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Planen er å gjennomføre anbefalingene i løpet av første kvartal 2017. Det vil bli gjort egne vurderinger i forhold til om de er velegnede og kostnadseffektive
som EY anbefalte oss å gjøre.
Målet er å komme opp på grønt nivå på punktene i modenhetsanalysen.

Emne
Mål og strategi

Organisering

Observasjon
Det er fravær av en link mot
operasjonalisering av strategi 20152018. Blant annet savnes det
måleparametere/KPIer, ansvarlige og
frister som kan følges opp og
rapporteres på. Strategiplan 20152018 oppleves generelt noe
operasjonell og det kan med fordel
legges til en strategi for
administrasjon og ledelse.
kan følges opp og rapporteres på.
Strategiplan 2015-2018 oppleves
generelt noe operasjonell og det kan
med fordel legges til en strategi for
administrasjon og ledelse.
MHBR har et organisasjonskart som
er kommunisert og tilgjengeliggjort.
Organisasjonskartet er imidlertid noe
overordnet og mangler informasjon
om ledere av de enkelte områdene.

Risiko/ konsekvens
Risikoen ved å ikke å ha
tydelige, målbare indikatorer
og måleparametere/KPIer er
at det er vanskelig å vurdere
måloppnåelse og
effektivitet. Det at
rapporteringskrav og frister
ikke er tydeliggjort gjør det
også utfordrende å følge opp
underveis. Dette kan hindre
vellykket gjennomføring av
planer.

Anbefaling
MHBR bør implementere
måleparametere/KPIer som
gjør det enklere å følge opp
måloppnåelse og effekt av
strategi. Videre bør de ulike
måleparameterene/ KPIene
ha dedikerte ansvarlige med
frister for gjennomføring.
MHBR bør vurdere å også
utarbeide en strategi for
administrasjon og ledelse.
Denne behøver ikke være
omfattende, men vil gi
tydeligere mål å styre etter.

Risikoen ved at
organisasjonskartet blir for
overordnet er at ansvar og
rapporteringslinjer blir
uklare. Det vil også kunne
oppleves som usikkert hvem
som er kontaktledd for hvert
enkelt område.

MHBR bør utarbeide et mer
detaljert organisasjonskart
som viser hvem som er
avdelingsledere samt andre
nøkkelroller

Ansvar

Emne
Fullmakter

Observasjon
Rolle- og ansvarsfordeling
fremkommer i en rekke styrende
dokumenter som blant annet Ny
selskapsavtale mhbr 2012 og
Økonomihåndbok (2012). Det
mangler dog en samlet oversikt over
beløpsfullmakter for den enkelte.

Risiko/ konsekvens
Risikoen ved at det ikke
foreligger en overordnet
oversikt over fullmakter,
herunder beløpsfullmakter
utgjør en risiko for bevisst
eller ubevisst overskridelse
av gitte fullmakter.

Anbefaling
MHBR bør utarbeide en
samlet fullmakts-oversikt
knyttet til den enkelte rolles
fullmakt til å binde selskapet
gjennom innkjøp, avtaler,
kontrakter og generell
fakturagodkjenning.

Rapportering

Informasjon om når møter avholdes
og hvilken rapportering som
gjennomføres fremkommer noe
oppdelt og ustrukturert.

MHBR bør utarbeide et
samlet årshjul for
virksomheten for å få frem
sentrale rapporteringer og
møteaktiviteter. Det kan
også vurderes å ha en
oversikt over
rapporteringslinjer og
sentrale møtefora i
virksomheten.

Økonomistyring

Alle avdelingslederne har
budsjettansvar og kan disponere
midler innenfor egen ramme. Det er
ikke utarbeidet rutinebeskrivelser for
de oppgavene som må gjennomføres
månedlig i forbindelse med regnskap
og lønn.

Risikoen ved at det ikke
foreligger en oversikt over
når sentrale møter skal
avholdes, hvilke
rapporteringslinjer som
foreligger og hyppighet for
rapportering er at
rapporteringen risikerer å bli
fragmentert og lite
gjennomarbeidet, samt at
viktige områder overses.
Risikoen ved at det ikke
foreligger rutinebeskrivelser
er at det kan bli variasjoner i
gjennomføringen av
periodiske lønn- og
regskapshandlinger.

MHBR bør utarbeide rutiner
og retningslinjer for
gjennomføring av periodiske
oppgaver i forbindelse med
regnskap og lønn for å sikre
lik gjennomføring.

Ansvar

Emne

Observasjon

Risiko/ konsekvens

Anbefaling

Styrende
dokumenter

MHBR har ingen retningslinje for
risikostyring og internkontroll.

Risikoen ved å ikke ha
retningslinje for risikostyring
og internkontroll er en
manglende felles
risikoforståelse og at feil
eller manglende
kontrolltiltak etableres.

RisikoVurdering

Arbeidet knyttet til ROS-analyser
som også ligger til grunn for
strategiplanen virker å være
gjennomarbeidet og godt. Denne har
dog et svært operativt fokus.
Usikkerhet og risiko som kan påvirke
MHBR utover det operative blir tatt
opp i flere dokumenter som blant
annet ROS-analysen, men det virker
ikke å være en strukturert
tilnærming til en overordnet
risikovurdering i MHBR. Det blir ikke
utarbeidet en egen risikoanalyse på
overordnet virksomhetsnivå.

Risiko ved å ikke ha en
overordnet risikovurdering
er at en kan overse viktige
risikoer for virksomhetens
måloppnåelse, og at styret
ikke blir informert til riktig
tid.

Utarbeide en retningslinje
for risikostyring og
internkontroll. En slik
retningslinje og utarbeidelse
av denne vil bidra til økt
forståelse for og fokus på
internkontroll. Det er viktig
at kontrolltiltak utformes
etter risiko, kompleksitet og
størrelse.
MHBR bør gjennomføre en
overordnet risikoanalyse
basert på samme struktur
som for ROS-analysen. Mye
av arbeidet ligger allerede i
utarbeidede dokumenter
som Strategiplan 2015-2018
og virksomhetsplanen 2017,
men må settes i struktur,
som ROS-analysen.
Eksempler på risikoer som
kan inkluderes i en slik
risikovurdering:
• Risiko for at lønns- og
pensjonsforpliktelser går
utover investeringer og
utvikling i drift og tjenester
• Risiko for manglende
tilhørlighet ved en

Ansvar

desentralisert ledelse som
resultat av ny organisering
av 110-tjenesten
• Avhengighet til
nøkkelpersoner
• Utfordringer knyttet til
rekruttering
Emne
Dokumentasjonshåndtering

Observasjon
Det er observert mangelfull
forvaltning av dokumenter på
Landax, herunder utdatert og
manglende dokumentasjon.

Tilgangshåndtering

For innlogging til avvik- og
rapporteringsverktøyet Landax
brukes brukernavn og passord. Det
er i dag ett brukernavn og passord
per kommune/utestasjon, og det
brukes samme passord for flere av
kommunene/utestasjonene.

Risiko/ konsekvens
Risikoen ved manglende
dokumentasjon og
forvaltning av dokumenter i
Landax er at informasjon
ikke deles, samt at
informasjon kan gå tapt ved
avgang av personell. Dette
kan igjen medføre at ansatte
bruker Landax i langt mindre
grad enn det som var
hensikten og at
dokumentasjon lagres på
ulike steder og det blir
usikkert hvilket dokument
som er gjeldene.
Risikoen ved å ikke ha en
unik innloggings-ID per
ansatt er mangelfull logging
og sporbarhet ettersom det
muliggjør logging av avvik
som anonym person og/eller
en annen bruker. Det gjør
det også lettere for
uvedkommende å få tilgang
til systemet.

Anbefaling
MHBR bør ha fokus på å
sikre etterlevelse av rutinen
om at alle dokumenter skal
revideres minimum annet
hvert år. Landax bør være
hovedkilden for styrende
dokumenter, retningslinjer
og prosedyrer.
MHBR bør vurdere å
utarbeide rutiner for hva
som skal dokumenteres,
samt hvor og når i prosessen
dette skal gjøres.

MHBR bør innføre unik
innloggings-ID for hver
enkelt ansatt.

Ansvar

Tilgangskontroll

Det er ikke beskrevet rutiner for
periodisk gjennomgang av tilganger
til de ulike systemene som benyttes.

Risikoen ved å ikke
gjennomføre periodiske
gjennomganger av tilganger
er at uautoriserte har tilgang
til informasjon som
vedkommende ikke skal ha.

MHBR bør innføre rutine for
gjennomgang av tilganger og
følge opp at tilganger blir
knyttet opp mot personer

