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Styring – ledelse – kontroll 
Overordnet styring 

Elverum kommune har administrativ praksis, regler og rutiner (både eksternt pålagte og internt utarbeidede) samt 
rammer i form av lover og forskrifter å forholde seg til for å ha et tilfredsstillende system for: 

• styring (sette mål, sørge for tilstrekkelige planer og ha nødvendige rutiner for oppfølging) – forutsettes i all 
hovedsak utført av de folkevalgte politikere i formannskap og kommunestyre. 

• ledelse (ta i mot styringssignalene, organisere ressursene, målrette virksomheten, gjennomføre og 
rapportere) – forutsettes i all hovedsak utført av den kommunale administrasjon under rådmannens ledelse. 

• kontroll (dette utgjøres av kommunens egenkontroll og ekstern kontroll gjennom tilsyn). 

 

 
Figur: Illustrasjon av Elverum kommunes system for styring, ledelse og kontroll av virksomheten. 

Kontroll 

Ekstern kontroll (tilsyn) blir rapportert løpende i tertialrapportene gjennom året, og summert opp i «Årsmelding fra 
virksomhetene – 2014», som kommer til politisk behandling samtidig med årsregnskap og årsberetning. 

Regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjoner gjennomføres på oppdrag av kontrollutvalget, som rapporterer resultatene til 
kommunestyret. 

Vedrørende internkontroll er det utarbeidet en overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for hele 
virksomheten, og denne oppdateres årlig. I 2014 er dette videreført i sektorer og staber med en mer detaljert ROS-
analyse for den enkelte virksomhet, med et mål om å gjennomføre minst tre slike i løpet av året. 

Forebygging og kvalitetskontroll er lagt til et «Kvalitetssystem» som er under oppbygging. Noen sektorer som PRO, har 
kommet langt i bruken av dette, og de øvrige arbeider med sine områder. Kvalitetssystemet inneholder også prosedyrer 
for innmelding, håndtering og oppfølging av avvik i forhold til de prosesser som dokumenteres i systemet. 

Årshjul 

Årshjulet for styring synliggjør de vesentlige handlinger og milepæler gjennom året i Elverum kommune for samspillet 
mellom folkevalgt styring og administrativ ledelse og gjennomføring. 
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Figur: Årshjulet for styring i Elverum kommune. 

Årshjulet for styring i Elverum kommune er oppdatert på grunnlag av utviklingsprosesser som har pågått over tid. Dette 
gjelder særlig følgende forhold: 

1. Det er med virkning fra 2012/2013 utviklet en rutine for risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for 
kommunens tjenesteproduksjon slik denne kommer til uttrykk i de forskjellige sektorer. ROS-analysen vil 
oppdateres årlig, og være et av grunnlagene for prioritering av ressursbruken. 

2. Regnskapsavslutning og revisjon er framskyndet og gjort mulig som følge av langsiktig utviklingsarbeid, særlig i 
kommuneadministrasjonens økonomistab. 

3. Det har vært arbeidet og arbeides videre for å styrke kommunens rutiner for internkontroll som en del av 
egenkontrollen og det samlede kontrollregimet (se egen figur foran). 

4. De vesentlige prioriteringer i budsjett-/planleggingsprosess for kommende år er lagt til rette for at skal skje fram 
mot - og i kommunestyrets konferanse i juni. 

5. Usaldert råbudsjett for kommende handlingsplan – økonomiplanperiode legges fram medio september som ledd 
i å styrke beslutningsprosess og folkevalgtes mulighet til å drive styringsarbeid. 

6. Så legger rådmannen frem sitt budsjettforslag til politisk behandling innen 31.10, og den politiske behandlingen 
av handlings- og økonomiplan for de fire neste årene avsluttes med budsjettvedtak i desembermøtet. 

  


