alle dokumenter og flytkart.



• I kvalitetssystemet kan ledere opprette leseliste for ansatte eller grupper. 



• Det sikrer også at ledelsen er oppdatert på hvilken dokumentasjon og kompetanse de ansatte behøver.



• I kvalitetssystemet fra Compilo kan man bygge prosessflytkart direkte i programvaren
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Oversikt over de ulike modulene som er kjøpt 
Avviksmodul
• Avvikssystem er intuitivt, tilgjengelig og effektivt
• Avvik som oppstår skal rapporteres, behandles og lukkes på lavest mulig nivå i organisasjonen. 



• Definere alvorlighetsgrad
• Definere prosjekt, pasient, enhet eller utstyr
• Definere riktig kategori fra struktur (HMS, interne forhold, tjenesteleveranser, GDPR, leverandører, 



kunder etc.)
• Beskrive avviket
• Foreslå forslag til endring
• Legge ved bilder/illustrasjoner eller dokumenter



• Avvikssystemet fungerer også på alle plattformer som er tilknyttet internett (mobil, nettbrett, desktop osv.) 
og er en egen modul i kvalitetssystemet.
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Avviksmodul 
 Meldingsflyt – hvem melder til hvem



 Alvorlighetsgrad – lav, middels, høy 



 Hendelsestidspunkt



 Beskrivelse – fritekst



 Hendelsestype – HMS, personvern/GDPR, kvalitet på tjenester, ytre miljø



 Konsekvenser – fritekst



 Forbedringsforslag 
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Oversikt over de ulike modulene som er kjøpt 
GDPR modul
• Lover og forskrifter GDPR
• Prosedyrer GDPR



1. Styrende
2. Kontrollerende
3. Gjennomførende
4. Administrative
5. Daglige



• Sjekklister, skjema og maler
• Dokumentasjon
• Her finner en prosedyrer for alle nivå i kommunen basert på hvilket ansvar en har til GDPR.
• Avviksmodulen har egne kategorier for registrering av avvik knyttet til informasjonssikkerhet og personvern
• Personvernombudet kan settes opp med lese-/ innsynsrett til disse
• Ros modulen innehar matriser for risikovurdering knyttet mot GDPR
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Oversikt over de ulike modulene som er kjøpt 



Ros modul 



• Compilos programvare gir deg enkel, oversiktlig og visuell systematikk for risikoanalyse.
• I modul for Risikoanalyse benytter man en metodikk med forkortelse “SWIFT” 











Hovedmål og delmål – prosjekt Compilo Leka Kommune – forslag 
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Utarbeide et komplett 
og helhetlig 



kvalitetssystem i Leka 
Kommune 



Etablere 
dokumentmodul / 



avviksmodul 



Etablere GDPR modul 



Etablere ROS modul 











Dokumentmodul
LEDELSESPROSESSER



HOVEDPROSESSER



STØTTEPROSESSER



Lover og 
forskrifter 



Politisk styring og 
kontrollorganer 



Strategi og planer Organisasjon 



Covid 19 
dokumenter



Oppvekst og 
familie Helse og velferd Teknisk og 



eiendom 



Personalhåndbok Flytkart Kommune-
direktørens stab



Personvern 
informasjons-



sikkerhet /GDPR14.04.2021
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Dokumentmodul – eksempel Oppvekst og familie
LEDELSESPROSESSER



HOVEDPROSESSER



Lover og forskrifter 
oppvekst og familie  



Strategi og planer 
oppvekst og famiie



Leka barnehage Musikk- og 
Kulturskole



Folkebibliotek Flyktninge-
tjenesten
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Dokumentmodul – eksempel personalhåndbok 
LEDELSESPROSESSER



HOVEDPROSESSER



Lederhåndbok Avtaler



HMS Reglement



Nettadresser/mal
er/skjema  



STØTTEPROSESSER
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Presentasjon av delprosjektene 



Avviksmodul – hvem skal med ? Oppstart ? 



Dokumentmodul – hvem skal med ? Oppstart ? 



GDPR modul – hvem skal med ? Oppstart ? 



ROS modul – hvem skal med ? Oppstart ? 
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Fremdriftsplan 



• Milepæler ?



• Oppstart april 2021 -
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Statusrapport prosjekt Compilo Leka kommune  



 



Det er avholdt 4 møter i prosjektgruppen Compio Leka der vi har gjennomgått følgende 
dokumenter: 



 Sykefraværsoppfølgingsrutine  
 Arbeidsreglement 
 Permisjonsreglement  



 



Det er i gjennomgangen av de øvrige dokumentene kartlagt at følgende 
dokumenter/skjemaer må utarbeides videre:  



• Skjema for egenmelding – lages digitalt og legges på hjemmeside og Compilo. 



• Skjema for oppfølgingsplaner  



• Prosedyre for å betvile en sykemelding – har utkastet fra Nærøysund kommune, ikke 
redigert  



• Utarbeide rutine/prosedyre for oppfølging av prøvetid og utarbeide mal for 
oppfølging som skal dokumenteres i Elements 



• Utarbeide rutine/prosedyre for egenerklæring ang tuberkulose og MRSA 



• Utarbeide reglement for innhenting av og krav om politiattest 



• Utarbeide rutiner for ansatte vedr pensjonspørsmål  



• Utarbeide nytt reglement for markering av tjenestetid og åremålsdager  



• Utarbeide nytt reglement for flyttegodtgjørelse 



• Utarbeide nytt reglement for fleksibel arbeidstid 



• Utarbeide nytt reglement for Seniorpolitiske tiltak – (ekstra ferie?)  



• Utarbeide kommunikasjonsstrategi  



• Utarbeide retningslinje for ferie - ferieavvikling 



• Utarbeide retningslinje for advarsel og mal for skjema som skal brukes 



• Utarbeide retningslinje for tilrettevisning og mal for skjema som skal brukes 



• Utarbeide retningslinjer for HMS arbeid og rutiner  



• Utarbeide personvernerklæring for ansatte Leka kommune  



• Utarbeide reglement for bruk av tjenestebil/leiebil  



• Utarbeide telefonreglement 











• Søknadskjema om permisjon må lages og utbedres etter nytt og gjeldende reglement 
– vurdere om dette skulle ha blitt digitalisert  



• Det må utarbeides rutine for saksbehandling av svar inn og ut på permisjonssøknad  



• Søknadskjema om permisjon må lages og utbedres etter nytt og gjeldende reglement 
– vurdere om dette skal digitaliseres. 



• Det må utarbeides rutine for saksbehandling av svar inn og ut på permisjonssøknad. 



• Det må utarbeides permisjon skjema for videreutdanning – digitaliseres.  



• Ang pkt Del 4: Permisjon ved overgang til annen stilling/permisjon ved andre behov 
gjelder dette alle stillinger? hva med lederstillinger?  kommunalsjefsnivå, 
kommunedirektør – hvem skal fatte beslutning?  - står det noe om dette i 
arbeidsavtalen? Dette er det ikke tatt stilling til.  



 



 













Plan videre implementering prosjekt Compilo 



Lønnspolitiske retningslinjer, Prosjektgruppen har kommet med innspill på utkastet som ble 
presentert 28.09.2021. Oddvar og Kristin tar utgangspunkt i innspillene og ferdigstiller 
dokumentet.  



 



Ledergruppen kaller inn Kristin til møte i ledergruppen, for å gjennomgå og prioritere videre 
arbeid ut fra den listen som er utarbeidet tidligere. 



 



Følgende dokumenter er ferdigstilte og klare for å sendes ut til drøfting med 
arbeidstakerorganisasjonene. Oddvar gjennomfører drøftingsmøte i forkant av AMU og det skrives 
protokoll fra drøftingsmøte som blir med i sakspapirene både til AMU og ADU/formannskap og 
kommunestyre 



 Arbeidsreglement 
 Etiske retningslinjer 
 Permisjonsreglement 
 Retningslinje for oppfølging av sykmeldt 



  



Kirsti sender ut innkalling til AMU. Kristin forbereder saksfremlegg ang HMS og ny struktur, 
verneområder, HMS møter og overordnet HMS mål for Leka kommune. Kristin deltar på AMU  



  



I forkant av ADU og formannskapsmøte 16.11.2021, skal det gjennomføres en forhåndskonferanse. 
Oddvar og Kristin gjennomfører denne forhåndskonferansen. Kristin forbereder fremlegg basert på 
de dokumentene som skal behandles og tar gjennomgangen med de som møter. De må få tilsendt 
dokumentene i sin helhet i forkant 



o  16.11.2021 ADU 
o  25.11.2021 Kommunestyremøte 



 



Avvikssystemet 



Forslag til Leka kommunes overordnet mål for HMS arbeid 



 Sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt 
arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og 
med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den 
teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet. 



 Sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. 
 Legge til rette for et godt ytringsklima i virksomheten. 
 Legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte 



arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon. 











 Gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta 
og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med 
nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet. 



 Bidra til et inkluderende arbeidsliv. 



Forslaget til overordnet mål for HMS arbeid i Leka kommune legges frem for AMU 
06.10.2021 



Struktur/kategoribyggingen i Compilo  



o Denne strukturen innebærer endringer på systemnivå og endret inndeling i 
verneområder, legges frem i AMU av Oddvar, Kristin bistår i AMU møte 
06.10.2021. Kristin lager saksfremlegg og sender Oddvar/Kirsti  



 



Plan opplæring ansatte i Compilo og avviksmodul – (tidsplan)  



 Januar 2022 – mars 2022 
o Utpeke superbrukere, hver kommunalsjef utpeker en på sitt område. Kjetil 



Bjørnstad utpekes som administrasjonens superbruker 
o Superbruker skal være den ansatt kontakter for bistand i innlogging, nytt 



passord, hvordan skrive avvik   
 



 Avdelingsvisopplærings møter med ansatte 
o Oppvekst/familie – 1 møte barnehageansatte, 1 møte ansatte skole 
o Helse og velferd – 2 møter for ansatte institusjon, 1 møte for hjemmebasert 



omsorg der øvrige ansatte innen helse møter 
o Teknisk - 1møte 
o Administrasjon – 1 møte  



Lag informasjonsvideoer, brukerveiledningsvideoer; 



o Hvordan logge inn og skaffe nytt passord 
o hvordan registrere et avvik  
o hvordan behandle avvik   
o hvordan gjennomføre HMS møter  



 



 



 












Kopi: arvehaug1949@gmail.com; Torbjørn Berglann <Torbjorn.Berglann@konsek.no>
Emne: SV: Forvaltningsrevisjonsrapport - Økonomistyring
 
Hei
 
Jeg er i gang med å lage en plan for hvordan avhjelpe de tiltak forvaltningsrevisjonen i sin rapport
om Økonomistyring i Leka kommune, har pekt på og anbefalt. Jeg fikk frist til i går – men har ikke
blitt ferdig. Arbeidet er noe større enn det rapporten peker på da vi nå tar med alt av regler,
retningslinjer og rutiner vi jobber med for å få oppdatert.
 
Kontrollutvalget vil motta planen i dag – etter at jeg er ferdig med lokale lønnsforhandlinger.
 
 
I prinsippet er vel det viktigste at vi har utarbeidet en plan som er realistisk i gjennomføring. Det
krever litt tankevirksomhet.
 
 
 


 
 
 
 


Fra: Oddvar Aardahl 
Sendt: fredag 1. oktober 2021 10:14
Til: Einar Sandlund <Einar.Sandlund@konsek.no>
Kopi: arvehaug1949@gmail.com; Torbjørn Berglann <Torbjorn.Berglann@konsek.no>
Emne: SV: Forvaltningsrevisjonsrapport - Økonomistyring
 
Viser til mail nedenfor.
 
Kommunedirektøren vil komme med en skriftlig uttalelse på innholdet i rapporten med tiltak som
er planlagt gjennomført og som i noen grad også er i ferd med å bli gjennomført.
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Fra: Einar Sandlund <Einar.Sandlund@konsek.no> 
Sendt: torsdag 30. september 2021 12:34
Til: Oddvar Aardahl <Oddvar.Aardahl@leka.kommune.no>
Kopi: arvehaug1949@gmail.com; Torbjørn Berglann <Torbjorn.Berglann@konsek.no>
Emne: Forvaltningsrevisjonsrapport - Økonomistyring
 
Vedlagt er forvaltningsrevisjonsrapport økonomistyring.


Kontrollutvalget skal behandle denne i sitt møte den 20.10.21.


Eventuell skriftlig uttalelse til rapporten må være oss i hende innen torsdag 07.10.21.


 
Mvh
Einar Sandlund
Seniorrådgiver
Konsek Trøndelag IKS
Telefon: 938 97 555
www.konsek.no
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