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1. Innledning 
 
Hensikten med plan- og styringssystemet er å sikre gjennomføring av vedtatt politikk og 
planer, høy måloppnåelse og god kvalitet på tjenestene. Plan- og styringssystemet består av 
de sentrale prosessene og dokumentene knyttet til planlegging og styring. Det viser hvordan 
mål og strategier i styringsdokumentene følges opp gjennom virksomhetsstyringen og 
hvordan resultatinformasjon benyttes til forbedringsarbeid for økt måloppnåelse og som 
kunnskapsgrunnlag for videre planarbeid. Plan- og styringssystemet må utvikles i takt med 
organisasjonens behov og utfordringer, lover og forskrifter og ny metodikk. 
 

2. Helhetlig virksomhetsstyring 
 
2.1 Oversikt over plan- og styringssystemet 
Følgende oversikt viser plan- og styringssystemet1 til Innlandet fylkeskommune: 
 

 
 

1 Det er benyttet generelle navn på styringsdokumentene, slik de bl.a. er benevnt i lovverket. 
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Plansystemet viser hvilke typer planer som gir mål og strategier for styringen av Innlandet 
fylkeskommune. Det viser også at det er økonomiplanen og prosessen for utarbeidelse av 
denne som uttrykker fylkeskommunens samlede mål og prioriteringer og hvordan 
ressursene fordeles for å oppnå disse. Dette er forankret i kommuneloven (§ 14-4): 
 

- økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i 
kommunale og regionale planer skal følges opp  

- økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets eller fylkestingets 
prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og 
årsbudsjettet bygger på.  

 
Styringssystemet viser hvilke styringsprosesser- og styringsdokumenter som er sentrale i 
virksomhetsstyringen i Innlandet fylkeskommune. Det viser hvordan mål og resultater følges 
opp og benyttes som grunnlag for utvikling og læring i organisasjonen. Det er viktig at den 
kunnskapen man tilegner seg gjennom resultatinformasjon og evalueringer tas med i 
styringen og i arbeidet knyttet til utarbeidelse av nye planer og strategier. 
 
De seks prinsippene for virksomhetsstyring i Innlandet fylkeskommune, med mål- og 
resultatstyring som overordnet styringsprinsipp, gjelder både i styringen av 
linjeorganisasjonen og i prosjekt-, program- og porteføljestyringen. Plattform for ledelse og 
medarbeiderskap utgjør et viktig fundament for styring og ledelse i Innlandet 
fylkeskommune. 
 
2.2  Definisjoner 
Prosessene knyttet til både virksomhetsstyring og kvalitet og internkontroll er rettet inn mot 
god måloppnåelse og effektiv ressursbruk for fylkeskommunen. Mens virksomhetsstyringen i 
stor grad handler om å gjøre de riktige tingene, handler kvalitet og internkontroll om å gjøre 
tingene riktig – og aller helst «riktig første gang».  
 
Virksomhetsstyringen i Innlandet fylkeskommune skal gjennomføres ut fra følgende 
definisjon: 
 
Virksomhetsstyring er å2: 

- fastsette mål 
- prioritere, planlegge og budsjettere ressurser 
- følge opp og rapportere resultater og ressursbruk 

 
og bruke informasjonen til læring og forbedring slik at målene nås på en effektiv måte. 
 

- Internkontroll innebærer å gi rimelig sikkerhet for at vi  
- har en målrettet og effektiv drift, 
- sikrer pålitelig rapportering, 
- overholder lover og forskrifter, 
- følger opp og lærer av feil og avvik. 

 

 
2 Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, mai 2021 
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God internkontroll skal konkret gjennomføres ved utarbeidelse (og oppdatering) av 
prosessbeskrivelser og rutiner mv, dokumenterte risikovurderinger og effektiv 
avvikshåndtering. Dette skal bidra til god kvalitet i fylkeskommunens tjenester, som igjen er 
med på å sikre måloppnåelse. 
 
Fylkeskommunens styrings- og rapporteringsprosesser skal bidra til at målene nås og at 
eventuelle tiltak iverksettes. Resultatene skal benyttes til læring og forbedring, samt 
eventuell justering av mål og strategier. 
 
2.3  Dokumenthierarki for styringsdokumenter  
Figuren nedenfor viser dokumenthierarki for fylkeskommunens styringsdokumenter. 
Eksempeloversikten er ikke uttømmende, og vil endre seg ut fra fylkeskommunens 
tjenesteproduksjon og andre behov. 
 
 

 
 
 

3. Plansystemet 
 
Fylkeskommunens plansystem danner utgangspunktet for virksomhetsstyringen i Innlandet 
fylkeskommune. Både plan- og bygningsloven og kommuneloven inneholder sentrale 
bestemmelser om fylkeskommunenes plansystem: 
 

- Plan- og bygningslovens § 7-1 sier at regional planmyndighet minst én gang i hver 
valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, skal utarbeide en regional 
planstrategi i samarbeid med kommuner, statlige organer, organisasjoner og 
institusjoner som blir berørt av planarbeidet. 
 



5 
 

- Kommunelovens § 14-1 sier at fylkeskommunes økonomiplan skal være en 
samordnet og realistisk plan for egen virksomhet og økonomi og for lokalsamfunnets 
eller regionens utvikling 

 
Mens regional planstrategi vedtas av fylkestinget én gang hvert fjerde år, skal 
økonomiplanen, som også er fire-årig, rulleres hvert år. 
 
Det er flere forhold som danner premissene for utarbeidelse av økonomiplanen som den 
samordnede planen for fylkeskommunens virksomhet: 

- Handlingsprogrammene til de regionale planene 
- Lover og nasjonale føringer 
- Fylkeskommunens egne strategier og planer med 

handlingsprogrammer/handlingsplaner 
- Særskilte vedtak fattet av fylkestinget 

 
For fylkeskommunen, som en stor og sentral samfunnsutvikler, vil handlingsprogrammene til 
de regionale planene være førende for fylkeskommunens prioriteringer og satsinger. Staten 
styrer fylkeskommunene gjennom både lover og forskrifter og gjennom signaler gitt i de 
årlige statsbudsjettene. Dette påvirker også i stor grad fylkeskommunens planlegging av 
egen virksomhet.  
 
Regionale planer har gjerne et langsiktig perspektiv. Endringer i lover og forskrifter og 
signaler i statsbudsjettet vil imidlertid kunne endre prioriteringer eller forutsetninger innen 
et område. Fylkestinget kan også løpende fatte egne vedtak som påvirker den totale 
planleggingen for fylkeskommunen. Det at økonomiplanen rulleres årlig gjør det mulig å 
avveie disse forholdene og legge frem et samlet forslag til prioriteringer for fylkestinget. 
 

3.1 Regional planlegging 
 
Regional planlegging skjer under folkevalgt styring og kontroll og skal stimulere utviklingen i 
regionen, både for miljø og samfunn. Fylkestinget er regional planmyndighet og har ansvaret 
for og ledelsen av arbeidet med regional planlegging. De regionale planstrategiene og de 
regionale planene vedtas av fylkestinget. 
 
3.1.1 Regional planstrategi 
I henhold til veileder for regional planstrategi utgitt av Miljøverndepartementet (2012) er 
regional planstrategi en strategi for planlegging. Planstrategien skal redegjøre for viktige 
regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurdere langsiktige utviklingsmuligheter og ta 
stilling til langsiktige utviklingsmål og hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom videre 
regional planlegging.  
 
Regional planstrategi skal utarbeides i samarbeid med kommuner, statlige organer, 
organisasjoner og institusjoner som blir berørt av planarbeidet. 
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Forslag til regional planstrategi skal sendes ut på høring og vedtas av fylkestinget. Statlige og 
regionale organer og kommunene skal legge den vedtatte regionale planstrategien til grunn 
for det videre planarbeidet i regionen. 
 
3.1.2 Regionale planer med handlingsprogrammer 
Fylkeskommunen skal, i samarbeid med berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, 
utarbeide regionale planer som er fastsatt i den regionale planstrategien. Regionale planer 
skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig 
planlegging og virksomhet i regionen. 
 
Som del av regional plan skal det samtidig utarbeides et handlingsprogram for 
gjennomføring av planen. Behovet for rullering av handlingsprogrammene skal vurderes 
årlig. 
 
3.2 Fylkeskommunale planer og strategier 
 
I tillegg til de regionale planene kan fylkeskommunen utarbeide planer og 
strategidokumenter for ulike områder. Slike planer som ikke defineres som regionale planer 
kan også utarbeides sammen med andre aktører. Slike planer/strategier skal ha et 
handlingsprogram/handlingsplan. Endelig beslutning om gjennomføring av tiltak gjøres i 
økonomiplan/årsbudsjett. 
 
Det må sikres koordinering av hvilke planer/strategier som skal utarbeides og tidspunkt for 
rullering mv. Det skal være samsvar mellom fylkeskommunens mål og mål som legges til 
grunn for utarbeidelse av nye strategier/planer.  
 

3.3 Økonomiplan og årsbudsjett som del av plansystemet 
 
I henhold til kommunelovens § 14-4 skal økonomiplan/årsbudsjett vise fylkestingets 
prioriteringer og bevilgninger, samt de målene og premissene som økonomiplan/årsbudsjett 
bygger på.  
 
Innlandet fylkeskommune utarbeider økonomiplan og årsbudsjett som et samlet dokument 
(fylkesbudsjett) som vedtas endelig av fylkestinget. 
 
Det er i økonomiplan/årsbudsjettet at fylkeskommunens samlede mål og prioriteringer 
kommer til uttrykk. Det er både de statlige føringene, regionale handlingsprogram, 
fylkeskommunens egne handlingsprogram/handlingsplaner og andre vedtak fattet av 
fylkestinget som danner grunnlaget for mål og prioriteringer i økonomiplan/årsbudsjett. 
 
Dette gjør økonomiplan/årsbudsjett til fylkeskommunens overordnede styringsdokument, 
som også danner grunnlaget for virksomhetsstyringen.  
 
Med bakgrunn i økonomiplan/årsbudsjett utarbeides det virksomhetsplaner i de ulike 
avdelingene og enhetene i fylkeskommunen Dette er nærmere omtalt i kap. 4.8.1. 
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4. Styringssystemet 
 

Styringssystemet viser hvordan Innlandet fylkeskommune skal gjennomføre 
virksomhetsstyringen med mål- og resultatstyring som overordnet styringsprinsipp. 
 
4.1 Fylkeskommunens målstruktur 
 
Fylkeskommunens målstruktur er viktig av flere grunner: 
- Utgangspunkt for mål- og resultatstyringen  
- Gir økt sikkerhet for at målene for virksomheten nås 
- Angir retning og gir grunnlag for endring 
- Legitimering av virksomheten overfor brukere, befolkning, næringslivet og andre 
 samfunnsaktører 
- Grunnlag for prioriteringer  
- Motivasjon for ansatte  
- Skape fellesskap på tvers i organisasjonen og innad i de ulike delene av  
 organisasjonen 
 
Fylkeskommunens målstruktur består av: 
- Satsingsområder (mål med utgangspunkt i satsingene i Innlandsstrategien) 
- Hovedmål, som kobles mot FNs 17 bærekraftsmål 
- Delmål, som er en mer detaljering av hovedmålene 
- Resultatindikatorer, som gir indikasjoner på om man når de fastsatte målene 
 
For å kunne følge utviklingen over tid er det et poeng at målene ikke endres for ofte. 
Eventuelle endringer i målene ses i sammenheng med arbeidet knyttet til økonomiske 
prioriteringer og rammer. Dette for å sikre best mulig sammenheng mellom måloppnåelse 
og ressursinnsats. 

Målene for satsingsområdene ligger normalt fast for perioden som regional planstrategi 
gjelder for. Det foretas årlig en gjennomgang av hovedmålene for å vurdere behov for 
eventuelle endringer. Dette gjøres som en del av arbeidet med økonomiplan/årsbudsjett på 
våren, i forbindelse med arbeidet med strategier og økonomiske rammer, jfr. styringssløyfa i 
kapittel 4.2.1. 

I forbindelse med utarbeidelse av økonomiplan/årsbudsjett på høsten, foretas en vurdering 
av behov for eventuelle endringer av delmålene og resultatindikatorene. For å kunne 
sammenligne måloppnåelse og resultater over tid, er det også et poeng at disse ligger fast 
over en viss periode. Det vil likevel være naturlig med noe hyppigere endringer av disse enn 
målene for satsingsområdene og hovedmålene.  

 
4.2 Prinsipper for virksomhetsstyring 
 
Virksomhetsstyring handler om den totale styringen av fylkeskommunen og skal sikre at 
fylkeskommunen når sine mål og løser sine oppgaver på en god måte.  
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Mål- og resultatstyring er det overordnede styringsprinsippet i Innlandet fylkeskommune, 
men dette må kombineres med andre styringsprinsipper for å sikre en helhetlig styring av 
fylkeskommunens virksomhet. 
 
4.2.1 Mål- og resultatstyring som overordnet styringsprinsipp 
Mål- og resultatstyring innebærer å: 

- sette mål for hva virksomheten skal oppnå 
- måle resultater og sammenligne dem med målene 
- bruke informasjonen til styring, kontroll og læring for å utvikle og forbedre 

virksomheten 
 

Fylkeskommunen virksomhet som samfunnsutvikler og tjenestetilbyder er kompleks. Dette 
innebærer også utfordringer i arbeidet med å sette mål og måle resultatene. I offentlig 
sektor er det ofte slik at resultatene ikke kan måles i økonomiske termer. Nettopp derfor er 
resultatmåling spesielt viktig for fylkeskommunen. Det bidrar til god innsikt i virksomheten 
slik at det kan tas beslutninger om forbedringstiltak. Det gir også brukere og samfunn innsyn 
i virksomheten, som igjen kan bidra til legitimering av virksomheten. 
 
Gjennom mål- og resultatyring kan fylkeskommunen øke effektiviteten ved at underliggende 
nivå selv kan bestemme hvilke tiltak som bør iverksettes for å nå målene. For å få til dette i 
praksis, legges det opp til at mål- og resultatstyringen gjennomgående kombineres med 
økonomisk rammestyring.  
 
Innen noen områder er det lov eller forskrift fra departement som styrer hva og hvordan 
tjenester skal leveres til innbyggerne. Dette kan defineres som regelstyring. 
 
Fagstyring gjennom faglige standarder, råd og forskningsbasert praksis er også et viktig 
prinsipp i virksomhetsstyringen. Mens man gjennom mål- og resultatstyringen setter mål for 
virksomheten, kan man si at faglige standarder, råd og forskningsbasert praksis gir uttrykk 
for hvordan man skal nå målene, eller hvilke tiltak som bør gjennomføres. 
 
I praktiseringen av mål og resultatstyringen skal det etterstrebes å måle resultater så langt ut 
til høyre i resultatkjeden som mulig.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innsatsfaktorer Aktiviteter Produkter/ 
tjenester 

Bruker-
effekter 

Samfunns- 
effekter 

Kvalitet Kvalitet Kvalitet Effekter
 

                             Produktivitet                                                                                             

 Effektivitet 
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Utfordringen knyttet til dette er at jo lenger til høyre man kommer i resultatkjeden, jo 
vanskeligere kan det være å måle resultatene generelt og fylkeskommunens påvirkning på 
resultatene spesielt.  
 
Ressursinnsats i form av menneskelige og økonomiske ressurser kan måles i kroner eller 
volum. Dette gir sjelden god styringsinformasjon i seg selv, men kan inngå i beregning av 
produktivitet og effektivitet og gi mening i styringssammenheng. 
 
Begrepet kvalitet kan ha både et objektivt og subjektivt (opplevd) innhold. Objektiv kvalitet 
handler om egenskaper som kan registreres, telles og måles og vanligvis etterprøves. 
Opplevd kvalitet handler om noens, gjerne brukernes, subjektive vurderinger av kvaliteten. 
Den vanligste måten å måle dette på er ved å spørre om brukernes tilfredshet med 
tjenestene, som igjen har mye med brukernes forventninger å gjøre (brukerundersøkelser).  
 
En risikobasert og systematisk internkontroll vil bidra til å sikre god kvalitet på 
fylkeskommunens tjenester til befolkningen. 
 
Evalueringer er en del av virksomhetsstyringen i fylkeskommunen og er godt egnet til å 
vurdere effekter på brukere og samfunn. Det er ressurskrevende å gjennomføre 
evalueringer. Det er derfor viktig at man har et bevisst forhold til bruk av evalueringer og at 
man prioriterer evalueringer mot områder hvor man kjenner minst til sammenhengene i 
resultatkjeden. Dette vil typisk være knyttet til gjennomføring av nye større tiltak hvor det 
foreligger lite forskningsresultater eller evalueringer som gir trygghet for at innsatsen gir de 
ønskede effekter.  
 
Prosessene knyttet til mål- og resultatstyringen i Innlandet fylkeskommune er oppsummert i 
følgende figur: 

 
 
 
4.2.2 Økonomisk rammestyring 
Økonomisk rammestyring betyr at man får tildelt en økonomisk ramme og får fullmakt til å 
drive aktiviteten innenfor den økonomiske rammen. Det skal praktiseres økonomisk 
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rammestyring for alle enheter i Innlandet fylkeskommune der alle relaterte lønnsmidler og 
driftsmidler fordeles til de respektive enhetene. Dette innebærer at lederne har fullt ansvar 
for sin enhets økonomi og må ta konsekvensen av et eventuelt merforbruk, men får samtidig 
mulighet til å benytte et eventuelt mindreforbruk.  
 
Nærmere regler om budsjettfullmakter og fylkeskommunens resultatordning/ 
overføringsordning er nedfelt i fylkeskommunens økonomi- og finansreglement.   
 
4.2.3 Gjennomføring av politiske vedtak 
Det er viktig at det etableres gode rutiner for oppfølging av politiske vedtak.  
 
Fylkeskommunedirektøren har det overordnede ansvaret for at politiske saker er godt 
utredet og at de iverksettes og følges opp på en effektiv måte.  
 
Ledere skal holde seg orientert om vedtak som gjelder eget ansvarsområde, samt forhold 
som berører hele organisasjonen.  
 
Den enkelte medarbeider har ansvar for at saker utredes i samsvar med politiske vedtak og 
administrative reglementer og retningslinjer mv.  
 
Ansvaret for gjennomføring og oppfølging av politiske vedtak er et linjeansvar. Den praktiske 
oppfølgingen av vedtak gjøres gjennom avdelingenes virksomhetsplaner. Selv om 
gjennomføring og oppfølging av politiske vedtak formelt sett er et linjeansvar, skal det legges 
til rette for tverrfaglig samarbeid i det konkrete arbeidet med gjennomføring av vedtakene. 
 
4.2.4 Effektiv ressursbruk 
Effektiv ressursbruk handler om å nå mål og oppnå resultater med minst mulig 
ressursinnsats. Innenfor begrensede rammer må det stilles krav om at fylkeskommunens 
midler skal brukes på en effektiv måte og at det foretas helhetlige prioriteringer og 
vurderinger av alternative anvendelser. 
 
I forbindelse med økonomiplan- og årsbudsjettarbeidet skal det gjøres vurderinger av 
hvordan budsjettet kan fordeles mest mulig optimalt. Effektivitet dreier seg først og fremst 
om å få mer velferd eller verdiskaping ut av en gitt ressursinnsats. Dette innebærer at 
dersom det vurderes at man kan oppnå bedre resultater innenfor et av fylkeskommunens 
budsjettområder ved å flytte midler fra et annet budsjettområde uten at det gir dårligere 
resultater innen området som får mindre ressurser, så bør dette gjennomføres.  
 
4.2.5 Faglige standarder/råd og forskningsbasert praksis 
Man kan snakke om faglig styring ut fra flere forhold: 
 

- Fylkeskommunen har profesjonsutdannede med kunnskap om hva som er viktig for 
brukere og samfunn innen eget fagområde 

- For noen av fylkeskommunens ansvarsområder foreligger det tydelige faglige 
standarder eller faglige råd for hvordan en oppgave skal løses eller tjeneste skal 
leveres.  
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Fylkeskommunens ledelse skal ha respekt for god fagkompetanse og benytte dette på best 
mulig måte i styringen av virksomheten. 
 
Fylkeskommunen skal i størst mulig grad legge forskningsbasert praksis til grunn for de 
tjenester som leveres eller oppgaver som løses. 
 
4.2.6 Læring, forbedring og utvikling 
For å utvikle organisasjonen og danne grunnlag for bedre tjenester til innbyggerne er det 
viktig at virksomhetsstyringen legger godt til rette for læring og forbedring. Dette handler 
både om kultur og struktur. Kulturelt handler dette mye om å skape en kultur der man åpent 
kan erkjenne når resultatene ikke er gode nok og forbedringer er påkrevd. Strukturelt 
handler dette mye om å etablere gode prosesser og arenaer for læring og forbedring.  
 
Strukturelt legges det opp til at fylkeskommunedirektørens ledergruppe skal diskutere 
resultater på noen fastsatte tidspunkter i løpet av året. Dette fremgår av styringskalenderen 
(vedlegg). Videre legges det opp til en gjennomgang av resultater med fylkesutvalget årlig.  
Fylkestinget vil få resultatene fremlagt i form av ordinær rapportering til seg. 
 
4.3 Linjestyring 
 
4.3.1 Fylkeskommunedirektørens overordnede ansvar 
Det er fylkeskommunedirektøren som har det overordnede ansvaret for å: 
- iverksette politiske vedtak, prioriteringer og mål 
- skape gode resultater og best mulig kvalitet i tjenestene som tilbys befolkningen 
- sørge for god samhandling om samfunnsutviklingen i Innlandet  
 
Dette ivaretas hovedsakelig av den etablerte linjeorganisasjonen (basisorganisasjonen) hvor 
fylkeskommunedirektøren har hovedansvaret etter delegert myndighet fra fylkestinget. 
 
Det er flere reglementer som omhandler fullmaktene til administrasjonen: 

- Reglementet for delegering  
- Økonomi- og finansreglement   
- Reglement for delegert myndighet i administrasjonen 
- Personalreglement 

 
Fylkeskommunedirektøren har i all hovedsak delegert sin myndighet innen de ulike 
fagområdene til ledere på nivå 2 i organisasjonen. Disse kan som hovedregel delegere 
myndighet videre til ledere på lavere nivåer. Reglementet for delegert myndighet i 
administrasjonen beskriver dette nærmere og viser hvilke fullmakter de ulike ledernivåene i 
organisasjonen har. 

 
Det er flere arenaer for å følge opp dette; styringsdialog, ledermøter, medarbeidersamtaler. 
Et godt internkontrollsystem er også viktig i denne sammenhengen. Det fremkommer av 
kommunelovens § 25-1 at kommunedirektøren (fylkeskommunedirektøren) er ansvarlig for 
internkontrollen i fylkeskommunen. Det vises til kap. 4.8.2 og til kap. 5 for nærmere omtale 
av hhv styringsdialog og internkontroll. 
 



12 
 

4.3.2 Tverrfaglig samarbeid i organisasjonen 
Selv om delegering av myndighet følger linjen i organisasjonen, skal det tilrettelegges for 
utstrakt bruk av tverrfaglig samarbeid i oppgaveløsningen. Det tverrfaglige samarbeidet kan 
ha ulik karakter. I noen tilfeller vil dette dreie seg om samarbeid i en fast struktur, som for 
eksempel etablering av faggrupper innen særskilte tverrfaglige temaer. I andre tilfeller vil det 
kunne dreie seg om løsere former for samarbeid, som for eksempel invitere ulike fagmiljøer 
til et møte for å belyse eller diskutere et spesielt tema. 
 
4.3.3 Samspill mellom linjeorganisasjon og prosjektorganisasjon 
Selv om det er linjeorganisasjonen som står for det meste av tjenesteproduksjonen og 
utviklingsarbeidet i fylkeskommunen, vil det i noen tilfeller være hensiktsmessig å skille ut 
bestemte oppgaver som løses av en egen prosjektorganisasjon.  
 
Prosjektarbeidsformen er spesielt hensiktsmessig når oppgaven: 

- bærer preg av å være en engangsoppgave 
- har tungt innslag av utviklingsarbeid 
- er tidsavgrenset 
- krever involvering fra mange deler av linjeorganisasjonen for å kunne løses 

 
Utgangspunktet for å opprette et prosjekt er at linjeorganisasjonen ønsker å utvikle og 
fornye seg, eller løse en sammensatt oppgave på en effektiv måte. Prosjektet får sitt 
oppdrag fra linjeorganisasjonen og leveransene fra prosjektet skal legge grunnlaget for 
måloppnåelsen eller endringen som skal skje i linjeorganisasjonen. For å lykkes med dette er 
det viktig med god samhandling og kompetanse- og erfaringsoverføring mellom 
linjeorganisasjonen og prosjektorganisasjonen gjennom alle prosjektets faser. 
 
4.4 Prosjekt-, program- og porteføljestyring  
 
Porteføljestyring er fylkeskommunens ledelsesverktøy for å holde oversikt over pågående og 
planlagte digitaliseringsaktiviteter. Via porteføljestyring kan man prioritere aktiviteten og 
iverksette de digitaliseringsprosjekter som gir mest verdi for våre innbyggere og ansatte 
totalt sett.   
 
Porteføljestyringen er organisert gjennom et porteføljeråd og et porteføljestyre. 
Porteføljerådet er tverrfaglig sammensatt og består av faste medlemmer som representerer 
linjeorganisasjonen. Porteføljerådet er utpekt av porteføljestyret til å behandle prosjektideer 
knyttet til digitalisering og til å gi anbefalinger når disse iverksettes.  Porteføljestyret består 
av ledergruppen i fylkeskommunen. De tar beslutninger og iverksetter 
digitaliseringsprosjektene.  
 
Porteføljestyret møtes ved behov, mens porteføljerådet møtes fast annenhver måned  
Alle prosjekter som omhandler digitalisering av tjenester eller oppgaver kan være aktuelle 
for behandling i porteføljerådet. Det er en egen mal som skal benyttes for å beskrive 
prosjektideene innen digitalisering.  
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Prosjekt-, program- og porteføljestyring er styringsformer med tilhørende metodikk, som i 
samspill med linjestyring, bidrar til god og helhetlig virksomhetsstyring i Innlandet 
fylkeskommune.  
 
4.5 Kultur for ledelse og medarbeiderskap 
 
«Kultur for ledelse og medarbeiderskap» inneholder forventninger til utøvd lederskap og 
medarbeiderskap i Innlandet fylkeskommune. Den gir en felles verdimessig forankring og 
danner grunnlaget for måter å jobbe og samhandle på. Dette påvirker også styringskulturen i 
organisasjonen. 
 
Det er en ambisjon at Innlandet fylkeskommune skal være tillitsskapende og fremtidsrettet. 
Disse ambisjonene skal også legges til grunn for virksomhetsstyringen. Det er viktig å opptre 
tillitsskapende i rollen som samfunnsutviklingsaktør. Videre er tillit mellom nivåene i 
organisasjonen grunnlaget for både mål- og resultatstyringen og den økonomiske 
rammestyringen. Fremtidsrettet ledelse støtter godt opp om prinsippet om læring, 
forbedring og utvikling. 
 
4.6 Prosesskategorier 
 
Fylkeskommunen gjennomfører mange ulike typer prosesser. En prosess er en 
sammenhengende serie med aktiviteter som gjennomføres for å kunne levere tjenester til 
elever, innbyggere, næringsliv og egne ansatte slik at fylkeskommunen når sine mål. Disse 
prosessene deles inn i 3 kategorier; styringsprosesser, kjerneprosesser og støtteprosesser. 
En viktig del av internkontrollen er å, ut fra en risikobasert tilnærming, dokumentere 
hvordan de ulike prosessene skal gjennomføres. Arbeidet med prosessdokumentasjon er 
beskrevet nærmere i kapittel 5. 
 
4.6.1 Styringsprosesser 
Styringsprosessene legger til rette for de andre prosessene i fylkeskommunen og sikrer at 
mål blir nådd, lover og regler blir etterlevd og at ressurser blir brukt effektivt. 
Fylkeskommunen har både politisk forankrede styringsprosesser og administrative 
styringsprosesser. 
 
Politisk forankrede styringsprosesser: 
- Økonomiplan/årsbudsjett 
- Tertialrapportering 
- Årsberetning 
 
Administrative styringsprosesser: 
- Virksomhetsplaner 
- Styringsdialog 
- Resultatoppfølging og evaluering 
- Internkontroll (risikovurdering og avvikshåndtering) 
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De politisk forankrede styringsprosessene er nærmere omtalt i kapittel 4.7. De 
administrative styringsprosessene med unntak av internkontroll er omtalt i kapittel 4.8. 
Internkontroll er omtalt i eget kapittel 5. 
 
4.6.2 Kjerneprosesser 
Kjerneprosesser er de prosessene og aktivitetene som er sentrale i fylkeskommunens 
tjenesteproduksjon og som har som hovedoppgave å tilføre verdi til sluttbrukeren. Det er 
kjerneprosessene fylkeskommunen skal være bygget opp rundt. Eksempler på 
kjerneprosesser er opplæring av elever, behandling av pasienter i tannhelsetjenesten, 
saksbehandling, utvikling og drift av fylkesveier og rådgivning overfor kommuner og 
næringsliv mv. 
 
4.6.3 Støtteprosesser 
De administrative støtteprosessene støtter opp om fylkeskommunens kjerneprosesser. 
Dette er prosesser fylkeskommunen må ha for å kunne gjennomføre sine kjerneprosesser. 
Eksempler på støtteprosesser kan være lønn, regnskap, kommunikasjon og 
personalforvaltning/rekruttering. 
  

4.7 Politisk forankrede styringsprosesser  
  
Økonomiplan/årsbudsjett utgjør sammen med tertial- og årsrapporteringen de sentrale 
prosessene i fylkeskommunens styringssystem. Disse prosessene er politisk forankret med 
fylkestinget som vedtaksmyndighet. 
 
4.7.1 Økonomiplan/årsbudsjett  
Fylkestinget skal én gang i året vedta en rullerende økonomiplan og innen årets utgang vedta 
årsbudsjett for det kommende kalenderåret. Det fremgår av kommunelovens § 14-4 at 
økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise fylkestingets prioriteringer og bevilgninger og de 
målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på.  
 
Økonomiplanen er en fireårig handlingsplan for gjennomføring av fylkeskommunens 
målsettinger og prioriteringer innenfor forventede inntektsrammer. Årsbudsjettet er en 
bindende plan for bruken av fylkeskommunens midler i budsjettåret (bevilgningsdokument).  
Økonomiplan og årsbudsjett for Innlandet fylkeskommune utarbeides som et samlet 
dokument, der årsbudsjettet skal være identisk med første året i økonomiplanen. 
 
God planlegging styrker mulighetene for å gjennomføre fylkestingets målsettinger og 
prioriteringer. God planlegging er også et viktig premiss for å kunne utvikle tjenestetilbudet 
og samfunnet i takt med endrede behov og innenfor tilgjengelige ressurser. Det er viktig 
med langsiktig planlegging for å sikre at kortsiktige løsninger og prioriteringer ikke svekker 
handlingsrommet og muligheten til å levere gode tjenester i et lengre perspektiv. Flerårig 
planlegging må skje under usikkerhet og er derfor krevende. Samtidig krever usikkerhet at 
det planlegges med høyde for uforutsette hendelser og skiftende rammebetingelser og 
behov. 
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Prosessen (hovedaktiviteter og milepæler) for arbeidet med økonomiplan/årsbudsjett: 
Tidspunkt Aktivitet Kommentar 
Februar Fylkesutvalget vedtar tidsplan for 

arbeidet med kommende 
økonomiplan/årsbudsjett 

Tidsplanen tilpasses fylkesutvalgets 
og fylkestingets møteplan og 
eventuelle andre prosesser 

Mars Fylkeskommunedirektørens 
styringsdialog med avdelingssjefer 

Hovedfokus på fjorårets resultater 

April Fylkestinget vedtar årsregnskap og 
årsberetning (foregående år). 

Resultater fra foregående år gir 
viktig styringsinformasjon for videre 
planlegging 

Mai Strategikonferanse med 
fylkesutvalget 

Diskusjon om forrige års resultater, 
hovedutfordringer, prioriterte 
utviklingsområder og mål/strategier 

Mai Regjeringen legger frem forslag til 
Kommuneproposisjon for 
kommende år 

Kommuneproposisjonen gir viktige 
signaler for styring av 
kommunesektoren, blant annet 
signaler om vekst i frie inntekter og 
nye oppgaver 

Juni Det utarbeides sak til fylkestinget 
om foreløpige økonomiske 
rammebetingelser og strategier 

I denne saken oppsummeres innspill 
fra strategikonferansen med 
fylkesutvalget og signalene fra 
kommuneproposisjonen 

August Fylkeskommunedirektøren sender 
ut økonomiplan-/budsjettskriv til 
avdelinger 

Premisser og opplegg for høstens 
arbeid med økonomiplan/ 
årsbudsjett 

September Innleveringsfrist for innspill fra stab 
og avdelinger 

Administrativ prosess 
 
 

September Fylkeskommunedirektørens 
styringsdialog med avdelingssjefer 

Hovedfokus på kommende års mål, 
planer og budsjett 
 

Oktober Regjeringen legger frem forslag til 
statsbudsjett for kommende år 

Statsbudsjettet angir det konkrete 
nivået på fylkeskommunens frie 
inntekter og evt. nye oppgaver mv. 
for kommende budsjettår 

Oktober Orientering til fylkestinget om 
konsekvensene av regjeringens 
forslag til statsbudsjett for 
Innlandet fylkeskommune  

 

November Fylkeskommunedirektøren legger 
frem forslag til 
økonomiplan/årsbudsjett 
 

 

November/desember Fylkesutvalget innstiller på vedtak 
om økonomiplan/årsbudsjett 

Ref. kommunelovens § 14-3 skal 
fylkesutvalget innstille til vedtak om 
økonomiplan og årsbudsjett 

Desember Fylkestinget vedtar 
økonomiplan/årsbudsjett 

I hht. kommunelovens § 14-3 skal 
innstillingen offentliggjøres minst 14 
dager før fylkestinget fatter vedtak 
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4.7.2 Tertial- og årsrapportering 
Fylkeskommunedirektøren skal rapportere til fylkestinget tre ganger i året om 
fylkeskommunens resultater og økonomisk situasjon: 
 

- Tertialrapportering etter utgangen av 1. og 2. tertial 
- Årsrapportering ved årets slutt 

 
I tertialrapportene skal det rapporteres om: 

- Måloppnåelse og økonomisk status for fagområdene 
- Status for skatteinngang og rammetilskudd 
- Samlet økonomisk prognose for året 
- Status for investeringsprosjekter 
- Status for finansforvaltningen 
- Vesentlige avvik (se kap. 5.5) 

 
I årsberetningen skal det rapporteres om: 

- Måloppnåelse og økonomisk resultat for fylkeskommunen samlet og for 
fagområdene 

- Investeringsprosjekter – regnskap og framdrift 
- Resultater innen finansforvaltningen 
- Tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk 

standard 
- Den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling 
- Likestillingstiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme 

likestillings- og diskrimineringslovens formål om likestilling uavhengig av kjønn, 
etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet 
og kjønnsuttrykk 

- Internkontroll  
 
Det bør i størst mulig grad legges opp til samlet rapportering til politisk nivå gjennom 
fylkeskommunens tertialrapporter og årsberetning. Det bør unngås for mange detaljerte 
enkeltrapporeringer om ulike fagområder og tiltak.  
 
 
4.8 Administrative styringsprosesser 
 
Selv om utarbeidelse av økonomiplan/årsbudsjett, tertialrapport og årsberetning inngår i de 
politiske styringsprosessene, er det fylkeskommunedirektøren som tilrettelegger prosessene 
og som legger sakene frem for politisk nivå. Utarbeidelse av disse dokumentene utgjør 
derfor også de vesentligste administrative styringsprosessene. 
 
I tillegg til disse ovennevnte prosessene, gjennomføres det ulike typer av rent administrative 
styringsprosesser. 
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4.8.1 Virksomhetsplaner 
Fylkestingets vedtatte økonomiplan/årsbudsjett danner, sammen med prinsippene for 
virksomhetsstyring, det viktigste grunnlaget for den administrative styringen av Innlandet 
fylkeskommune.  
 
Med bakgrunn i økonomiplan/årsbudsjett utarbeides det digitale virksomhetsplaner i 
styringsverktøyet. Et digitalt styringsverktøy gir muligheter for oppfølging og generering av 
planer på ulike nivåer i organisasjonen. 
 
Mens økonomiplan/årsbudsjett fokuserer på mål og strategier, kan virksomhetsplanene 
utarbeides mer detaljerte og blant annet omfatte konkrete tiltak for å nå målene som er satt 
for virksomheten. 
 
4.8.2 Styringsdialog 
Styringsdialog mellom overordnet og underordnet nivå, er en viktig arena for styring. Det er 
også viktig for å øke kunnskapen knyttet til hvilke forhold som påvirker resultatene og for å 
bidra til læring og forbedring i organisasjonen. 
 
Fylkeskommunedirektøren gjennomfører to styringsdialogmøter årlig med sine nærmeste 
ledere (avdelingssjefer). Disse legges til henholdsvis vår (mars) og høst (september).   
  
Avdelingssjef for kompetanse og tannhelse gjennomfører styringsdialog med rektorene ved 
de videregående skolene.  
 
De øvrige avdelingssjefene gjennomfører dialogmøter med institusjoner mv. som de har 
ansvar for og utarbeider egne styringskalendere for dette. 
 
4.8.3 Resultatoppfølging og evalueringer 
Fylkeskommunedirektøren avholder jevnlig møter med sin ledergruppe. Fire møter i året 
avsettes til konkret gjennomgang av mål og resultater.  
 
Både løpende resultatmålinger og evalueringer er viktig for å få frem informasjon om 
resultater i forhold til målene. Gjennomføring av evalueringer innebærer et mer omfattende 
arbeid for å belyse og analysere resultater og årsakssammenhenger innen et område enn 
det som er mulig i den løpende resultatmålingen. Evalueringer er derfor et viktig supplement 
til den løpende resultatmålingen, som hever nivået på den samlede styringsinformasjonen. 
 
4.8.4 Bruk av digitalt styringsverktøy i virksomhetsstyringen 
Det er en ambisjon at fylkeskommunens prosesser knyttet til virksomhetsstyring skal 
gjennomføres ved bruk av digitale styringsverktøy.. Å utvikle gode og effektive digitale 
løsninger for dette vil være et kontinuerlig arbeid. Fylkeskommunens arkitekturprinsipper 
skal legges til grunn for denne utviklingen. 
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5. Kvalitet og internkontroll  
 
Kvalitet og internkontroll henger tett sammen og er viktige element i den samlede 
virksomhetsstyringen i Innlandet fylkeskommune.  Det må jobbes kontinuerlig med å sikre at 
fylkeskommunen har gode prosesser, systemer og rutiner som fungerer og som fanger opp 
problemer og utfordringer i rett tid, slik at virksomheten når sine mål og utfører sine 
oppgaver i tråd med krav fastsatt i lov, forskrift og interne styringsdokumenter. 
 
Fylkeskommunens internkontroll bygger på prinsippene i NS-EN-ISO 9001:2015 
Ledelsessystemer for kvalitet, noe som betyr at internkontrollen skal være risikobasert, 
tilpasset virksomhetens kontekst og utført i en fast syklus som ivaretar kontinuerlig 
forbedring av virksomhetens prosesser. 
 
Det er et lederansvar å tilpasse internkontrollen innenfor eget ansvarsområde til risiko og 
vesentlighet, og påse at den fungerer tilfredsstillende og kan dokumenteres.  
Aktiviteter knyttet til internkontroll skal i størst mulig grad inngå i de ordinære 
styringsprosessene. Den enkelte ansatte er ansvarlig for å bidra til målrettet og effektiv drift, 
pålitelig rapportering og overholdelse av lover og regler gjennom sine daglige 
arbeidsoppgaver. 
 
Overordnet styringsdokument for internkontroll (heretter benevnt som styringsdokumentet) 
gir utfyllende informasjon om fylkeskommunens overordnede rammer og prinsipper for 
arbeidet med å etablere, gjennomføre, forbedre og følge opp internkontrollen i Innlandet 
fylkeskommune. Styringsdokumentet tydeliggjør også roller og ansvar knyttet til arbeidet 
med internkontroll. 
 
 
5.1 Fylkeskommunens samlede egenkontroll 
 
Det fremkommer av kommunelovens §22-1 at fylkestinget har det øverste ansvaret for å 
kontrollere fylkeskommunens virksomhet. Det er kontrollutvalget som fører den løpende 
kontrollen på fylkestingets vegne, ref. kommunelovens § 23-1. Til hjelp i dette arbeidet 
benytter kontrollutvalget en faglig uavhengig revisjon. Til sammen utgjør dette den ene 
grunnpilaren som fylkeskommunens egenkontroll hviler på og som har folkevalgt ledelse. 
 
Den andre grunnpilaren er fylkeskommunedirektørens ansvar for kontroll med 
administrasjonens virksomhet. Dette kapittelet omhandler denne andre grunnpilaren i 
fylkeskommunens egenkontroll og som i kommunelovens § 25-1 benevnes internkontroll.  
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Dette kan illustreres slik: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Internkontrollen skal bidra til at administrasjonen utfører sine oppgaver i tråd med lover, 
regler og forskrifter, samt fylkestingets vedtak. Den skal også bidra til at fylkeskommunens 
mål nås og at innbyggerne får de tjenestene de har krav på. Internkontroll er spesielt viktig 
for å forebygge at feil og mangler oppstår, dvs. gjøre ting riktig første gang. 
 
Kontrollutvalgets kontroll er i større grad en etterfølgende kontroll som skal sørge for at feil 
blir rettet opp og at de ikke blir gjentatt. 
 
 
5.2 Fylkeskommunedirektørens internkontroll 
 

Fylkeskommunedirektøren er i hht. kommunelovens § 25-1 ansvarlig for fylkeskommunens 
internkontroll. Dette omfatter: 

- utarbeide beskrivelse av fylkeskommunens hovedoppgaver, mål og organisering 
- ha nødvendige rutiner og prosedyrer 
- avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 
- dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig 
- evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll 

 
I tillegg til kommunelovens overordnede krav om at fylkeskommunen skal ha internkontroll, 
er fylkeskommunen også forpliktet til å ivareta særlovgivningen knyttet til fylkeskommunens 
ulike tjenester i internkontrollarbeidet. Ansvaret for både å fange opp endringer i lover og 
regler og å iverksette nødvendige tiltak for å implementere endringene i fylkeskommunen 
følger det ordinære linjeansvaret. 
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For å bidra til å oppnå en rimelig sikkerhet for at målene med internkontrollen nås, jfr. 
kapittel 2.2, har fylkeskommunen etablert en enhetlig metode for etablering og forbedring 
av internkontrollen. Metoden består av de fem stegene 

• planlegge, hvor aktiviteter som å beskrive hovedoppgaver og mål og kartlegge 
avdelingens prosedyre-/prosessbehov er sentrale. 

• risikovurdere, utforme og implementere, hvor kartlegging av risiko, utarbeidelse og 
implementering av nødvendige prosedyrer og prosesser er hovedaktiviteter. 

• følge opp, hvor sentrale aktiviteter er å påse at prosedyrer og prosesser er oppdatert, 
at gjennomføring av prosedyrer og prosesser kan dokumenteres og eventuelt 
etterprøves, og at eventuelle avvik saksbehandles og læringstiltak iverksettes.  

• rapportere, hvor sentrale aktiviteter er å rapportere om vesentlige avvik og 
eventuelle svakheter i internkontrollen, så som mangler eller feil i prosedyrer og 
prosesser. 

 
Mer utfyllende beskrivelse av hva som inngår av aktiviteter i de fem stegene, finnes i 
styringsdokumentet.   
 
Figuren nedenfor viser sammenhengen mellom disse fem stegene og målsettingen med 
internkontrollen.  
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5.3 Risikostyring 
 

Fylkeskommunens internkontroll skal være risikobasert og forebygge uønskede hendelser, 
manglende måloppnåelse eller andre typer avvik. Tiltak for å redusere risiko skal vurderes ut 
fra et kost/nytteperspektiv. Det er ikke alltid at informasjon om kostnader og nytte er lett 
tilgjengelig. I slike tilfeller skal beslutninger om hvilke tiltak som skal iverksettes baseres på 
kvalitative vurderinger, erfaring og skjønn. 
 
Det skal foretas systematiske risikovurderinger på følgende områder: 
 

• Hoved- og delmål 
Gjennomføres i forbindelse med økonomiplanprosessen. Fylkeskommunens ledelse 
fastsetter hyppighet og omfang for risikovurderingen når ambisjonsnivået for 
internkontrollen fastsettes. 

 
• Prosjekter i egenregi 

Prosjektveiviseren IFK gir utfyllende informasjon om hva som er viktig å ivareta ved 
risikovurdering i prosjekter. 

 
• Prosesser 

Alle sentrale og kritiske prosesser skal risikovurderes.  
 

• ROS-analyser (Risiko- og sårbarhetsanalyser)  
Gjennomføres for hele virksomheten minimum hvert fjerde år. 

 
Vesentlige risikoer som inntreffer eller som truer med å inntreffe skal rapporteres til 
nærmeste overordnet umiddelbart. 
 
Alt arbeid med risikostyring gjennomføres og dokumenteres i hht fylkeskommunens 
metodikk for risikostyring. Roller og ansvar for arbeidet med risikostyring framkommer av 
styringsdokumentet, kapittel 5.  
 
5.4  Prosessbeskrivelser og dokumenter 
 
Alle styringsdokumenter, så som prosedyrer, rutiner og prosessbeskrivelser er styrende for 
kvaliteten på fylkeskommunens tjenester. Denne dokumentasjonen og øvrig dokumentasjon 
som utarbeides i internkontrollprosessen skal være strukturert, tydelig og tilgjengelig slik at 
fylkeskommunens ansatte kan benytte den aktivt for å sikre rett kvalitet i gjennomføringen 
og dokumentasjonen av sitt arbeid, samt sikre etterprøvbarhet av utførte oppgaver. 
 
Det skal utarbeides prosessbeskrivelser for prosesskategoriene styringsprosesser, 
kjerneprosesser og støtteprosesser, slik disse er beskrevet i kapittel 4.6.  
 
Kvalitetsverktøyet skal benyttes for å utarbeide, godkjenne og publisere prosesser og andre 
styringsdokumenter. Resultatdokumenter, som f.eks. referater, utfylte sjekklister mv., 
oppbevares i fagsystemer og/eller sak- og arkivverktøyet. 
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5.5 Avvikshåndtering 
 
Avvikshåndtering er en viktig del av internkontrollarbeidet. Selv om internkontrollen skal 
være risikobasert vil man aldri, av økonomiske eller praktiske årsaker, kunne fjerne all risiko. 
Av denne grunn er det hensiktsmessig å se på risikostyring og avvikshåndtering som 
prosesser som er avhengig av hverandre. Det er videre viktig å knytte avvikshåndteringen til 
læring og forbedring, slik at praksis endres og kvaliteten i tjenesten blir forbedret.   
 
I internkontrollsammenheng legges følgende definisjon av avvik til grunn:  

«Når et forhold ikke er i samsvar med lov, forskrift, avtaler, eget internt reglement og 
instrukser, foreligger det et avvik» 

 
Et viktig prinsipp i avvikshåndteringen er at avvik som hovedregel skal rettes opp nærmest 
der avviket har oppstått. Dersom det er avvik ved en virksomhet/enhet, er det 
virksomheten/enheten selv som i første omgang skal sørge for å lukke avviket. Dersom 
virksomheten/enheten selv av ulike årsaker ikke kan lukke avviket, skal dette tas opp videre i 
organisasjonen via tjenestevei. 
 
Internkontrollen skal ha fokus på flere typer avvik. Vesentlige avvik innen følgende områder 
skal tas inn i tertialrapporteringen til fylkestinget: 
- Avvik knyttet til oppnådde resultater innen økonomi og aktivitet for de ulike 
 tjenesteområdene  
- Avvik innen HMS-området  
- Avvik knyttet til personvern 
- Avvik knyttet til informasjonssikkerhet 
- Avvik innen fylkeskommunens tjenester generelt (tjenestekvalitet) 
 
Vesentlige avvik som inntreffer eller som truer med å inntreffe skal umiddelbart rapporteres 
til nærmeste overordnet. Dersom avviket er av et så stort omfang at det truer liv og helse, 
kritiske prosesser eller fylkeskommunens omdømme, skal avviket rapporteres umiddelbart. 
Rapportering følger organisasjonslinjene, jfr. også fylkeskommunens krisehåndteringsplan.  
 
Innen noen områder skal avvik også rapporteres til statlige myndigheter. Ansvaret for dette 
tilligger leder av den enkelte virksomhet/enhet dersom ikke annet fremkommer av de 
aktuelle styringsdokumenter. 
 

5.6 Oppfølging og rapportering 
 
For å sikre at arbeidet med kvalitet og internkontroll gjennomføres slik at målsettingene 
oppnås, er det viktig med systematisk oppfølging og rapportering. Dette betyr at det må gjøres 
vurderinger av om internkontrollen etterleves og gir ønsket effekt.  Oppfølgingen skal 
fortrinnsvis skje fortløpende.  
 
Rapportering knyttet til internkontrollen skal integreres med øvrig rapportering slik at 
informasjonen kan benyttes i styringen, samt gi grunnlag for en samlet vurdering av 
fylkeskommunens internkontroll. 



Vedlegg:      Styringskalender 
Måned Aktivitet Fylkeskommune- 

direktør 
Fylkes-
utvalg 

Fylkes-
ting 

Kommentar 

Januar Gjennomgang av plan- og 
styringssystemet – vurdere behov 
for endringer 

X   Blant annet vurdere behov for 
igangsetting av arbeid med nye 
planer/strategier, evalueringer, 
ambisjonsnivå ift. internkontroll mv. 

Februar Ledermøte med gjennomgang av 
fjorårets resultater 

X    

Mars Ledersamling – strategiarbeid X   Større ledersamling med ledere på flere 
nivåer 

Mars Styringsdialog med avdelingssjefer X   Fokus på forrige års resultater 
April Årsregnskap og årsberetning   X  
Mai Strategikonferanse med 

fylkesutvalget – forberedelse til sak 
om planleggingsrammer mv. til 
fylkestinget 

X X  Inkl. hovedutvalgsledere, gruppeledere 
for partier som ikke er representert i 
fylkesutvalget, ledere på nivå 2, 
tillitsvalgte 

Mai Kommuneproposisjonen     
Mai Ledermøte med resultatoppfølging X    
Juni Tertialrapportering (1. tertial)   X  
Juni Strategi/rammesak – forberedelse 

til økonomiplan/årsbudsjett 
  X  

August Ledermøte med resultatoppfølging X    
September Styringsdialog med avdelingssjefer X   Fokus på kommende års budsjett og 

planer 
Oktober Statsbudsjettet     
Oktober Tertialrapportering (2. tertial)   X  
November Ledermøte med resultatoppfølging X    
Desember Økonomiplan/årsbudsjett   X  
Desember/ 
januar 

Virksomhetsplaner X    
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