
Velkommen til tredje og siste 
samling samarbeidsforum 
19. og 20. oktober 2016  



Mål for 3. samling – oppfølging 1. dag 

Side 2 

Ha et dokumentert og kvalifisert grunnlag for å vurdere internkontrollen i 

virksomheten, herunder grunnlag for å skrive Årsrapport kap. IV Styring 

og kontroll 

 

• Har virksomheten et hensiktsmessig internkontrollsystem tilpasset risiko, 

vesentlighet og egenart?   

 

• Blir etablert internkontroll etterlevd og gir den ønsket effekt?  

 

Hvordan vet du det? Kan det dokumenteres?  

 

• Brukes informasjonen fra oppfølging til styring, læring og forbedring? 

 

  

 

Relevante verktøy: 
Veiledning – test av internkontroll 
Veiledning – prosedyre for registrering og håndtering av avvik 
Mal – registrering og håndtering av avvik 



Mål for 3. samling rapportering 1. og 2. dag 

Ha kunnskap om hvordan informasjon fra oppfølgingen av 

internkontrollen kan:  

 

• Rapporteres til rett nivå til rett tid 

• Integreres med øvrig rapportering (se styring og kontroll i sammenheng) 

• Kan sammenstilles (fra ulike nivå i virksomheten) og således danne grunnlag 

for årsrapport kap. IV 
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Agenda 1. dag  

• DFØs metode og verktøy knyttet til oppfølging internkontroll.  

 

• Oppgave/refleksjon – hva gjør dere av oppfølging knyttet til internkontroll? 

 

LUNSJ 

 

• Oppfølging av internkontroll i Lånekassen  

 

• DFØs metode og verktøy knyttet til rapportering av internkontroll 

 

• Oppfølging og rapportering i Statped v/ Tormod Aasland  

 

• Oppgave/refleksjon – hva gjør dere av rapportering knyttet til internkontroll? 
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Agenda 2. dag  

• Krav til årsrapport, herunder del IV Styring og kontroll – DFØs anbefalinger og 

erfaringer 

• Gruppearbeid – hvordan utarbeide et grunnlag for del IV i årsrapport 

 

LUNSJ 

 

Sesjon med lederne deres til stede 

• Avrunding samarbeidsforum virksomheter 

• Innledning ved DFØ 

• Hva er oppnådd? Hvordan skal arbeidet tas videre? Hva trenger dere fra DFØ?  

• Innlegg fra Jens Gunvaldsen i Riksrevisjonen – Hva mener RR er god IK? 

• Gode råd på veien videre fra Øystein Børmer, direktør DFØ 
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Oppfølging 
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Har vi en effektiv 

internkontroll? 

 

• Hvordan vet du 

egentlig det? 

 

• Hvordan kan du 

dokumentere det? 

 

        OPPFØLGING IK 

 

 

Slå på lyset!  



Oppfølging som en komponent i systemet 

for internkontroll 

8 

Oppfølging gjøres i forhold til  

alle komponentene! 



Typer av oppfølging 

9 

• To hovedtyper av oppfølging 

• Løpende oppfølging  

• Frittstående oppfølging 

 

• Krav og risikovurderinger ligger til grunn for hva som følges opp, type, 

omfang, frekvens på oppfølging som gjennomføres 

1. Sørg for å ha god løpende oppfølging 

2. Sørg for oppfølging knyttet til de viktigste/ 

       risikoutsatte områdene! 



Økonomiregelverket om oppfølging 

• § 4 «Styring, oppfølging, kontroll og forvaltning må tilpasses virksomhetens 

egenart samt risiko og vesentlighet.» 

• § 9 «Alle virksomheter skal innenfor sitt ansvarsområde sikre at fastsatte mål 
og resultatkrav oppnås på en effektiv måte…» 

• Bestemmelsene 2.4: «Alle virksomheter skal etablere intern kontroll. 

Virksomhetens ledelse har ansvaret for å påse at den interne kontrollen er 

tilpasset risiko og vesentlighet, at den fungerer på en tilfredsstillende måte og 
at den kan dokumenteres». Intern kontroll skal primært være innebygd i 

virksomhetens interne styring» 
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Oppfølging knyttet til ulike ledd i resultatkjeden 

aktiviteter/ 

prosesser 

produkter/ 

tjenester 

bruker- 

effekter  

samfunns- 

effekter  

innsats- 

faktorer 

Innenfor virksomhetens  

interne kontroll 
Utenfor virksomheten 

Risiko (interne og eksterne) 
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Eksempler på oppfølging satt i system - 

dokumentasjon 

• Oppfølgingsplaner 

• Eksempel fra Skatt Øst 

• Oppfølging og evaluering av COSO komponenter 

• COSOs oppfølgingsmodell  

• Testplaner  

• Eksempel fra DFØs verktøy Test av internkontrollen 

• Avvikssystemer 

• Eksempel fra DFØs verktøy 
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Mal Skatt øst - skjema for dokumentasjon 

ISK 



Etablere et 
grunnlag 

• Ledelsens holdning  

• Organisasjonsstruktur 

• Grunnleggende forståelse for effektiviteten i internkontrollen 

Utarbeide og 
gjennomføre 

• Prioritere  risikoer 

• Identifisere kontroller 

• Identifisere relevante og pålitelig informasjon om kontroller 

• Implementere oppfølgingsprosedyrer 

Vurdere og 
rapportere 

• Prioritere resultater 

• Rapportere resultater til rett nivå 

• Følge opp korrigerende tiltak 

COSO sjekkliste 

 og oppfølgings- 

modell 

14 



Verktøy: Oppfølging 

15 

Test av internkontrollen 
• Veiledning i hvordan teste – ulike teknikker 
• Mal testplan og mal for å dokumentere testing  
• Eksempel  

 
 

 



Fagansvarlig styring og  

kontroll i DFØ sin testplan 
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Internkontrollplan 2015
Måned Aktivitet Avdeling Kilde

September

Kontinuitetsledelsen gjennomgår innhold i roller, og 

informerer berørte parter i DFØ (møte)

Sikkerhetsleder/A

vd.dir. LA Sak LM 20.8.2015 

Lage sjekklister for arbeidet som skal gjøres, samt 

stedfortrederoversikt for krise- og 

kontinuitetsledelsens ulike roller

Sikkerhetsleder/A

vd.dir. LA Sak LM 20.8.2015 

Oppstartsmøte internkontroll med AIA 

(SØS/SIT)/LA/RA/FOA AIA/RA/LA/FOA

Egenevaluering av internkontrollen i DFØ 

(overordnet) Direktør

Verktøy fra IK-

veileder

Oktober Gjennomgå IT-handlingsplan IK-ansvarlig IT-handlingsplan

Avholde oppfølgingsmøter: IT-handlingsplan IK-ansvarlig IT-handlingsplan

Gjennomgå revisjon 2014 - oppfølgingspunkt IK-ansvarlig

Brev fra 

Riksrevisjonen

Status sikkerhet LM Sikkerhetsleder

November

Stikkprøvekontroller i SØS, SIT, LA, RA, FOA jf 

oppstartsmøter internkontroll

Desember Status sikkerhet LM Sikkerhetsleder

Rapportering av internkontroll 

Avdelingsdirektør

er

Verktøy fra IK-

veileder



Verktøy: Oppfølging 
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Registrering og håndtering av avvik 
• Veiledning – prosedyre for registrering og håndtering av avvik 
• Mal – registrering og håndtering av avvik 
• Eksempel 

 
 



Avviksknappen på DFØs intranett 
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Pause 



Refleksjon - oppgave 

• Hva gjør dere av oppfølging knyttet til internkontroll hos dere? 

• Stikkprøver og aktiviteter? 

• Helheten? 

• Hvordan dokumenteres dette? 

• Frittstående og løpende? 

 

Runde rundt bordet – hver virksomhet  

presenterer 
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Lunsj 



Oppfølging av internkontroll i 
Lånekassen  
v/Maria Rollag og Embla Degrum 



Rapportering 



1. Hva bør rapporteres? 

Rapportering av de «rette tingene» 

Hva bør rapporteres knyttet til internkontroll?  

 

1. Planlagt/styrt rapportering 

• Risiko  

• Tiltak  

• Kontrollaktiviteter 

•  Status kontrollplaner, resultat av test nøkkelkontroller, regelmessige kontrollaktiviteter 

• Resultat/effekt  (Resultatindikatorer, SP, KPIer, etc.) 

• Direkte eller indirekte svar på om internkontrollen er god 

• Internkontrollsystemet 

• Egenevalueringer av internkontrollen, lederbekreftelser, ledelsens gjennomgang 

etc. 
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Hva bør rapporteres? 

Rapportering av de «rette tingene» forts. 
 

2. Løpende rapportering/behovsrelatert utenfor den planlagte rapporteringen, 

eksempelvis 

• Svikt i internkontrollen/internkontrollsystemet  

• Vesentlige endringer i risikobildet (risikovurderinger) 

• Vesentlige forbedringer (forbedringsdatabaser/kvalitetssystem) 

• Avvik  (avviksystem) 

• Misligheter og uønskede hendelser (varslingskanal) 

• Etc. 
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2. Rapportering til hvem?  

• Resultater fra planlagt oppfølgingen av interkontrollen rapporteres til rett nivå 

til rett tid slik at en kan se styring og kontroll i sammenheng 

 

• Løpende/behovsrelatert rapportering til rett nivå til rett tid (ulike typer avvik og 

svikt i internkontrollen, forbedringer etc.) 

 

• Prosedyrer for både planlagt og behovs- 

    relatert rapportering for å sikre at  

    informasjonen blir kommunisert til  

    rett nivå til rett tid 
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3. Kvalitet i rapportering 

Pålitelig informasjon forutsetter kvalitet i arbeidet med innhenting, bearbeiding 

og rapportering av informasjon (Bestemmelsene pkt. 2.3) 

• At datakilder og –grunnlag er definert og kan etterprøves 

• Kvalitetssikring 

• At rapporteringen tjener sitt formål 

• Korrekt, rettidig, relevant og tilpasset mottakerens behov 
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Relevant 

Rettidig Pålitelig 



Eksempel – mal rapportering Forskrift RS og 

IK  
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Eksempel – rapportering IK Statkraft  
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3 rapporteringer til 

toppledelsen årlig på IK 

 

Linjeledere 

1. Rapportering risiko 
iboende risiko 

restrisiko 

2. Rapportering – 

egenevaluering av IK 

Tilfredsstillende – «Ja» 
eller «nei» 

 

Internkontrollfagansvarlig 

3. Rapportering effektiviteten 

av elementene i 
internkontrollen (5 COSO 

komponentene) 

(totalvurdering/sammenstilling) 

1. 

2. 

3. 



Eksempel – mal rapportering styring og 

kontroll forsvaret - COCO 
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Eksempel - Rapportering knyttet til 

effektiviteten elementene i IK systemet  COSO 
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17 

prinsipper  

 87 fokus 

områder 

 



 

Rapportering knyttet til  internkontroll i 

årsrapporten 

  
Årsrapporten skal inneholde seks deler, med følgende benevnelse og 

rekkefølge: 

 
I  Leders beretning 

II  Introduksjon til virksomheten og hovedtall 

III  Årets aktiviteter og resultater 

IV  Styring og kontroll i virksomheten 

V  Vurdering av framtidsutsikter 

VI  Årsregnskap 
Eksempel på 

årsrapport 
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Eksempel – lederbekreftelse DFØs verktøy rapp. 

 

35 



Eksempel – lederbekreftelse forts. 

Sammenstilling fra lavere nivå 
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Uttalelse om internkontrollen i virksomheten 

Side 
37 

Sammenstilling fra lavere nivå til overordnet nivå  

Grunnlag for årsrapport og input til øvrig  virksomhetsstyring 



Pause 



Oppfølging og rapportering av 
internkontroll i Statped 
v/ Tormod Aasland 
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• Rapportering knyttet til internkontrollen integreres med øvrig 

rapportering  

• Tidsplan for oppfølging og rapportering tilpasset styringsbehov/ årssyklus. 

Rapportering IK benyttes inn i styring og forbedring 

• Bruk av eksisterende kommunikasjonskanaler 

• Rapportering eksternt  (halvårs, - kvartals- og årsrapport, styringsdialogen) 

• Rapportering internt  (månedsrapporter, i avdelingsmøter, seksjonsmøter, 

teammøter ol.) 

• Samlet vurdering av internkontrollsystemet og vurdering av om kritiske 

enkeltrisikoer er tilstrekkelig håndtert 

 

 

 

4. Integrering i virksomhetsstyringen  

Gjennomføring 

  

Overordnede føringer 

og strategier 

Fastsettelse  

av mål 

Planlegging 

Budsjettering 

Oppfølging  

og  
Rapportering 

Analyse 

Revurdering 
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Halvårsrapport 

Årshjul 

Internkontroll-

prosessen 

Fastsettelse  
av mål 

Planlegging 

Budsjettering 

Oppfølging  

og  
Rapportering 

Analyse 

Revurdering 

Styrings-

prosessen 

og strategi 

Hvordan integrere internkontroll i styringen? 
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Desember 

Januar 

Februar 

Mars 

April 

Mai 

Juni 

Juli 

August 

September 

Oktober 

November 

Risikokartlegging 2. tertial (oppdatering) 

9/1: Risikoforum: Sammenstille risikobildet 3. tertial 

28/8: Risikoforum: Sammenstille risikobildet 2. tertial 

20/11: Risikoforum: Evaluering av risikokartlegging 
2. tertial + langtidsagenda 2015 

15/5 Risikoforum: Evaluering av 
risikokartlegging 1. tertial+ planlegge 

risikokartlegging 2. tertial 

Årshjul for risikostyring er integrert med øvrig virksomhetsstyring 
Statens pensjonskasse 

Etatsstyringsmøte (1T)  

Etatsstyringsmøte (år) 

Etatsstyringsmøte (2T)  

Årlig vurdering styringsdokumenter 

Tildelingsbrev 2014 
Risikokartlegging 3. tert. (oppdatering) 

4/3 DFØ: Utforme og implementere tiltak 

DFØ-samlinger 

Risikokartlegginger 

Møter risikoforum 

Aktiviteter TLG 

11/12-13 DFØ: Risikovurdering 

3/6 DFØ: Utforme og implementere tiltak 

25/11 DFØ: Rapportering 

Årsrapport 

Ca. 17/3: Mål- og resultatstoppfølging i 
TLG (presentere resultat) 

Ca. 20/5: Mål- og resultatstoppfølging i 
TLG (presentere resultat) 

1. Tertialrapport 

Intern mål- og resultatstyring 

Strategikonferanse (revidert 
strategidokument) 

TLG Budsjettkonferanse 

Intern mål- og resultatstyring med resultater fra risikokartlegging 

2. Tertialrapport 

Mål- og resultatstoppfølging i TLG 
(presentere resultat) 

Resultatoppfølging med ASD 

13/2: Risikoforum: Slagplan for «stor» 
risikokartlegging 1.tertial 

Ca. 17/1: Mål- og resultatstoppfølging i 
TLG (presentere resultat) 



Refleksjon - oppgave 

• Hva gjøres av rapportering knyttet til internkontroll 

• Hva slags rapporter 

• Til hvem?  

• Når?  

 

Oppsummering i plenum  
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3. Samling dag 2 – Rapportering 
forts. 
20. Oktober  2016 



 
 
Krav til innholdselementer i 
årsrapport og implikasjoner for 
oppfølging og rapportering av 
internkontroll  
 
Helge Spildrejorde, DFØ 



Kap. IV styring og kontroll  



Noen tips fra DFØs veiledning årsrapport 

Om virksomhetens overordnede vurdering av opplegget for styring og kontroll 

Den overordnede vurderingen oppsummerer tilstanden for styring og kontroll i 

virksomheten. Følgende momenter vil normalt inngå i vurderingen om opplegget 
for styring og kontroll er egnet til å fastslå: 

• om fastsatte mål og resultatkrav nås 

• om ressursbruken er effektiv 

• om lover og regler overholdes 

• om resultat- og regnskapsinformasjonen er relevant og pålitelig 

• om vesentlig styringssvikt, feil og mangler avdekkes og håndteres 

• om intern kontrollen er dokumentert 

 

• https://dfo.no/Documents/FOA/Aarsrapport/Veiledningsnotat_aarsrapport_for_

statlige_virksomheter_2015.pdf 
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Gruppeoppgave 

 

• Diskuter i gruppen hvordan internkontroll bør følges opp 

gjennom året for å utgjøre et godt grunnlag for kap. IV i 

årsrapport bør utarbeides (med utgangspunkt i løpende og 

frittstående oppfølging/rapportering av internkontroll). 

• Sett opp kulepunkter 

 

• Diskusjon og oppsummering i plenum  
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Forslag til gruppeinndeling 

• Gruppe 1 

– HiB 

– UiB 

• Gruppe 2 

– VEA 

– UiA 

• Gruppe 3 

– UiT 

– Vestre Viken 

• Gruppe 4 

– Forskningsrådet 

– JBV 
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Avslutning/oppsummering forumet 
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Innhold samarbeidsforum 2016 

19.  og 20 april  

Fundamentet, 
Planlegging,  
• 2 eksterne 

presentasjoner 
• Eksempler 

• 3 praktiske 
verktøy 

• Diskusjon og 

refleksjon i 
plenum 

21. mai   

Risikovurdering, 
utforming og 
implementering  

• 1 ekstern 
presentasjoner 

• Eksempler 
•  3 praktisk verktøy 
•  Diskusjon og 

refleksjon i plenum 

19. og 20. oktober  

Oppfølging 
Rapportering 
• 2 eksterne 

presentasjon 
• 2 intern 

presentasjoner 
• Eksempler 
• Praktiske verktøy 

• Gruppeoppgave 
• Diskusjon og 

refleksjon i 
plenum 



Deltakerne har ordet 
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Felleslunsj 



Avslutning samarbeidsforum 

Statusgjennomgang og diskusjon med lederne  
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Deltakere 2016 – en fin gjeng!  

NFR, UiA, UiB, UiT, JBV, Vestre Viken helseforetak, HiB 

og Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører 
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Innhold samarbeidsforum 2016 
19.  og 20 april  

Fundamentet, 
Planlegging,  
• 2 eksterne 

presentasjoner 
• Eksempler 

• 3 praktiske 
verktøy 

• Diskusjon og 

refleksjon i 
plenum 

21. mai   

Risikovurdering, 
utforming og 
implementering  

• 1 ekstern 
presentasjoner 

• 1 intern 
presentasjon 

• Eksempler 

•  3 praktisk verktøy 
•  Diskusjon og 

refleksjon i plenum 

19. og 20. oktober  

Oppfølging 
Rapportering 
• 3 eksterne 

presentasjon 
• Eksempler 

• Praktiske verktøy 
• Gruppeoppgaver 
• Diskusjon og 

refleksjon i 
plenum 
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De neste timene 
 
• Internkontroll et 

lederansvar 
 

• Ledelsesforankring en 
KSF for god 
internkontroll 
 



Bestemmelsene om økonomistyring 

2.4 Intern kontroll  

 

Alle virksomheter skal etablere intern kontroll. 

Virksomhetens ledelse har ansvaret for å påse at den 

interne kontrollen er tilpasset risiko og vesentlighet, at 

den fungerer på en tilfredsstillende måte og at den kan 

dokumenteres. Intern kontroll skal primært være innebygd 

i virksomhetens interne styring. 
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Felles mål:  
God styring og kontroll! 
 
virksomheten skal etablere et 
system for internkontroll tilpasset 
risiko, vesentlighet og egenart 
 

 
 

aktiviteter/ 

prosesser 

produkter/ 

tjenester 

bruker- 

effekter  

samfunns- 

effekter  

innsats- 

faktorer 



• Bruk det dere har lært! 
 
• Bruk nettverket og kontaktene  

for det de er verdt! 
 
• Bruk oss i DFØ! 

• Veiledere 
• Kurstilbud 
• Nettsider med materiell 
• Verktøy internkontroll 
• Sparringspartnere 
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Ledelse KSF for god internkontroll! 

IK-tiltak Styrende 

 dokumenter 

Kvalitet standarder 

Risikotoleranser 

Ambisjonsnivå 

Oppfølging 

Rapporteringskrav 

Opplæring 

Konsekvenser 

Incentiver 

Def. roller og 
ansvar 

Involvering 

Ressurser 

Engasjement 



Gjennomgang i plenum:  

Hvordan skal arbeidet med internkontroll 

tas videre? 
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• Med utgangspunkt i planen for 2016 – hva er det viktigste vi har fått til i 

arbeidet med internkontroll?  

• Hvilke konkrete planer/satsningsområder har vi for internkontroll for 2016 og 
videre?  

 

• Hvilke behov for kompetansetjenester  

    fra  DFØ har vi fremover? 

  

 

 

aktiviteter 
produkter/ 
tjenester 

bruker- 
effekter  

samfunns- 
effekter  

innsats- 
faktorer 



Internkontroll fra et 
Riksrevisjonsperspektiv – hva er 
godt nok? 
Revisjonsråd Jens Gunvaldsen 



Øystein Børmer – gode råd på veien 
videre - avslutning 



Lykke til med internkontrollarbeidet 
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Tusen takk for innsatsen! 
 
 


