
STYRET  FOR  KONTROLLUTVALGSEKRETARIATET  FOR

ROMSDAL
som  omfatter Aukra. I§idc_ Fræna, (ijcmncs. Molde. Nesset. Raumu. Sunndal og Vestnes kommuner

 

Molde. 29. august  2017

Til styrets medlemmer

MØTEINNKALLING

MØTE NR.: 2/17

TID: 4.9.2016 kl. 09:30

STED: Møterom «Galleriet», Molde rådhus

SAKSLISTE:

UTV. SAKSNR. TITTEL

ST 09/17 GODKJENNING  AV  PROTOKOLL  FRA  STYREMØTE  4. MAI  2017

ST 10/17 OKONOMIRAPORT  PR. 31. JULI 2017

ST l l/17 INNKJØP AV ELEKTRONISK  SAKS- OG ARKIVSYSTEM

ST 12/17 BUDSJETT FOR 2018

ST 13/17 UTKAST  TIL PLAN FOR INFORMASJONSSIKKERHET

ST 14/17 REFERAT  OG ORlENTERlNGER

ST 15/17 EVENTUELT

Dersom  det er saker styrets medlemmer ønsker  å  kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp

i dette møtet eller i senere møte. kan dette gjøres under Eventuelt.

Eventuelle forfall meldes på tlf. 71 11 15 79, evt. mob 91 37 l1 12.

E-post:  ostmottakfcbkontrollutvalvromsdaLno

Innkallingen går  som  melding til varamedlemmer som innkalles etter behov.

Stig Holmstrøm

styreleder

Jane Anita Aspen

daglig leder
Kopi: Medlemskomintlneiie v/ ordforer

Styrets varamedlemlner



Styret Saksmappe: 2017-1500/02

_ Arkiv: 026  & 17

fOY KOHtrO11UtVa1gSS€kT€taY13t€t Saksbehandler: Jane Anita Aspen

for Romsdal Dato: ll.7.20l7

Saksframlegg

Utval ssaksnr Utvalg Møtedato

ST 09/ 17 Styret for KU-sekretariatet 4.9.2017

GODKJENNING AV  PROTOKOLL  FRA STYREMØTE  4. MAI  2017

Daglig leders innstilling

Protokollen fra styremøtet  4.  mai  2017  godkjennes.

Disse velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder:

1.  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  ..

Saksopplysninger

Protokollen fra møtet er tidligere utsendt, det er ikke fremkommet merknaden til protokollen.

To representanter velges sainmen med møteleder til å godkjenne protokollen

Jane Anita Aspen

daglig leder



Styret
for Kontrol lutvalgssekretariatet

for Romsdal

MØTEPROTOKOLL

Møte nr:

Møtedato:

Tid:

Møtested:

Sak nr:

Møteleder:

Av styrets medlemmer møtte:
Eide kommune:

Gjemnes kommune:

Molde kommune:

Rauma kommune:

Vestnes kommune:

Forfall:

Aukra kommune:

Fræna kommune:

Nesset kommune:

Sunndal kommune:

Møtende vara:

Aukra kommune:

Fræna kommune:

Nesset kommune:

Sunndal kommune:

Ikke møtt:

Fra sekretariatet:

Av øvrige møtte:

l/l  7
452017
Kl.  09.30 — kl. 12:25

Møterom «Formannskapssalen>>, Molde rådhus

l/17  — 8/17

Stig Holmstrøm

Kåre Vevang

Øyvind Gjøen
Trygve Grydeland

Lars Rainstad, nestleder

Stig Holmstrøm, styreleder

Oddvar Hoksnes

Ingvar Hals

Ivar Trælvik

Trond M. H. Riise

Ole Rakvåg

Lisbeth Valle

Jostein Øverås

Odd—Helge Gravem

Ingen

Jane Anita Aspen, daglig leder

Ingen

Protokollen godkjennes formelt i neste styremøte

Styrelederen Stig Holmstrøm ønsket velkommen og ledet møtet.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

TIL BEHANDLING:

UTV. SAKSNR. TITTEL

ST Ol/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 30. NOVEMBER 2016

ST  02/17 ÅRSMELDING FOR  2016

ST 03/17 ÅRSREGNSKAP FOR  2016

ST  04/17 REGNSKAPSRAPPORT PR 31.3.20  I 7

ST 05/l  7 STYREHONORAR

ST 06/l 7 RAMMER FOR LOKALE FORHANDLINGER 2017
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ST O7/17 REFERAT OG ORlENTERlNGER

ST 08/17 EVENTUELT

ST 01/17 GODKJENNING  AV  PROTOKOLL FRA  MØTE 30. NOVEMBER 2016

Styrets vedtak

Protokollen fra styremøte 30. november 2016 godkjennes.

Disse velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder:

l. Trygve Grydeland

2. Kåre Vevang

Styrets behandling

Det foreslås at Trygve Grydeland og Kåre Vevang velges til å underskrive protokollen

sammen med møteleder.

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra styrets medlemmer. (9

voterende)

Daglig leders innstilling:

Protokollen fra styremøtet 30. november 2016 godkjennes.

Disse velges til  å  underskrive protokollen sammen med møteleder:

l. . .  .  .  .  .  .  . .  .  . .  .  .  . .  . . .  .  ..

ST 02/17  ÅRSMELDING FOR 2016

Styrets vedtak

Årsmelding for 2016 godkjennes.

Styrets behandling

Daglig leder svarte på spørsmål fra styremedlemmene.

Styret fattet enstemmig vedtak i sanisvar med daglig leders innstilling (9 voterendc).

ST  03/17  ÅRSREGNSKAP FOR 2016

Styrets vedtak

Årsregnskap for  2016  for KontrollLitvalgssekretariatet for Romsdal godkjennes.
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Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 184 827,- avsettes til disposisjonsfond i samsvar med

vedtektene § 10.

Styrets behandling

Daglig leder svarte på spørsmål fra styremedlemmene til enkelte poster i regnskapet.

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (9  voterende).

ST  04/17  REGNSKAPSRAPPORT  PR  31.3.2017

Styrets vedtak

Økonomirapport pr.  3  l 3.2017 tas til orientering.

Styrets behandling

Daglig leder orienterte kort om situasjonen.

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling.  (9  voterende).

ST  05/17  STYREHONORAR

Styrets vedtak

Honorar for styret fastsettes for hver valgperiode av det avtroppende styret.

Styrets behandling

Daglig leder svarte på spørsmål.

Styremeldemmen diskuterte hvordan en kan løfte kontrollutvalgenes posisjon i kommunen, da

det oppleves at både politikere og administrasjon ikke er nok informert om kontrollutvalgenes

rolle. Styreleder og daglig leder får i oppdrag til neste styremøte å lage et utkast til et brev til

kommunen og til FKT for å få satt kontrollutvalgenes rolle og funksjon på dagsorden.

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (9  voterende).

ST 06/17  RAMMER FOR LOKALE FORHANDLINGER  2017

Styrets vedtak

F orhandlingsutvalget skal i lønnsforhandlingene ha utgangspunkt i den fastsatte rammen for

kommunal sektor, 2,2  %.

Styrets behandling

Daglig leder forlot møtet når forhandlingsutvalget mottok signal fra styret om ramme for

forhandlingene.

Side 3 av 5



Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra styrets medlemmer.  (9
voterende)

Daglig leders innstilling:

Ingen innstilling

ST  07/17 REFERAT OG ORIENTERINGER

Styrets vedtak

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Styrets behandling

Referatsaker:

OSOI/17 Protokoll fra møte i sekretærforumet i M&R og S&F 7.2.2017

Orienteringssaker:

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (9  voterende).

ST 08/17 EVENTUELT

Under Eventuelt ble følgende tema tatt opp:

Opplæringsdag for kontrollutvalgsmedlemmer
Daglig leder tok opp forslaget om en opplæringsdag for kontrollutvalgsmedlemmer og

varamedlemmer. Det ble konkludert med at det var ønskelig å få til en opplæringsdag

for kontrollutvalgsmedlemmer og varamedlemmer i uke 34 eller 35.

l diskusjonen kom det frem at kommunal økonomi, er et tema som er særlig aktuelt på

opplæringsdagen. Det ble fremmet forslag om at en skulle forsøk å leie inn Åge

Sandsengen til et tilsvarende kurs som fylkeskommunen arrangert i vår. Forslag til

tema er forståelse av kommunal økonomi.

Erfaringsutveksling

Styremedlemmene utvekslet erfaring omkring problemstillinger og saker som er

aktuelle i kontrollutvalgene.

Statusrapport fra sekretariatet
Daglig leder informerte om:

o Det er tatt kontakt med Molde kommune for å formalisere fremleiekontrakt for

lokalene i Hamnegata 35.

0  Oppstart av arbeid med plan for informasjonssikkerhet for
Kontrollutval gssekretariatet for Romsdal.

o Hjemmesiden for sekretariatet er nå på plass www.kontrollutvalgroinsdal.no
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Lars Ramstad

nestled er

Øyvind Gjøen

styremedlem

Odd-Helge Gravem

varamedlem

Jane Anita Aspen

sekretær

Stig Holmstrøm

leder

Trygve Grydeland

styremedlem

Lisbeth Valle

varamedlem

Kåre Vevang

styremedlem

Ole Rakvåg

varamedlem

Jostein Øverås

varamedlem
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Styret Saksmappe: 2017-1500/02

Arkiv: 210
for Kontrollutvalgssekretariatet saksbehandler. Jane Alma Aspen
før Rolngdal Dato: 22.8.20l7

Saksframlegg

Utval ssaksnr Utvalg Møtedato

ST  10/17 Styret for KU—sekretariatet 4.9.2017

ØKONOMIRAPPORT PR. 31. JULI  2017

Daglig leders innstilling

Økonomirapport pr. 31.07.17 tas til orientering.

Saksopplysninger

Budsjett for 2017 ble vedtatt i styresak ST 10/16. Vedtektene  §  9 omhandler daglig leders

orientering til styre om bl.a. økonomi.

Vedlagt følger:

o Regnskapsrapport pr. 31.7.2017

VURDERING

1.  LØNN- OG SOSIALE UTGIFTER

Det ser ut til å bli noe laver pensjonskostnaden enn budsjettert. Beregnet ut fra premieoversikt

for  2016, så blir trolig pensjonskostnaden ca.  50 000; lavere enn budsjettert i  2017.

2. KJØP  AV VARER  OG TJENESTER

Noen utgifter får vi regning på bare en gang i året, dette gjelder  13512  Kjøp av tjenester fra

andre (Molde) kommuner. Denne regningen får vi ved årsskifte, men før regnskapsavslutning.

Periodiseringen blir derfor noe misvisende.

Godtgjørelse til folkevalgte kommer også på slutten av året, da det bare er tre styremøter

årlig.

Utgiftene til opplæringssamlingen for kontrollutvalgsmedlemmene er heller ikke påløpt enda.

Når det gjelder utgifter til revisor så ble det for  2017  budsjettert før avtalen med KPMG var

inngått. Utgiftene her er noe lavere enn budsjettert.

Utgiftene til drift av hjemmesiden er budsjettert på feil post 1  1412.  Disse skulle vært

budsjettert på post 1  1961  , der utgiftene er regnskapsført.

De ulike postene til kurs/konferanser/reiser må ses i sammenheng.

3. INNTEKTER

Refusjon fra alle kommunene i henhold til kostnadsfordelingen i vedtektenes  §  2 er

budsjettert til kr 2 375  000.- som tilsvarer budsjettert totalkostnad for drift av sekretariatet for

2017.

Det ser ut til at regnskapet vil gå i balanse i forhold til budsjett.

Jane Anita Aspen

daglig leder



 
45 KONTR.UTV.SEKRETARIATET FOR ROMSDAL (2017) - Ar/Periode 2017 1 -7 22.08.2017

Regnskap Per.b(end) Avvik(per.) Buds(end)
2017 2017 0 2017

Ansvar: 12710 KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET
10111 LØNN FASTE STILLINGER 699.512 717.948 18.436 1.332.000
10811 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 0 39.000 39.000 78.000
10812 TAPT ARB.FORTJENESTE FOLKEVALGTE 0 5.000 5.000 10.000
10911 PENSJONSANDEL  -  KLP 113.671 122.500 8.829 210.000
10915 BRUK AV PREMIEFOND  -  KLP/MKP -23 0 23 0
10917 TILSK SIKR.ORDNING OVF.AVTALE MKP -AVG.PL 944 0 -944 0
10951 GRUPPELIVSFORSIKRING, AVG.PL 1.167 1.167 0 2.000
10952 T-YRKESSKADEFORSIKRING, AVG.PL 140 583 443 1.000
10991 ARBEIDSGIVERAVGIFT 115.604 123.970 8.366 230.000
11001 KONTORMATERIELL 49 2.917 2.867 5.000
11002 ABONNEMENT, TIDSSKRIFTER, FAGLITTERATUR 2.610 2.333 —277 4.000
11152 KOMMUNAL BEVERTNING 0 1.750 1.750 3.000
11220 GAVER TIL ANSATTE 335 583 248 1.000
11231 HOTELL- OG OPPHOLDSUTG, IKKE OPPGAVEPL 0 5.250 5.250 9.000
11299 ANDRE UTGIFTER 0 5.833 5.833 10.000
11309 BANKOMKOSTNINGER 511 0 -511 0
11412 INFORMASJON/HJEMMESIDE 0 5.250 5.250 9.000
11501 KURS/KONFER. INKL. REISE/OPPH-IKKE OPPG.PL53.464 35.000 -18.464 60.000
11511 INTERN OPPLÅERVIRKSOMHET -IKKE OPPG.PL 0 14.583 14.583 25.000
11601 REISE-KOSTGODTGJ  -  OPPGAVEPL/AVG.FRITT 20.530 32.083 11.553 55.000
11602 REISEGODTGJ -OPPGAVEPL/AVG.PL 1.201 1.750 549 3.000
11650 TELEFONGODTGJ -OPPG.PL/AVG.PL 4.200 4.667 467 8.000
11731 REISEUTG (IKKE KURS) -  IKKE OPPG.PL 6.725 17.500 10.775 30.000
11852 YRKESSKADEFORSIKRING/SYKDOM, IKKE AVG.PL1.029 583 —446 1.000
11853 KOLLEKTIV FRITIDSULYKKE/FRIVILLIG ORDNING —111 0 111 0
11855 ADM.TILSKUDD SlKR.ORDNlNGEN KLP, IKKE AVG.PL 9 0 —9 0
11901 HUSLEIE 52.500 58.333 5.833 100.000
11952 KONTINGENTER 25.281 15.750 -9.531 27.000
11961 ARSLISENS, KJØP/OPPGRADERING AV DATAPROGR6.751 0 —6.751 0
12001 KJØP INVENTAR OG UTSTYR 0 5.833 5.833 10.000
12004 KJØP AV DATAMASKINER/IKT-UTSTYR 0 5.833 5.833 10.000
12201 LEIE/LEASING AV DRIFTSMIDLER 4.298 4.083 -215 7.000
12601 KJØPTE RENGJØRINGSTJENESTER BYGG 8.420 14.583 6.163 25.000
12721 ANDRE KONSTJENESTER/HONORAR, IKKE OPPG.P8.500 8.750 250 15.000
13512 KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE KOMMUNER 0 55.417 55.417 95.000
14290 BETALT MVA DRIFT 6.493 0 -6.493 0
14701 OVERFØRING TIL ANDRE 813 0 -813 0
15009 ANDRE RENTEUTGIFTER 286 0 —286 0
17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -6.493 0 6.493 0
17801 REFUSJON FRA DELTAKENDE KOMMUNER -2.375.000 -2.375.000 0 -2.375.000
19001 RENTER BANKINNSKUDD -11.100 0 11.100 0

Sum ansvar: 12710 KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET-1.257.683 -1.066.166 191.518 0

T O T A L T -1.257.683 -1.066.166 191.518 0
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Styret Saksmappe: 2017-1500/02

_ Arkiv: 064
for KOHtYOllUtY/algssekretarlatet Saksbehandler; Jane Anita Aspen

Saksframlegg

Utval  ssaksnr Utvalg Møtedato

ST l 1/17 Styret for KU-sekretariatet 4.9.2017

INNKJØP AV  ELEKTRONISK SAKS- OG  ARKIVSYSTEM

Daglig leders innstilling

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal går til innkjøp av saks- og arkivsystemet Elements,

gjennom en felles avtale inngått av ROR-IKT

Saksopplysninger

Styret i ROR-IKT har etter anbudsprosessen er avsluttet, valgt Evry til leverandør av felles

saks- og arkivsystem for ROR-kommunene. Målet er at det nye felles systemet skal kunne tas

ibruk tidlig i  2018.
Styret niå i dagens møte ta stilling til om Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal skal

benytte seg av denne avtalen til etablering av elektronisk saks- og arkivsystem.

Vedlagt følger:

o Evry valgt til leverandør av felles saks- og arkivsystem i ROR-kommunene, info-skriv

fra ROR-IKT.

VURDERING
I møte 8.9.2015, under behandling av sak STI  1/15  Ku  sekrelariatet.  Buds_]'ett_fbr  2016, gjorde

styret i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal følgende vedtak:

2. Styret ber sekretariatet legge fram en sak om kjøp av elektronisk saks- og arkivsystem i

løpet av 2016

Et elektronisk saks- og arkivsystem skal ivareta behov knyttet til saksbehandling,

møtebehandling og arkivering av dokument for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal.

I styremøte 7.4.2016 sak ST  05/16  fattet styret vedtak om å avvente R()R—lKT's

anbudsprosess for nytt saks og arkivsystem.

Vedtaket ble fattet på bakgrunn av at ROR  IKT  på det tidspunktet var i gang med

anbudsprosessen for innkjøp av nytt saks- og arkivsystem for ROR-konnnunene.

Det var gitt opplysninger om at en hadde tatt høyde for at anbudsprosessen også skulle

innbefatte de interkommunale selskapene/ samarbeidene som deltakerkommunene er medlem

av.



Styret for Kontrollutval gssekretariatet for Romsdal vurderte at det da var hensiktsmessig å
følge prosessen som ROR-IKT hadde igangsatt, fremfor  å  kjøre en egen prosess på innkjøp av
saks- og arkivsystem.

Anbudsprosessen er nå avsluttet og Evry er valgt som leverandør. Evry vil levere et produkt
som heter Elements. Dette er en skybasert løsning, med sentralisert drift for alle berørte
organisasjoner, gjennom en telles avtale med ROR IKT.

Daglig leder har fått opplyst fra ROR IKT følgende om kostnader, dersom sekretariatet inngår
en slik avtale.

l følge prosjektleder vil det ikke bli noen påkoblingskostnader for de interkommunale
selskapene som gjør avtale om å etablere nå fra starten. For de som venter og ønsker å koble
seg på et senere tidspunkt, vil det påløpe en slik etableringskostnad i tillegg.

Pris per bruker per måned varierer litt med det totale antallet bruker, og ved oppstart estimeres
en pris på 81 ,— per bruker per måned. Avtaleperioden er maksimalt 12 år.

Utover løpende kostnader jobber ROR IKT for å avklare hvilke etableringskostnader som
kommer for å sette opp egne separate arkivdeler. Dette har også en teknisk kostnad per
separate system (fra Evry) og lokal arkivfaglig bistand fra prosjektet for oppsett. Det må også
avtales eventuell løpende bistand fra Molde kommune. Daglig leder håper å ha fått
tilbakemelding om dette i løpet av uka, slik at det kan gis opplysninger i styremøte.

Jane Anita Aspen

daglig leder



e  Evr val ttil leverandør av felles saks- o arl<ivs stem i ROR—

kommunene

av Gørtz Fred 15:21 i Nyheter

De siste månedene har det foregått en omfattende prosess med å velge

leverandør av et felles saks— og arkiv system for ROR—kommunene. En samlet

prosjektgruppe gikk inn for å signere avtale med Evry om å anskaffe en løsning

basert på Elements. Innstillingen ble sendt til styret i ROR—1KT, som sluttet seg

til denne og fattet vedtak om anskaffelse 21.06.2017.

Prosjektet mottok tilbud fra alle de tre store leverandørene i markedet, og de

har presentert sine løsninger. Det er også kjørt flere runder med avklaringer. Til

slutt er det gjennomført forhandlinger med alle tre om pris og funksjonalitet.

Den utlyste anbudskonkurransen la opp til at den leverandøren som gir mest

funksjonalitet per krone skal kåres som vinner. Alle tre leverandørene har

strukket seg langt og har gitt gode tilbud. Tilbudene har inkludert både

mulighet for lokal installasjon og sky-drift. Den løsningen som oppnådde

høyeste poengsum totalt var Elements fra Evry (960,7 av 1000), etterfulgt av

ACOS (936 av 1000), og til slutt Tieto (916,8 av 1000). Prismessig var det også

Evry som hadde det beste tilbudet, både for sky-drift og lokal installasjon.

Hvorfor nytt system?

Det er vedtatt at ROR-komihunene skal anskaffe et nytt og felles saks— og

arkivsystem. lVlålet med prosjektet er å effektivisere organisasjonene, og å

kunne tilby bedre tjenester og yte bedre service til innbyggere og

samarbeidspartnere. Målet er at det nye felles systemet skal kunne tas i bruk

tidlig i 2018.

ROR-IKT ønsker å velge én leverandør for levering av en komplett sak-

arkivløsning som kan dekke ulike behov for elektronisk saksbehandling.

Løsningen skal ivareta samhandling mellom sak— arl<ivsystemet og andre

fagsystemer og legge til rette for elektronisk samhandling mellom

kommunene og eksterne aktører, både offentlige og private.

Målene for prosjektet er:

o Løsningen skal bidra til økt effektivitet og kvalitet i saksbehandling for

alle interessenter og brukere.
a Løsningen skal i stor grad støtte opp om automatisert saksbehandling.

o Løsningen skal bidra til at arkivverdig materiale i kommunene blir

arkivert i henhold til lover og forskrifter.



o Løsningen sl<al ha et grafisk grensesnitt som fremstår brukervennlig og

intuitivt.

Hva skjer videre?

Kontraktsinngåelse og avklaringer i forhold til fremdriften gjennomføres

snarlig. Implementeringen starter etter planen opp i august 2017, med blant

annet et omfattende opplaeringsprogram, valg av pilotkommune/prøvedrift,

test og godkjenning osv. Det må vurderes om rutiner og arbeidsprosesser skal

endres, og det må gjøres myejobb med å lage nye standardtekster og maler.

Alle enheter, brukere og roller i det nye systemet må også settes opp.

Ikommunene må det gjennomføres en utfasing av gamle systemer og

overføring av gamle dokumenter slik at det blir et skarpt skille for bruk av

gammelt og nytt system. Det stilles også krav til at hver av kommunene

oppretter en lokal prosjektorganisasjon for å ta imot det nye systemet. De må

både delta i testing og godkjenningsprøver, og sørge for god overlevering til

egne brukere.

Det er forventa innfasing av nytt system i alle kommunene i løpet av våren

2018.



Styret Saksmappe: 2017-1500/02

_ Arkiv: 150

for Kontrollutvalgssekretariatet Saksbehandler: Jane Anita Aspen
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ST  12/17 Styret for KU-sekretariatet 4.9.2017

BUDSJETT  FOR  2018

Daglig leders innstilling

1. Det framlagte forslag til budsjett for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal for  2018

godkjennes.

2.  Daglig leder gis fullmakt til å omprioritere innenfor ansvarsområdets budsjettramme.

Utgiftene fordeles på kommunene etter en prosentvis andel beregnet etter folketallet pr.  1.

januar  2017  —jfr. vedlegg

Saksopplysninger

Vedtektenes § 2 regulerer bestemmelsene for behandling av samarbeidets budsjett.

Budsjett for kontroll og tilsyn skal vedtas av kommunestyrene i de samarbeidende

kommunene. Budsjett for sekretariatet er en av tre faktorer i dette budsjettet; de andre to er

budsjett for revisjon og budsjett for kontrollutvalgets egen virksomhet.

Vedlagt følger:

o  Forslag til budsjett for  2018

o Sammenstilling av budsjett for  2018  og 2017  og regnskap for  2016

o Oversikt over kostnadsfordeling 2018  og 2017

VURDERING

Regnskapet for  2014  gav et mindreforbruk på  371 297.-.  I  2015  ble det et mindreforbruk på

227  497.- og i  2016  et mindreforbruk på 184  827.—. Disposisjonsfondet er nå på  784 037.—.

KOR-IKT har nå gjennomført anbudsprosess for nytt saks og arkivsystem, og Evry er valgt til

leverandør. Styret har tidligere gjort vedtak om å avvente denne anbudsprosessen når det

gjelder innkjøp av saks og arkivsystem. Som det fremkom av saksframlegget til styret i

forbindelse med fremleggelsen av regnskap for  2016, så mener daglig leder at det ikke Cr noe

mål at samarbeidet skal bygge seg opp en stor egenkapital, målet er å gå i balanse. Det er

likevel nødvendig med en viss buffer.

Daglig leder har budsjettert med bruk av 200 000 kr av disposisjonsfondet i  2018.

1.  LØNN  OG SOSIALE UTGIFTER

Lønn og sosiale utgifter er for  2018  satt opp med en budsjettramme på kr 1  865 000.— mot

1  863  000,- i  2017.



Antatt pensj onspremie er beregnet av lønnsgrunnlaget. Regnskapet for  2016  viste at

pensjonskostnadene ble en god del lavere enn budsjettert. Vi har ikke mottatt premieprognose

for 2018 enda, men har fått informasjon fra KLP om at Satsene for årets reguleringspremie

blir betydelig lavere enn tidligere anslått i alle offentlige pensjonsordninger i KLP. Det gis et

anslag på reduksjon i satsen fra 3,9 % til  2,6  % av premiereserven. Reguleringspremien

forventes å bli noe lavere i  2018  enn i  2017, det legges opp til en reduksjon på denne posten

sammenlignet med budsjettet for  2017.
Det er tatt høyde for en lønnsvekst for  2018  på ca. 2,2 %, som samsvarer lønnsveksten i det

sentrale oppgjøret i  2017.

2. KJØP  AV VARER  OG  TJENESTER

En  del budsjettposter er korrigert med erfaring fra regnskapet  2016.  Det er samlet budsjettert
med 572  000,- til kjøp av varer og tjenester, mot 512  000:  for  2017.  Økningen skyldes at det

er budsjettert med  50  000,- til etablering av saks- og arkivsystem.

Molde kommune som vi leier lokaler via, har tidligere hatt planer om å si opp leieavtalen i det

bygget vi holder til. Vi har fått forsikringer om at vi skal få leie andre lokaler fra Molde

kommune. Den tilbakemeldingen vi har fått er at det er mulig vi må flytte i  2018, men det er

ikke planlagt noe konkret. Det er derfor litt usikkert i forhold til budsjettering av utgifter til
'!husleie og rengjøring. Det er budsjettert med et påslag på  3  % på satsene for  2017.

I  regnskapet  2016  var det ikke utgifter til kjøp av datamaskiner/lKT-titstyrr, og det heller ikke

har vært utgifter på denne posten så langt i  2017.  Dersom det vil være behov for utskiftning

av PC eller skjerm, så vil vi bli belastet for dette. Utstyret på den ene kontorplassen begynner

å bli så gammelt at det er fare for at noe snart må skiftes ut. l tillegg må vi anskaffe en

skanner i forbindelse med etablering av elektronisk saks og arkivsystem. Når sekretariatet tar i

bruk elektronisk saks og arkivsystem, så blir det også vurdert som hensiktsmessig at det kan

innkj øpes nettbrett til sekretariatets ansatte som kan benyttes under avvikling av

kontrollutvalgsmøtene.

Det er lagt inn månedlige kostnader til bruk av saks- og arkivsystem.

Som det fremgår av saksfremlegget til sak 1  1/ 17  Innkjøp av elektronisk- saks og arkivsystem.
så venter vi på avklaring fra ROR-IKT på hvilke etableringskostnader som kommer for å sette

opp egne separate arkivdeler for oss. Beløpet på  50 000; er derfor stipulert. Styret må i møte

ta stilling til om dette beløpet må korrigeres. Dersom det fremkommer informasjon om at

utgiftene vil påbeløpe i  2017, så vil styret måtte gjøre vedtak om budsjettkorrigering i sitt

styremøte i november.

3.  INNTEKTER

Refusjon fra alle kommunene i henhold til kostnadsfordelingen i vedtektenes §  2  er

budsjettert til kr 2 225  000.— for  2018.  Nedgangen skyldes budsjettering med bruk av

kr 200  000,— fra disposisjonsfondet.

Av vedtektene framgår det at den enkelte kommunes kostnadsandel skal beregnes etter

folketallet i den enkelte kommune pr.  1.  januar foregående år. Fordelingen framgår av

vedleggene. F olketallsopplysningene er hentet fra Statistisk Sentralbyrå sin oversikt.

Jane Anita Aspen

daglig leder
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KontrolIutvalgssekretariatet  -  Budsjett 2018

Ansvar: 12710 SEKRETARIAT KONTROLLUTVALG

Tjeneste: 1100 KONTROLL OG REVISJON

10111

10391

10811

10812

10915

10917

10951

10952

10911

10991

11001

11002

11152

11220

11231

11299

11309

11412

11422

11501

11511

11601

11602

11650

11731

11852

11855

11901

11961

11952

12001

12004

12201

12601

12721

13510

13512

14290

14501

14701

15009

15801

LØNN FASTE STILLINGER

EKSTRAHJELP

GODTGJØRELSE TIL STYRET

TAPT.ARB.FORTJENESTE FOLKEVALGTE

BRUK AV PREMIEFOND -KLP

TILSK SIKR. ORDNING OVF.AVTALE KLP -AVG.PL

GRUPPELIVSFORSIKRING

T-YRKESSKADEFORSIKRIN, AVG. PL

PENSJONSANDEL -KLP

ARBEIDSGIVERAVGIFT

SUM LØNN OG SOSIALE TJENESTER

KONTORMATRIELL

ABONNEMENT, TIDSSKRIFTER, FAGLITERATUR

KOMMUNAL BEVERTNING

GAVER TIL ANSATTE

HOTELL OG OPPHOLDSUTGIFTER, IKKE OPPGAVEPLIKTIG

ANDRE UTGIFTER

BANKOMKOSTNINGER

INFORMASJON/HJEMMESIDE

GAVER TIL IKKE ANSATTE

KURS/KONFER. INKL.REISE/OPPH-IKKE OP

INTERNOPPL/ERING, VIRKSOMHET

REISE-KOSTGODTGJ -OPPGAVEPL/AVGFRITT

REISEGODTGJ  -  OPPGAVEPL/AVG.PL

TELEFONGODTGJ -OPPGPL/AVGPL

REISEUTG (IKKE KURS) - IKKE OPPGPL

YRKESSKADEFORSIKRING/SYKDOM, IKKE AVG.PL

ADM. TILSKUDD SIKR.ORDNINGEN KLP, IKKE AVG PL

HUSLEIE

ARSLISENS, KJØP/OPPGRAD AV DATAPROGAM

KONTINGENTER

KJØP AV INVENTAR OG UTSTYR

KJØP AV DATAMASKINER/IKT-UTSTYR

LEIE/LEASEING AV DRIFTSMIDLER

KJØP AV RENGJØRINGSTJENESTER -BYGG

ANDRE KONSTJENESTER/HONORAR, IKKE OPPG.P.

INTERKOMMUNAL DISTRIKTSREVISJON

KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE

BETALT MVA. DRIFT

OVERF MOMSKOMP TIL MOLDE KOMMUNE

OVERFØRING FRA ANDRE

ANDRE RENTEUTGIFTER

IKKE DISP. NTO. DR.RESULTAT (RSK. M. OVERSK.)

SUM VARER OG TJENESTER

SUM DRIFTSUTGIFTER

Side 1 av 2

1 362 000

0

78 000

10 000

-2 000

500

2 000

1 000

175  000

238 500

1 865 000

5 000

4 000

2 000

1 000

500

10 000

500

500

500

70 000

30 000

35 000

3 000

8 000

20 O00

1 000

500

102 000

11 000

27 000

10 000

14 000

8 000

26 000

58 500

0

98 000

13 000

13 000

572 000

2 437 000
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17290 KOMPENTSERT MVA. DRIFT -13 000

17501 REFUSJON FRA KOMMUNENE —2 225 000

19401 BRUK AV DISPOSISJONSFOND -199 000

SUM DRIFTSINNTEKTER -2 437 000

INVESTERINGSUTGIFTER

EGENKAPITALTILSKUDD KLP 1 000

BRUK AV DISPOSISJONSFOND —1 O00

SUM INVESTERINGSUTGIFTER 0

Side 2 av 2



KontrolIutvalgssekretariatet  -  Budsjettforslag 2018  -  Sammenstilt med budsjett 2017  og regnskap 2016

Ansvar: 12710 SEKRETARIAT KONTROLLUTVALG

Tjeneste: 1100 KONTROLL OG REVISJON 2018 2017 Re nska 2016

10111 LØNN FASTE STILLINGER 1 362000 1 332 000 1 289192
10391 EKSTRAHJELP 0 O 11 437
10811 GODTGJØRELSE TIL STYRET 78 000 78 000 95 000
10812 TAPT.ARB.FORTJENESTE FOLKEVALGTE 10 000 10 000 2 303
10915 BRUK AV PREMIEFOND -KLP -2 000 -1 885
10917 TILSK SIKR. ORDNING OVF.AVTALE KLP -AVG.PL 500 495
10951 GRUPPELIVSFORSIKRING 2 000 2 000 1 943
10952 T-YRKESSKADEFORSIKRIN, AVG. PL 1 000 1 000 648
10911 PENSJONSANDEL -KLP 175 000 210 000 128 005
10991 ARBEIDSGIVERAVGIFT 238 500 230 000 221 735

SUM LØNN OG SOSIALE TJENESTER 1 865 000 1 863 000 1 748 873

11001 KONTORMATRIELL 5 000 5 000 4 639
11002 ABONNEMENT, TIDSSKRIFTER, FAGLITERATUR 4 000 4 000 2 927
11152 KOMMUNAL BEVERTNING 2 000 3 000 1 113
11220 GAVER TIL ANSATTE 1 000 1 000 O
11231 HOTELL OG OPPHOLDSUTGIFTER, IKKE OPPGAVEPLIKTIG 500 9 000 67
11299 ANDRE UTGIFTER 10 000 10 000 9 519
11309 BANKOMKOSTNINGER 500 0 461
11412 INFORMASJON/HJEMMESIDE 500 9 000 96
11422 GAVER TIL IKKE ANSATTE 500 400
11501 KURS/KONFER. lNKL.RElSE/OPPH-IKKE OP 70 000 60 000 50 292
11511 INTERNOPPL/ERINGI VIRKSOMHET 30 000 25 000 17 508
11601 RElSE—KOSTGODTGJ  -  OPPGAVEPL/AVGFRITT 35 000 55 000 29 810
11602 REISEGODTGJ -OPPGAVEPL/AVG.PL 3 000 3 000 1 693
11650 TELEFONGODTGJ  -  OPPGPL/AVGPL 8 000 8 000 7 200
11731 REISEUTG (IKKE KURS) -  IKKE OPPGPL 20 000 30 000 10 829
11852 YRKESSKADEFORSIKRING/SYKDOM, IKKE AVG.PL 1 000 1 000 982
11855 ADM. TILSKUDD SlKR.ORDNINGEN KLP, IKKE AVG PL 500 5
11901 HUSLEIE 102 000 100 000 95 200
11961 ARSLISENS, KJØP/OPPGRAD AV DATAPROGAM 11 000 25 000
11952 KONTINGENTER 27 000 27 000 24 586
12001 KJØP AV INVENTAR OG UTSTYR 10 000 10 000 0
12004 KJØP AV DATAMASKINER/IKT-UTSTYR 14 000 10 000 O
12201 LEIE/LEASEING AV DRIFTSMIDLER 8 000 7 000 5 478
12601 KJØP AV RENGJØRINGSTJENESTER -BYGG 26 000 25 000 24 480
12721 ANDRE KONSTJENESTER/HONORAR, IKKE OPPG.P. 58 500 15 000 0
13510 INTERKOMMUNAL DISTRIKTSREVISJON 0 0 3 960
13512 KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE 98 000 95 000 95 000
14290 BETALT MVA. DRIFT 13 000 11 863

Side 1 av 2



14501
14701
15009
15801

17290
17501

19401

OVERF MOMSKOMP TlL MOLDE KOMMUNE
OVERFØRING FRA ANDRE
ANDRE RENTEUTGIFTER
IKKE DlSP. NTO. DRRESULTAT (RSK. M. OVERSK.)
SUM VARER OG TJENESTER

SUM DRlFTSUTGlFTER

KOMPENTSERT MVA. DRIFT
REFUSJON FRA KOMMUNENE

BRUK AV DISPOSISJONSFOND

SUM DRIFTSINNTEKTER

INVESTERINGSUTGIFTER

EGENKAPITALTILSKUDD KLP

BRUK AV DlSPOSlSJONSFOND

SUM INVESTERINGSUTGIFTER

13 000

572 000

2 437 000

—1 3 000
—2 225 000

-199 000

—2 437 000

1 000

—1 000

Side 2 av 2

512 000

2 375 000

2 375 000

2 375 000

11 863
338

0
184 827



KONTROLLUWALGSSEKRETARIATET  FOR  ROMSDAL

KOSTNADSFORDELING 2018  OG  2017

Kommune Folketall Fordeling Budsjett Folketall Fordeling Budsjett

01.01.17 % 2018 01.01.16 % 2017
Aukra 3 547 5,0 111 250 3 518 5,0 118 750

Eide 3 454 5,0 111 250 3 467 5,0 118 750

Fræna 9 741 14,0 311 500 9  717 14,0 332 500

Gemnes 2  61 1 4,0 89 000 2 593 4,0 95 000

Molde 26 822 38,0 845 500 26 732 38,0 902 500

Nesset 2 963 4,0 89 000 2 970 4,0 95 000

Rauma 7  503 11,0 244 750 7 492 1 1,0 261 250

Sunndal 7 126 10,0 222 500 7 160 10,0 237 500

Vestnes 6 577 9,0 200 250 6 61 1 9,0 213 750

Sum 70 344 100,0 2 225 000 70 260 100,0 2 375 000

Sum inntekter 2 225 000 2 375 000



Styret Saksmappe: 2017-1500/02

_ Arkiv: 060

for Kontrollutvalgssekretariatet Saksbehandler: Jane Anita Aspen

Saksframlegg

Utval  ssaksnr Utvalg Møtedato

ST 13/17 Styret for KU-sekretariatet 4.9.2017

UTKAST TIL PLAN  FOR INFORMASJONSSIKKERHET

Daglig leders innstilling

Styret ber daglig leder bearbeide de innspillene som kom frem i styremøte 4.9.2017 og legge

frem plan for informasj onssikkerhet for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal for

godkjenning i neste styremøte.

Saksopplysninger

eForvaltningsforskriiten §15 stiller krav om styring og kontroll med informasjonssikkerheten

generelt i all informasjonsbehandling som offentlige virksomheter har ansvaret for.

Offentlige virksomheter skal i henhold til eForvaltningsforskriften §15 etablere mål og

strategi for informasjonssikkerhet og et tilfredsstillende system for internkontroll.

lnformasjonssikkerhet handler om å sikre at informasjonen

o ikke blir kjent for uvedkommende (konfidensialitet)

o ikke blir endret utilsiktet eller av uvedkommende (integritet)

— er tilgjengelig ved behov (tilgjengelighet)

Formålet med informasjonssikkerhet og tilhørende internkontroll er å medvirke til at

informasjonsbehandlingen bidrar til å realisere mål, er kostnadseffektiv og i samsvar med

lover og regler.

Vedlagt følger:

0  Utkast til plan for informasjonssikkerhet for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

0  Veiledningsmaterialet Internkontroll i praksis — lnformasjonssikkerhet (Difi)

VURDERING

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) er statens kompetansemiljø for

informasjonssikkerhet. Difi har utarbeidet veiledningsmateriell som beskriver hvordan

virksomheter kan etablere og vedlikeholde systematisk internkontroll på

informasjonssikkerhetsområdet.

Daglig leder har tatt utgangspunkt i dette veiledningsmateriellet ved utarbeidelse av utkast til

plan for informasjonssikkerhet.



lnformasjonssikkerhet handler om tilstrekkelig og balansert sikring av konfidensialitet,

integritet og tilgjengelighet på informasjon i vår informasjonsbehandling.

lnfornrizzsjonf-

   

slkäerhetsfsrriflä

Konsekvenskategori

Kl Id e f °  og,/" j" i '  Tj e n este n ivå
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'  Tilsiktede  ha  ndlingef i '  .  Regejverk

'  Uivkker i  _ ' Vår Økonomi

Moc/e/lfu  dlfi 's  vei/edningsmalerie/I  som viser ci/nraker lil og k(mse/<vem'er av er info/vncisjrørzsnsikkerhelsbrz/clcl.

lnformasj onssikkerhetsbrudd ho oss kan få konsekvenser for både sekretariatet selv,

innbyggerne og andre offentlige virksomheter. Det kan for eksempel medføre

o feil beslutninger

o brudd på rettigheter og rettssikkerhet

o omdømmetap

Vi må finne ut hva risikoen er for informasjonssikkerhetsbrudd. En sier ofte at risiko er

kombinasjonen av mulige konsekvenser og tilhørende sannsynligheter.

Risikoer må identifiseres, vurderes og håndteres både jevnlig og når uønskede hendelser

inntreffer. Risikoer er ikke statiske. De forandrer seg over tid.

Håndtering av risiko gjør man ved å unngå, dele, redusere eller akseptere risikoen

Styret må systematisk vurdere eller kontrollere om de ansatte har tilstrekkelig kompetanse,

om etablerte sikkerhetstiltak fungerer som forventet, og om internkontrollarbeidet blir

gjennomført som forutsatt. Omfang og innretning bør være tilpasset risikoenes størrelse.

Behov for etterlevelse og kontroll krever en formalisering av hva som skal gjøres i

internkontrollarbeidet, hvem som skal gjøre hva og dokumentasjon av at det blir gjort.

Dokumentasjon av gjennomføring må samtidig ikke være mer omfattende enn nødvendig.

Å  etablere sikkerhetstiltak, som prosedyrer, rutiner, opplæring, fysiske tiltak og tekniske

tiltak, samt å finne alternative måter å gjennomføre arbeidet på, er eksempler på

risikohåndtering.

Vår utfordring er å få til en internkontroll på informasjonssikkerhetsområdet som er tilpasset

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdals størrelse og aktivitet.

Jane Anita Aspen

daglig leder
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Dette dokumentet er en del av Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdals overordnede

styrende dokumenter. Målgruppen er styret og alle ansatte.

”  :§7—‘>:zs:"s:3§

Formålet er  å  klargjøre roller og ansvar i sekretariatet med hensyn til informasjonssikkerhet.

Dokumentet er forankret i Strategi for informasjonssikkerhet.

Dokumentet skal sikre tilstrekkelig internkontroll (styring og kontroll).

'7 Og‘;;;1:3§s;x::‘i:1;:: :‘;.:p+;:;sr'L».:?1"ii1g
A

Ansvar, myndighet og rapportering for informasjonssikkerhetsarbeid skal som hovedregel

følge linjen:

1
._-¥.

o Styret

o Daglig leder

o Ansatte for øvri g

Styrets saerskiite tillSXlll"
Styret er ansvarlig for at virksomhetens arbeid med informasjonssikkerhet gjennomføres på

en systematisk og tilstrekkelig omfattende måte. Arbeidet skal være tilpasset risiko og

vesentlighet.

Grunnlaget for dette er at styret har sørget for at

o virksomheten har nødvendige overordnede styrende dokumenter for arbeidet og at

disse har tilstrekkelig kvalitet

Styret skal

o delegere og følge opp internkontroll- og sikkerhetsarbeidet

o sikre finansielle rammer for internkontroll- og sikkerhetsarbeidet

o kommunisere viktigheten av internkontroll- og sikkerhetsarbeidet

UTKAST



Kontrollutvalgssekretariatet for

Romsdal

En gang årlig skal  styret  få rapport fra daglig leder om informasj onssikkerhetsarbeidet. Ved

behov  skal  styret

 

o sørge for at det skjer en forbedring av overordnede styrende dokumenter

o gi eventuelle tilleggsføringer for virksomhetens internkontroll- og sikkerhetsarbeid

o styret kan vurdere om man skal få gjennomført evalueringer, og eventuelt få iverksatt

slike

Dokumentasjon av ovennevnte skal skje skriftlig i de arkivløsninger som er etablert for

forinålet. Det skjer normalt gjennom saksnotat og møtereferat med tydelige beslutninger fra

styret.

läztgåiii lQFQiSYÅtl tgansi, ar
For å sikre tilstrekkelig internkontroll med risikoene i arbeidet, har daglig leder ansvar knyttet

til områdene

o informasjonssikkerhet

o etterlevelse av personvernregelverket

o etterlevelse av annet relevant regelverk

o håndtere problemstillinger

l dette ligger det:

o etablere og vedlikeholdt tilstrekkelig oversikt over og prioritert nødvendige

risikovurderinger

o tilstrekkelig kjennskap til relevante lover, regler og avtaler, og identifisert konkrete

krav som må følges opp

o planlegge og gjennomføre nødvendige risikovurderinger

o risikovurdere ved behov i oppfølging av hendelseshåndtering

o risikovurdere ved anskaffelser og utvikling

Oversikt og vurderinger skal hver for seg, eller i hensiktsmessige kombinasjoner, dekke

risikoer som omfatter brudd på

o informasjonssikkerhet (konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet)

o etterlevelse av personvernregelverket

o etterlevelse av annet relevant regelverk,

samt de konsekvenser slike brudd kan få.

Som del av aktiviteten risikohåndtering skal daglig leder sørge for å

o foreslå håndtering av risikoer fra risikovurderinger

o iverksette tiltak

Arbeidet skal skje i tilstrekkelig omfang og detaljeringsnivå innenfor gjeldende retningslinjer

og krav.

Valg av risikoreduserende tiltak skal være basert på risiko, vesentlighet, nytte-kost

vurderinger og ledelsens føringer for risikohåndtering og et effektivt sikkerhetsarbeid.

Dokumentasjon skal som hovedregel skje skriftlig i de maler, støtteverktøy og arkivløsninger

som er etablert for formålet.

Daglig leder skal til enhver tid vedlikeholde en oppdatert oversikt over hvilke system

sekretariatet er systemeiere for, systemets formål, brukskrav og hvem som er kontaktpersoner.

Det skal systematisk registreres oversikt i vårt arkivsystem.

UTKAST
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Som del av måling, evaluering og revisjon skal daglig leder minst en gang årlig systematisk
vurdere status. Det omfatter en reell vurdering av

o  om sikkerhetstiltak fungerer som forutsatt

o  om en selv og de personer daglig leder har ansvaret for

o følger gjeldende lov- og regelverk

o gjennomfører pålagte oppgaver i internkontroll- og sikkerhetsarbeidet på en

tilfredsstillende måte,

o etablerer og følger opp vedtatte eller avtalte sikkerhetstiltak

o etterlever innførte sikkerhetstiltak

Ved vesentlig usikkerhet på punktene over skal daglig leder gjennomføre nærmere

undersøkelser av status

Arbeidet over skal så langt det er hensiktsmessig integreres i det ordinære arbeidet.

Der det ikke er klart uhensiktsmessig, skal dokumentasjon skje skriftlig i de arkivløsninger

som er etablert for formålet. Et kort notat ofte være nok.

:*». /‘x§§i;..‘ ;;:ns2»z§‘s;:_::-L :..ms\*:;c
Alle ansatte har et overordnet ansvar for å bidra til at sekretariatet når våre samlede mål på en

best mulig måte.

Alle ansatte skal ha et bevisst forhold til målene for eget arbeid, hvilken informasjon og

hvilke verdier de behandler og hvilke krav som stilles til oppgavegjennomføring,

tjenesteutføring, informasjonsbehandling og bruk av IKT og annet utstyr.

Alle ansatte skal etterleve de lover, regler, retningslinjer, krav, rutiner mv. som gjelder for

dem og det arbeid de utfører.

Uønskede hendelser og avvik skal meldes systematisk og uten ugrunnet opphold.

(>.. Sy>it=cm<3ie1‘e i\ci1cssy's;I<31n
Alle IKT-system og annet teknisk utstyr som benyttes av flere risikoeiere kalles fellessystem.

De skal ha en utpekt systemeier. Systemeier for fellessystem pekes ut av øverste ledernivå for

de som benytter systemet. Styring, samordning og rapportering skal følge den linjen som

systemeier for fellessystem tilhører.

ROR IKT er opprettet som et interkommunalt samarbeid mellom Molde kommune, Aukra

kommune, Midsund kommune, Vestnes kommune og Rauma kommune etter kommuneloven

§ 27  og med Molde kommune som vertskommune etter kommuneloven § 28. Det er inngått

en tjenestenivåavtale mellom ROR IKT og medlemskommunene forankret i vedtektene for

ROR IKT § 14. Avtalen har et eget kapittel som omhandler datasikkerhet.

Kontrollutval gssekretariatet for Romsdal har igjen en avtale med Molde kommune om kjøp

av tjenester til IKT.

Kontrollutval gssekretariatet låner PCer og telefoner fra Molde kommune og titstyret er

godkjent av ROR—IKT. Utstyret er installert med ROR-IKT standard oppsett, som for PCer

baserer seg på Microsoft Windows og Officepakke. Sekretariatet har gjennom denne avtalen

også tilgang på Microsoft Outlook e-post-tjener og onlinetjeneste.
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Det er opprettet et fellesområde hvor sekretariatets ansatte har tilgang til og der dokumentene

blir lagret. Sekretariatet har også tilgang til internett via brannmur. Saint til

økonomistyringsystemet Visma Enterprise.
/, ,  ,,,,,

Kontrollutvalgsssekretariatatet

for Romsdal

/%  ,  ...,,

Molde  1
'  kommune

—, "D! ;

_Midsund' l »,  Aukva
%kommune m,, i ~~_ kommune

lø
L?

få

x

Rauma Vestnes

kommune kommune

Systemeiere for fellessystem skal ivareta interessene til de som benytter systemene i sin

oppgaveløsning og tjenestetittøring. Det presiseres at risikoeiere som bruker fellessystem,

også er risikoeiere for egen bruk av fellessystemene. De skal derfor i tilstrekkelig grad og på

hensiktsmessig måte involveres i risikovurderingsarbeid og andre internkontrollaktiviteter

som titføres på fellessystemene. Både systemeiere fellessystem og risikoeierne selv har

ansvaret for å sikre dette.

Systemeiere fellessystem har ansvar for de samme oppgavene for sine fellessystem som

risikoeierne har for sine ansvarsområder. Se pkt.  7  for konkret oversikt over ansvar.

7.  '1131:»1§<sie\*a;é1‘aHd<m:a‘
Virksomheten har følgende felles tiltaksleverandører med ansvar for etablering,

gjennomføring og systematisk kontroll med sikkerhetstiltakene innen sitt ansvarsområde.

Område Ansvarli

Overordnede føringer Styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

Daglig drift Daglig leder

IKT—drift Ror IKT gjennom avtale med Molde kommune

IKT-utvikling ROR IKT gjennom avtale med Molde kommune

IKT-anskaffelser ROR IKT gjennom avtale med Molde kommune

Det operative ansvaret som telles tiltakslcverandør vil normalt være delegert til leder for de

nevnte enhetene. Det overordnede ansvaret blir alltid liggende igjen i den linjen de tilhører.

Som del av aktiviteten risikohåndtering skal relevante tiltaksleverandører

o utforme og implementere avtalte og pålagte tiltak

UTKAST
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o oppdatere virksomhetens fellessikring i dialog med daglig leder, j f. pkt.  8.

Fellessikring er et sett av sikkerhetstiltak som er etablert for å gi et felles grunnleggende

sikkerhetsnivå for sentrale områder av virksomheten.

Dokumentasjon av tiltaksleverandørenes risikohåndtering skal som hovedregel skje skriftlig i

de maler, støtteverktøy og arkivløsninger som er etablert for formålet.

Som del av overvåking og hendelseshåndtering skal tiltakleverandørene

o overvåke i henhold til avtale (V i mangler skikkelig avtale)

o rapportere relevante hendelser, avvik og informasjonssikkerhetsbrudd i henhold til

gjeldende rutiner og forventninger

o følge opp ovennevnte der de har oppfølgingsansvaret

Ansvaret til tiltaksleverandørene omfatter også å sikre tilstrekkelig kompetanse— og

kulturutvikling i egen enhet.

 

iåkiiiliwå. i llllfi;??”iäl—;<.3°;1%l.Halle rig; iiaifllåil.fx£%,l'lf3;;?ial;å

Oversikt over faste fora med roller i internkontroll- o sikkerhetsarbeidet

Forum Formål Deltakere Møtefrekvens Ansvarlig

fråij». i ältw Årlige Styreinedleinmer lnternkontroll- Styreleder

gjennomganger spørsmål l. en

på ulike gang årlig.

internkontroll- Ellers ved

områder. behov

Behandling av

enkeltsaker

ved behov.

§‘§(%3§3EWHH1Vii1}_3;»3~~3§‘i&1‘{"§2lViz!Mi Årlige Ansatte lnternkontroll- Daglig

gjennomganger spørsmål leder

på ulike minst en gang

internkontroll- årlig for Ellers

områder. ved behov

Behandling av

enkeltsaker

ved behov

fääwliiae iioaiiizizizae Årlig Daglig leder og En gang årlig Daglig

gjennomgang beredskapsleder og ellers ved leder

av avtale Molde kommune behov
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Strategi for informasjonssikkerhet gjelder all informasjonsbehandling som skjer i

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal og som sekretariatet har ansvaret for eksternt. Dette

omfatter all behandling, lagring og kommunikasjon av informasjon både muntlig, på papir og

digitalt. All bruk av IKT-verktøy er også inkludert.

t, p

lfki>rrziäiitég rued vaar iiiikvrraizitsiznisiveiizizadliug itj; intoi'%i'1asj<>iis>ikkerhet

Formålet med informasjonsbehandling i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal er å

tinderstøtte våre oppgaver og tjenester slik at vi kan oppfylle vårt formål. Sekretariatets

formål er å utvikle og utføre tjenester knyttet til Saksforberedelse, utredning og oppfølging av

saker til kontrollutvalgene, samt andre tjenester som naturlig faller sammen med dette.

En informasjonsbehandling som er målorientert, effektiv, lovlig og til å stole på er avgjørende

for at sekretariatet skal lykkes. Tilstrekkelig og balansert informasjonssikkerhet er en kritisk

faktor for å understøtte dette.

rvliizl ?"<‘n‘in{2>a‘me:~:;ja>1zssi§:1~i.—:;'i2a;*i

Overordnet:

o Vår behandling av informasjon er i samsvar med lover, regler og avtaler, og bidrar på en

formåls- og kostnadseffektiv måte til best mulig realisering av virksomhetens samlede mål

Tilgjengelighet:

o Relevant informasjon og hensiktsmessige IKT-løsninger er tilgjengelig på en effektiv

måte for ansatte, innbyggere og kommunene.

Integritet:

o Informasjon som virksomheten har ansvaret for blir bare produsert og endret av ansatte

eller eksterne som har fullmakt til dette

o Informasjon blir ikke endret utilsiktet

Konfidensialitet:

o Bare personer med innsynsrett og ansatte med tjenstlig behov får kjennskap til

taushetspliktig informasjon

o Bare personer med innsynsrett og de ansatte som ledelsen har bestemt, får kjennskap til

informasjon som virksomheten har unntatt offentlighet av andre grunner enn taushetsplikt

féåtrategi for iniftariiiasjoiissilakerliet
.. ‘{}i‘g‘<1i1i3H."i"iI'1j{,{

o Daglig leder har ansvar for mål, arbeidsoppgaver og tjenester, og har også ansvaret for

tilhørende infomiasjonsbehandling, IKT-system og informasjonssikkerhet

o Systemeiere for fellessystem skal ivareta interessene til de som benytter systemene i sin

oppgaveløsning, og involvere disse på hensiktsmessig måte i systeniforvaltning og

informasjonssikkerhetsarbeid

o Sikkerhetsarbeid skal være en integrert del av internkontrollarbeidet

o Internkontroll og sikkerhetsarbeid skal så langt det er hensiktsmessig være integrert på

tvers av internkontrollområder

-4-»
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o  Arbeidet med informasjonssikkerhet skal være forankret i en internkontroll

o  Arbeidet skal følge gjeldende lover, regler og avtaler

o  Vi skal systematisk vurdere behov for -og gjennomføre nødvendige risikovurderinger

o  Risikoredtiserende tiltak skal være basert på risikovurderinger, vesentlighet, nytte-kost

vurderinger og ledelsens føringer for risikohåndtering og et effektivt sikkerhetsarbeid

o  Hendelser som kan påvirke målene for informasjonssikkerhet negativt, skal meldes og

følges opp på en systematisk måte

o  Daglig leder skal systematisk styre, kontrollere og følge opp tilstanden og arbeidet med

informasjonssikkerhet

o  Arbeidet med informasjonssikkerhet skal evalueres systematisk av styret

iärcæy» zéä :{s‘%=‘.11§{i—;‘

o  De ansatte skal ha et bevisst forhold til målene for eget arbeid. hvilken informasjon de

behandler og hvilke krav som stilles til informasjonsbehancllingen og bruken av IKT

o  De ansatte skal etterleve de lover, regler, retningslinjer, krav, prosedyrer, rutiner mv. som

TV  e: Strateai

Område: l-Stratevi for informasonssikkerhet

gjelder for dem og det arbeid de utfører

Arkivsak: 2017/031&ll

G0dk'ent dato

Side  2  av  2

G0dk'ent av:

Vers'0n 1.1
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Internkontroll  i  praksis - lnformasjonssikkerhet

Grunnleggende begreper

lnformasjonssikkerhet, risiko og internkontroll er grunnleggende begreper for å forstå og

etablere en god internkontroll på informasjonssikkerhetsområdet. Her forklares de tre

begrepene og sammenhengen mellom dem.

Målgruppe

o  Fagansvarlig informasj onssikkerhet og virksomhetsledelsen
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1. lnformasjonssikkerhet

1.1 Hva handler lnformasjonssikkerhet om?
Behandling av informasjon er både kj erneaktivitet og en viktig støtteaktivitet  i  alle virksomheter. Det

er en sentral del av alle arbeidsoppgaver. Effektiv og pålitelig informasjonsbehandling er avgjørende

for at virksomheter skal kunne nå sine mål. Det er da viktig at man kan stole på iiiforinasjonen, at den

er tilgjengelig og at man følger lover og regler.

lnformasjonssikkerliet handler om å ivareta dette. Vi kaller det å ivareta nødvendig konfidensialitet,

integritet og tilgjengelighet på inforniasjoneii som behandles;

l
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o konfidensialitet

o at informasjon ikke blir kjent for uvedkommende

I  integritet

o at informasjon ikke blir endret utilsiktet eller av uvedkommende

o tilgjengelighet

o at informasjon er tilgjengelig ved behov

lnformasj onssikkerhet omfatter både muntlig, papirbasert og digital behandling av informasjon.

Det omfatter også alle typer informasjon, ikke bare enkelte typer som for eksempel

personopplysninger og regnskapsinformasjon.

1.2 Konfidensialitet og offentlige virksomheter
Hovedregelen er at informasj onen som offentlige virksomheter behandler er offentlig. Dette er både

grunnlovsfestet] og hovedregelen i offentleglovaz. Målet er blant annet å legge til rette for at offentlig

virksomhet er åpen og gjennomsiktig, og å legge til rette for viderebruk av offentlig inforinasjon3.

Behov for konfidensialitet i offentlig sektor må derfor ha forankring i en lovbestemmelse4. De

vanligste unntaksbestemmelsene fremgår av offentle lova ka ittel 3 Unntak få innsynsrerfen og

forvaltnin sloven  13  (taushetsplikt).

Konfidensialitet er viktig også i offentlig sektor, men kun relevant for informasjon som er underlagt

lovpålagt taushetsplikt, er unntatt offentlighet etter Offentleglova av andre begrunnede årsaker eller har

unntak hjemlet i annen lov. Det er heller ikke nok at noe kan unntas offentlighet etter Offentleglova.

Man skal alltid vurdere å gi helt eller delvis innsyn, det som kalles merinnsyn eller ineroffentlighetå.

Det er viktig å være tydelig på dette internt i offentlige virksomheter. Det er nødvendig for å forstå hva

konfidensialitet handler om i offentlig sektor, og hva vi skal bruke ressurser på å ivareta. Ellers kan vi

bryte både Grunnlova og Offentleglova, og hindre den tilgjengelighet disse er opptatt av.

Begrepet «sensitivt» som ofte benyttes i dagligtale er misvisende og skaper mange inisforståelser. Det

bør derfor unngås. Offentlige virksomheter bør i stedet benytte begrepene taushetsplikt og unntatt

offentlighet når man snakker om behov for konfidensialitet. Man må også huske at åpenhet og

tilgjengelighet på offentlig informasjon er lovpålagte krav som skal understøttes og ikke hindres.

1.3 Informasjonssikkerhetsrisiko
For å beskrive risikoer beskriver vi ofte en uønsket hendelse som kan medføre visse konsekvenser.

Brudd på konfidensialitet, integritet eller tilgjengelighet på infonnasjonen som behandles er brudd på

informasjonssikkerheten. Det kalles informasjonssikkerhetsbrudd. Når et infonnasjonssikkerliets-

brudd er en del av hendelsesforløpet ved en risiko, er risikoen en informasjonssikkerhetsrisiko.

'  Jf. Grunnloven  §  100, 5. ledd
3Jf. Offentleglova §  3
3  Jf. Offentleglova  §  1
** Jf. offentlegloxfa § 3 forste punktum.

5  Jf. Offentleglova  §  I  l
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Informasjons-

Sikkerhetsbrudd

Konsekvenskategori

Kilder '  Tjenestenivå
'  Uhell . '  Personvern
'  Uaktsomhet .  HMS

'  Tilsiktede handlinger .  Regelverk

'  UlYkkeT °  Vår økonomi

lnformasjonssikkerhetsrisiko fra kilde, via årsaker og informasjonssikkerhetsbrudd til
konsekvenser i ulike kategorier og nivå. Et informasjonssikkerhetsbrudd er et  brudd  på

konfidensialitet, integritet eller tilgjengelighet på informasjonene som behandles.

Begrepene informasjonssikkerhetsbrudd og informasjonssikkerhetsrisiko er ikke nødvendig å  bruke i

hverdagen. De klargjør imidlertid hva informasjonssikkerhet handler om, og hva som er den kritiske

faktoren i mange risikoer  — informasjonssikkerheten.

1.4 Konsekvenser ved brudd på informasjonssikkerheten
lnformasjonssikkerhetsbrudd kan få konsekvenser for både virksomheten selv, innbyggerne og andre

offentlige og private virksomheter. Det kan for eksempel medføre

o  feil beslutninger

o  brudd på rettigheter og rettssikkerhet

o  omdømmetap og økonomiske tap for innbyggere, næringsliv og virksomheten selv

o  ødeleggende livssituasjon

o  effektivitetstap for virksomheten selv og andre

o  tap av liv og helse

Det er slike mulige konsekvenser kombinert med tilhørende sannsynligheter som er risikoene ved

behandling av informasjon. Kombinasjonen konsekvenser og tilhørende sannsynligheter brukes også

som uttrykk for størrelsen på en risiko.

2. Risiko

2.1 Hva er risiko?
Risiko handler om mulige avvik fra våre mål. Noen sier mulige avvik fra ønskede resultater eller

ønskede tilstander. Det er det samme.

Risiko kobles oftest til tiønslcede hendelser som har tiønslcede - I

konsekvenser. Det er disse konsekvensene som er avvik fra det vi X  .  = ”  ,

ønsker. For virksomheter vil det si avvik fra mål. ' l  ' @

Risiko handler om mulige

avvik fra våre mål

.4
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Det er alltid usikkerhet rundt hva som kan skje i fremtiden. Denne usikkerheten gjelder også hvorvidt

hendelser med konsekvenser vil inntreffe.

Definisjonen av risiko er blitt tydeligere forankret rundt usikkerhet de siste årene. Det er fra sterke

forskningsmiljø presisert at risiko er kombinasjonen av mulige konsekvenser og tilhørende usikkerhet.

Dette tilsvarer definisjonen i ISO-standardene.

Usikkerhet uttrykkes i hovedsak som sannsynlighet. Vi sier derfor ofte at risiko er kombinasjonen av

mulige konsekvenser og tilhørende sannsynligheter.

2.2 Sannsynlighet og kunnskapsstyrke
Med sannsynlighet mener vi her vår grad av tro på om noe vil inntreffe. Det kalles kunnskapsbasert

eller subjektiv sannsynlighet.

Når vi skal estimere eller anslå sannsynligheten for en konsekvens, er det flere faktorer vi bør vurdere

skjønnsmessig i saintnenlteitg. De viktigste er:

o hvor ofte vi vet eller tror at hendelsen med denne konsekvensen har skjedd tidligere

o  motivasjon, vilje og kapasitet hos trusselaktører, dersom det handler om tilsiktede handlinger

o  hvor lett det er at uhell, uaktsomhet, tilsiktede handlinger eller ulykker som gir denne

konsekvensen, kan skje. Dette er et uttrykk for våre sårbarheter

Det er også nyttig å synli gjøre hvor god bakgrunnskunnskap og kvalitet man har hatt i arbeidet med

estimat som dette. Det kalles ofte kunnskapsstyrke. Kunnskapsstyrken kan nevnes i enkle stikkord

eller korte beskrivelser for enkeltrisikoer, en risikovurdering samlet eller i kombinasjoner.

Ved å supplere med lamnskapsstyrke får man synliggjoit litt mer om Ltsikkerheten enn bare

sannsynlighetsstørrelser. Det kan være viktig for beslutningstakere og andre, som skal forstå

resultatene i etterkant av gjennomførte risikovurderinger, og bruke resultatet videre.

2.3 En hendelse kan ha flere konsekvenser med forskjellig

sannsynlighet

Det er viktig å forstå at en innledende hendelse kan få flere forskjellige konsekvenser av ulik

alvorlighetsgrad. Hver av disse vil normalt ha forskjellig sannsynlighet. Dette er illustrert med

sannsynlighetsfordelingen i den blå < __ _  Risikonm___ >

buen i figuren til høyre. Sannsynlighets— sva,” h” Modem Hey H”

fordelingen vil variere fra hendelse til l»: Høy Moderat Høy Høy
hendelse- Moderat Moderat t

"i ;» Lav Modera oderat
Lav Moderat Høy Svært høyKonsekvenser kan også virke inn på

fl ,,] I  . .k d  _ Konsckvens
e'e . 's “0“ e'er .. . , . .
_ 1 ma °  11 1_OVu1 elmbel g1upp_ I Rlslkomamse med eksempel pa sannsynllghetsfordelnng mellom

V1  ofte malene 1 konsekvenskategorier, nuke konsekvensnivå

eksempelvis tjenestenivå, økonomi,

personvern og HMS. Sannsynligheten på ulike konsekvensnivå vil normalt være forskjellig mellom

ulike konsekvenskategorier.

Vi må også merke oss at sannsynligheten gjelder konsekvensene, og ikke ett eller annet tidlig i

hendelsesforløpet. Dette er viktig for å forstå risiko. Sannsynligheten for at noe tidlig i
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hendelsesforløpet kan skje, vil likevel være nyttig støtte ved estimat av sannsynligheten for aktuelle

konsekvenser.

2.4 Risikobeskrivelser
Risikoer  bør  beskrives  i  en risikobeskrivelse, også kalt hendelsesbeskrivelse, scenario eller lignende.

Hvor  detaljert  vi  beskriver konsekvensdelen av hendelsen, påvirker omfanget av mulige konsekvenser.

Det gir mulighet for å spisse risikovurderinger mot det vi  er  spesielt redd for eller opptatt av.

Konsekvensen bør alltid nevnes som en del av risikobeskrivelsen. Det gir forståelse for hva vi snakker

om når vi angir størrelsen på risikoer.

2.5 Forenkle, men vite hva man gjør
Matematisk utregning av risiko

På spesielle områder regner man ut viktige risikoer i kroner. For en gitt hendelse omfatter regnestykket

da alle mulige konsekvenser og tilliørende sannsynligheter. Dette blir komplekst og ressurskrevende i

de fleste sainnienhenger. Man velger derfor som regel å forenkle.

Bruk av risikomatrise og konsekvenskategorier

En vanlig forenkling er å dele både konsekvensene og sannsynligheten opp i nivå i en risikomatrise,

som i figurert over.  I  tillegg grupperer man som nevnt over gjerne virksomhetens mål i noen

konsekvenskategorier.

Uttrykke kun én kombinasjon av konsekvens og sannsynlighet

Videre forenkler man ofte ved å uttrykke risikoen ved en hendelse kun som én kombinasjon av

konsekvens og sannsynlighet, selv om den egentlig består av flere kombinasjoner, jf.

sannsynlighetsfordelingen i figuren over.

Man velger da oftest det mest forventede konsekvensnivået og tilhørende sannsynlighet. Når man

gjør det, bør man være oppmerksom på at dette ikke alltid er den største risikoen, og eventueltjustere

hva man velger.

Forstå sammenhengene og tydeliggjøre ved behov

Forenklinger som dette er ofte nødvendig for å få effektive risikovurderingei” og effektiv

kommunikasjon. Det er likevel viktig å forstå de grunnleggende sammenhengene og tydeliggjøre disse

for beslutningstakeme både for risikovurderingei" generelt og for spesielle risikoer ved behov.

Eksempler:

0  Risikoer utenfor den ene kombinasjonen av konsekvens og sannsynlighet som

man velger å uttrykke, kan kreve særskilt håndtering. Dette må fanges opp.

o Dersom beslutningstaker skal få den forståelse og det beslutningsgrunnlag
l 5hun trenger, vil komplekse eller spesielle risikoer kunne ha behov for mer å  c  =

tekstlig utdypning enn det som vises i en forenklet fremstilling. Dette må da

utdypes spesielt, f.eks. i vedlegg til et risikonotat. > v
L?

Utfordringer om man ikke vet at man forenkler o; °

Man bør generelt være tydelig i kommunikasjonen om at man forenkler, og hva som Forenkle, men
vite hva manskjuler seg utenfor en forenklet fremstilling. Dersom man ikke forstår at man _

gjer
forenkler og hva man forenkler kan man

o snakke forbi hverandre
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o  overse viktige risikoer

o  gi og få et misvisende risikobilde

o  ta feil beslutninger

o  kaste bort tiden på risikoarbeid der man ikke forstår hva man gjør

2.6 Misforståelser rundt risiko
Det eksisterer en del misforståelser rundt både sannsynlighet, risiko, sårbarhet mv. Mye skyldes at

man benytter talemåter, forenklinger og upresise teknikker og støtteverktøy ukritisk. Flere IKT-system

og støtteverktøy, både fra leverandører og «hjemmelagde» løsninger, stimulerer til misvisende

fremgangsmåter, risikobilder og forståelse av risiko.

Dette er det viktig å være oppmerksom på

o  ved anskaffelser og bruk av system og støtteverlctøy

o  i intern informasjon og opplæring

o  i praktisk gjennomføring av risikovurdering og risikohåndtering

2.7 Prosessledere er ofte viktig støtte
Risikovurderinger bør gjennomføres rundt om i hele virksomheten. Nøkkelpersoner i utføring av

arbeidsoppgavene må involveres.

Å  bruke trente prosessledere i det som går utover det helt enkle, vil for de fleste virksomheter være en

god investering. Det bidrar til tilstrekkelig kvalitet og effektivitet. Prosesslederne kan gjerne være

internt ansatte. Det er grunnleggende forståelse, personlige egenskaper og litt trening som skal til.

Eksperter kan man hente inn ved spesielle behov, f.eks. ved spesielt tekniske problemstillinger.

2.8 Positiv risiko eller muligheter?

lSO—standardene

lSO—standardene sier at risikoer kan være både negative og positive, på samme måte som avvik fra

mål. Risikovurderinger kan da gi både negative og positive konsekvenser.

Andre rammeverk

Flere andre rammeverk bruker begrepet risiko kun om negative avvik. De kaller

positive aWik for muligheter. En vurdering som dekker både risiko og inuligheter,

kalles da en usikkerhetsvurdering. En risikovurdering er i denne sammenheng en

avgrenset del av dette. Den dekker da kun negative avvik, oftest kalt negative

konsekvenser.

Liten betydning, men vær tydelig i kommunikasjonen V t.
. . . .. . . . .. . . ;eaiveog

Forskjellen viser ulike tradisjoner i forskjellige fagmiljø. Det har liten praktisk pisime

betydning. Det viktige er at virksomheter velger egne begreper bevisst, vet hva man konsekvenser

mener med begrepene og bruker fremgangsmåter og støtteverktøy ut fra det.

Siden begrepsforståelsen varierer, bør man være tydelig på innholdet i begrepet når man

kommuniserer med andre virksomheter om risiko og risikovurderinger.

Difis veiledningsmateriell bruker risiko kun om negative avvik

1 dette veiledningsinateriellet brukes risiko kun om negative avvik. Dette er et pragmatisk valg. Difis

forståelse er at dette er mest vanlig i offentlig sektor. Samtidig er det brudd på informasjons-
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sikkerheten og mulige negative konsekvenser man normalt har blikket på i arbeidet med

informasj onssi kkerhet.

2.9 Risikovurderinger på ulike styringsnivå

Risikovurderinger med påfølgende håndtering bør normalt

gjennomføres på flere styringsnivå i virksomheter. Man har da ulikt A

fokus, og gjerne litt forskjellige støtteverktøy og tilnærminger:

o  Strategisk: Overordnede mål og langsiktige retningsvalg -

o Taktisk: Hva som bør gjøres av oppgaver, tjenester o.l. for å nå i

virksomhetens mål samt organisering av arbeidet , _ _
_ _ Strategisk, taktisk og

°  Operatrvt: Hvordan oppgaver og tjenester utføres Operativ, nivå er som en
pyramide i virksomheten

Operativt nivå

På operativt nivå handler det om å identifisere, analysere og håndtere uønskede hendelser og

konsekvenser i utføringen av oppgaver og tjenester, det vi kaller det operative arbeidet. Dette bør skje

rundt om i hele virksomheten der arbeidet utføres. Det bør dekke både kjerneoppgaver, støtteoppgaver

og styringsoppgaver.

Hovedfokus i internkontroll informasjonssikkerhet

Selv om risikovurderinger og valg på strategisk og taktisk nivå gir viktige rammevilkår for

informasjonssikkerheten, handler de i hovedsak om styring og organisering generelt i virksomheten.

Innen internkontroll på informasj onssikkerhetsoinrådet er det operativt nivå og de operative risikoene

man i hovedsak retter blikket mot. Tilsvarende gjelder de fleste andre internkontrollområder.

Risikostyring på strategisk og taktisk nivå er mest relevant i andre deler av virksomhetsstyringen.  Å  gå

nærmere inn på dette, herunder hva som er hensiktsmessige fremgangsmåter og støtteverktøy, faller

utenfor formålet med dette veiledningsmateriellet.

3. Internkontroll

3.1 Hva  betyr  begrepet internkontroll?
Begrepet internkontroll er en forenklet oversettelse fra engelsk, og betyr intern styring og kontroll.

Noen fagmiljø og regelverk bruker begreper som internkontrollsystem, styringssystem, ledelsessystem

og sikkerhetsadministrasjon. Begrepene betyr det samme som internkontroll når de er brukt i

konteksten intern styring og kontroll.

Innen informasj onssikkerhet var det tidligere tradisjon for å bruke begrepet styringssystem. Både

eForvaltningsforskriften 15 og Difi benytter imidlertid begrepet internkontroll. Dette er det vanligste

begrepet på andre fagområder, og det er viktig å forstå at det handler om det samme.

Internkontroll på informasjonssikkerhetsornrådet er det samme som et styringssystem eller

ledelsessystem for informasjonssikkerhet.

3.2 Omfang og formål med internkontroll
Internkontrollen skal etableres av virksomhets]edelsen, og den bør omfatte hele virksomheten.

Formålet er at ledere på alle nivå skal få tilstrekkelig (eller rimelig) sikkerhet om at man når

virksomhetens samlede mål. Det vil si at man i alle enheter i virksomheten
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o når mål— og resultatkrav

o arbeider effektivt

o etterlever lover og regler '  .

o har pålitelig rapportering ;  .  o  '  '

Dette forutsetter at lederiie har tilstrekkelig kontroll på risikoene

innen de mål og arbeidsoppgaver de og deres organisatoriske

enhet har ansvaret for. Det skal lederne få ved at alle i . . i .
_ . Formalet med Internkontroll er  a

virksomheten følger de krav og føringer som sikre måloppnåelse

virksomhetsledelsen har gitt for internkontrollen.

Kulepunktene over kan kalles de samlede målene for en virksomhet. Det er viktig å merke seg at disse

kan komme i konflikt med hverandre. Tiltak på ett område må derfor sees i sammenheng med de

øvrige.

Forinålet over er også formålet med internkontroll på inforniasjonssikkerhetsområdet. Forskjellen er

bare en avgrensning til ett internkontrollområde — informasj onssikkerhet. Det vil si til brudd på

konfidensialitet, integritet eller tilgjengelighet som en medvirkende årsak til at vi kanskje ikke når

målene våre.

Tilsvarende gjelder for andre iiiternkontrollområder som liar sine avgrensninger, eksempelvis HMS og

kvalitet.

3.3 lnternkontroll er risikostyring, systematikk og

formalisering

Risikostyring er kjernen i internkontrollen

Det er virksomhetens risikoer vi er opptatt av å identifisere, vurdere og

håndtere i et internkontrollarbeid. Det er på den måten vi opprettholder

tilstrekkelig sikkerhet om at vi når virksomhetens mål.  Systematisk tilnærming

Risikostyring krever en systematisk tilnærming mndt om i hele

virksomheten. Det er der virksomhetens arbeid utføres, og det er der man

er ansvarlig for mål og mulige avvik og konsekvenser.

Risikostyring er kjernen

i intemkontrollarbeidet

Risikoer må identifiseres, vurderes og håndteres både jevnlig og når uønskede hendelser inntreffer.

Risikoer er ikke statiske. De forandrer seg over tid.

Risikohåndtering bør baseres på virksomhetsleders føringer

Håndtering av risiko gjør man ved å unngå, dele, redusere eller akseptere risikoen. Det bør være

bevisste valg basert på virksomhetsleders føringer. Internkontroll handler om å nå virksomhetens

samlede mål. Da må man ha en felles forståelse og et felles grunnlag for å akseptere risiko og

prioritere ressurser.

Overvåking og hendelseshåndtering

Vi må akseptere og leve med noe risiko. Det er hverken mulig eller kostnadseffektivt å identifisere og

fjerne alle risikoer. Vi må derfor ha en systematikk for å overvåke der det er nødvendig, og for å

identifisere, følge opp og lære av uønskede hendelser.
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Kontrollere om internkontrollen fungerer

De som er ansvarlig for ulike deler må systematisk vurdere eller kontrollere om de ansatte har

tilstrekkelig kompetanse, om etablerte sikkerhetstiltak fungerer som forventet, og om

internkontrollarbeidet rundt om i Virksomheten blir gjennomført som forutsatt. Ellers kommer

risikoene ut av kontroll.

Nødvendig med formalisering og dokumentasjon

Behov for etterlevelse og kontroll krever en formalisering av hva som

skal gjøres i internkorrtrollarbeidet, hvem som skal gjøre hva og

dokumentasjon av at det blir gjort. Dokumentasjon av gjennomføring

må samtidig ikke være mer omfattende enn nødvendig. Det går ut over Q)

effektiviteten. @ n ',

@ "? .. jInternkontroll er et systematisk arbeid

Samlet krever dette et systematisk arbeid i hele virksomheten innenfor lmernkommal er e; systematisk

formelle rammer og føringer gitt av virksomhetsledelsen. Det er dette "fb"? """" °'“ l m”
vi kaller internkontroll. Omfang og innretning bør være tilpasset mlmmhmn

risikoenes størrelse. Tiltak bør baseres på vesentlighet og nytte/kost.

3.4 Etablering av sikkerhetstiltak er en del av

risikohåndteringen
Å etablere sikkerhetstiltak, som prosedyrer, rutiner, opplæring, fysiske tiltak og tekniske tiltak, samt å

finne alternative måter å gjennomføre arbeidet på, er eksempler på risikohåndtering. Både

sikkerhetstiltak og annen risikohåndtering blir ofte bare kalt tiltak. Noen bruker også begrepene

sikringstiltak eller kontroller i stedet for sikkerhetstiltak.

Risikoreduserende tiltak må vurderes, etableres og gjennomføres som en integrert del av

internkontrollen. Behov og alternativer må lederne rundt om i virksomheten få vurdert for sine

ansvarsområder. Grunnlaget er risikovurderinger" de får gjennomført, risikoers størrelse samt

virksomhetsledelsens føringer for risikohåndtering og aksept av risiko.

Ved valg av tiltak bør man normalt ta hensyn til både risikoreduserende effekt, kostnader og negative

sideeffekter. Det siste er viktig siden tiltak for å redusere en risiko kan øke en annen risiko. Dersom

man lar sikkerhetstiltak omfatte ornråder og ansatte som i liten grad er omfattet av risikoen, kan det gå

ut over både virksomhetens effektivitet og andre mål.

3.5 Felles tiltaksleverandører skal gi støtte, ikke beslutte
Mange sikkerhetstiltak vil naturlig tilbys og leveres av fellesfunksjoner som lT-drift,

bygningsansvarlig og personalenhet. Disse aktørene kan kalles felles tiltaksleverandører i

internkontrollen. Det tydeliggjør deres rolle.

Tiltak bør ikke være løsrevne beslutninger fra tiltaksleverandørene. Det vil kunne gi negative

sideeffekter og økte risikoer på andre ornråder enn det tiltaksleverandørene arbeider med. Det kan

hindre viktig måloppnåelse for en rekke linjeledere.
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3.6 Ulike internkontrollområder
Det er vanlig å snakke om og rette blikket på ulike internkontrollområder som informasjonssikkerhet,

HMS, kvalitet mv. Det "finnes ulike eksterne krav og interne behov for internkontrollen innen de ulike

områdene. Samtidig er en del ting felles.
internkontroll

Det er oftest anbefalt å integrere de ulike

internkontrollområdene der det er hensiktsmessig. En

helhetlig internkontroll i virksomheten bør bestå av

både fellesdeler som gjelder alle

internkontrolloniråder og områdespesifilske deler som

gjelder enkelte internkontrollområder. x

I  lnformasionssikkerhet  J  Kvalitet K  HMS =  Andre områder

Helhetlig internkontroll består av fellesdeler og

omrfidespesifikke deler
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Årsmøtet i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal som viser et regnskapsmessig

resultat på kr 184 827. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2016, driftsregnskap for

regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige

regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en
dekkende fremstilling av samarbeidets flnansiell stilling per 31. desember 2016, og av resultatet for
regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med kommuneloven med tilhørende
regnskapsbestemmelser i forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale

selskaper og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de

internasjonale revisjonsstandardene international Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og

plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av

årsregnskapet. Vi er uavhengige av enheten slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige

etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon innhentet på datoen for denne
revisjonsberetningen består av årsberetningen og budsjett, men inkluderer ikke årsregnskapet og
revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige

informasjonen.

l forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er detvår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål
å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet,
kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig
feilinformasjon.

Dersom vi, på bakgrunn av arbeidet vi har utført på øvrig informasjon som er innhentet før datoen på
revisjonsberetningen, konkluderer med at disse andre opplysningene inneholder vesentligfeilinformasjon,

er vi pålagt å uttale oss om dette. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder
for at det gir en dekkende fremstilling i  samsvar med kommuneloven med tilhørende
regnskapsbestemmeiser i forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale
selskaper og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intem kontroll den
finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon,

verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
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Revisors oppgaver og päikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder

vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men

ingen garanti for at en revisjon utførti samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av

misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon biir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet
med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på
årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder iSA-ene, utøver

vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. l tillegg:

—  identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere

slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for
vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket,
er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære

samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern
kontroll.

°  opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en
mening om effektiviteten av enhetens interne kontroll.

-  evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

°  evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene,
og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en
måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid

revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekketi

løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen
om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag

som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen
har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av enhetens

regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Molde 4. mai 2017

KPMG As
fi ' å” ,,

rne Sæther
Statsautorisert revisor
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EVENTUELT

Daglig leders innstilling

Under Eventuelt ble følgende tema  tatt  opp:....

Saksopplysninger

Etter vedtak i styret bør det være mulig for den enkelte representant å kunne ta opp saker til

drøfting i styrets møter. Det ble i styrets møte 28.8.2013 bestemt at dette skal være en fast

ordning i styrets møter.

Følgende saker er innmeldt til dagens møte:

Brev til kommunene om kontrollutvalgenes rolle og status

Oppsummering av erfaringer fra opplæringsdagen

Arbeid med oppdragsavtale mellom kontrollutvalgene og Møre og Romsdal

Revisjon IKS

Statusoppdatering fra sekretariatet

Erfaringsutveksling

VURDERING

Dersom det er saker styremedlemmene ønsker å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i

dette møtet, kan disse bli fremmet under sak Eventuelt.

Dersom møtedeltagerne har saker de ønsker  å  ta opp under Eventuelt, bes dette meldes inn på

forhånd, eller ved starten av møtet.

Jane Anita Aspen

daglig leder


