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INTERNKONTROLL TANNHELSE – UAVHENGIG ATTESTASJONSOPPDRAG 1-2019
INNLEDNING

Kontrollutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune har engasjert Møre og Romsdal Revisjon IKS til å
foreta en uavhengig gjennomgang av utforming og implementering av Møre og Romsdals
fylkeskommunes internkontroll innenfor tannhelsetjenester.
Vår oppgave er å gi kontrollutvalget betryggende sikkerhet, i overensstemmelse med Internasjonal
standard for attestasjonsoppdrag (ISAE 3000), for at:
•

Tannhelsetjenesten har etter vår oppfatning utformet og implementert internkontroll som er
i samsvar med objektive målekriterier i anerkjente rammeverk

ARBEID UTFØRT OG MÅLEKRITERIER

Som avtalt i bestillingen fra kontrollutvalget i sak KO 60/18, har vi utført vårt arbeid i samsvar med
ISAE 3000. Vår oppgave er å gi kontrollutvalget betryggende sikkerhet for at tannhelsetjenesten i
Møre og Romsdal fylkeskommune har utformet og implementert internkontroll i samsvar med
målekriteriene beskrevet nedenfor.
Vi har gjennomgått oppfølging og styring av tannhelseklinikkene, skillelinjer mellom offentlig og
privat tannhelsetjenester når disse utføres i samme lokaler, samt retningslinjer og rutiner for
oppkjøp, etablering eller utvidelse av nye/eksisterende tannhelseklinikker og har sammenholdt dette
med de målekriteriene som er utviklet.
Vi har utviklet og tilpassede målekriterier basert på den internasjonale standarden Internal Control
— Integrated Framework (2013) utgitt av COSO og KS publikasjonen Rådmannens internkontroll –
Orden i eget hus, samt vår egen erfaring med praksis i andre organisasjoner.
Siden målekriteriene er egenutviklede, kan det finnes eller bli utviklet andre målekriterier, som ville
kunne ha ført til en annen konklusjon.
AVGRENSNING AV OPPDRAGET

Vår gjennomgang omfatter utforming og implementering av Møre og Romsdals fylkeskommunes
internkontroll innenfor tannhelsetjenester. Andre komponenter av Møre og Romsdal fylkeskommune
faller utenfor denne gjennomgangen.
Oppdraget omfatter ikke kontroll av om alle elementene i internkontrollen har vært effektive og
fungert etter forutsetningene.
Oppdraget omfatter ikke vurdering av om risikoene som tannhelsetjenesten i Møre og Romsdal
fylkeskommune har identifisert, er fullstendige og dekkende for virksomhet.
Konklusjonen er basert på tannhelsetjenesten i Møre og Romsdal fylkeskommune slik den er
utformet og implementer på tidspunktet for datering av denne rapporten.
2

MRR

Møre og Romsdal Revisjon IKS
PARTER

•
•

Tiltenkte brukere av oppdraget: Kontrollutvalget og fylkestinget i Møre og Romsdal
fylkeskommune
Ansvarlig part i oppdraget: Administrasjonen i Møre og Romsdal fylkeskommune

SAKSFORHOLD

1. Er det etablert tilstrekkelig internkontroll med tanke på oppfølging og styring av
tannhelseklinikkene?
2. Er det etablert tilstrekkelige prinsipper og internkontroll for skillelinjene mellom offentlig og
privat tannhelsetjenester når disse utføres i samme lokaler?
3. Foreligger det retningslinjer og rutiner for oppkjøp, etablering eller utvidelse av
nye/eksiterende tannhelseklinikker?

KONKLUSJON
UTFORMING AV INTERNKONTROLLEN

Vi mener at internkontroll med tanke på oppfølging og styring av tannhelseklinikkene i Møre og
Romsdal fylkeskommune i det alt vesentlige er utformet i samsvar med målekriteriene. Videre mener
vi at det er etablert tilstrekkelig prinsipper og skillelinjer mellom offentlig og privat
tannhelsetjenester. Vi mener at det foreligger tilstrekkelige retningslinjer og rutiner for oppkjøp,
etablering eller utvidelser av nye/eksisterende tannhelseklinikker.

IMPLEMENTERING AV INTERNONTROLLEN

Vi mener internkontrollen i det alt vesentlige er implementert slik den er utformet.

Molde, 13. februar 2019
Møre og Romsdal Revisjon IKS
Veslemøy E. Ellinggard
oppdragsansvarlig revisor/
statsautorisert revisor

Britt Mari Skuseth
revisor
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VEDLEGG 1.

METODIKK OG MÅLEKRITERIER

Vi har ikke benyttet en enkelt standard ved anvendelse som målekriterier, men tilpasset standeren
basert på den internasjonale standereden «COSO helhetlig risikostyring et integrert rammeverket»
og KS sin rapport «Rådmannens internkontroll, orden i eget hus»
COSO-rammeverket baserer seg på tre målsetninger for internkontroll:
Målrettet og effektiv drift
Pålitelig ekstern regnskapsrapportering
Overholdelse av gjeldende lover og regler
COSO er opprinnelig utarbeidet for private virksomheter og hovedfokuset er på økonomiske
målsetninger, men fylkeskommunen har et bredere perspektiv for å oppfylle sine oppgaver. Vi tar
derfor også utgangspunkt i KS sin rapport «Rådmannens internkontroll, orden i eget hus».
Vi vil vurdere internkontrollen ut i fra fem komponenter som er definert i COSO-rammeverket:
• Kontrollmiljø
• Risikovurdering
• Kontrollaktiviteter
• Informasjon og kommunikasjon
• Ledelsesmessig oppfølging og overvåkning
I tillegg har internkontroll også andre hensikter i kommunal/fylkeskommunal sektor ifølge rapporten
«Rådmannens internkontroll, orden i eget hus»:
• Kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjon
• Helhetlig styring og riktig utvikling
• Godt omdømme og legitimitet
• Etterlevelse av lover og regler
Vi går ikke spesifikt inn på hvert av disse punktene. Men de ligger til grunn for vurderingene knyttet
til saksforholdene.
I tillegg til det som er beskrevet ovenfor, har vi for å gjøre de egenutviklede målekriteriene relevante
for Møre og Romsdal fylkeskommune, også brukt vår egen erfaring med praksis i andre
organisasjoner.
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VEDLEGG 2.

UTFØRT ARBEID

Attestasjonsoppdraget skal gi betryggende sikkerhet i henhold til ISAE 3000. Dette forutsetter at
arbeidet planlegges og utføres slik at vi oppnår høy, men ikke absolutt sikkerhet for at internkontroll
med tanke på oppfølging og styring av tannhelseklinikken i Møre og Romsdal fylkeskommune i det alt
vesentlige er utformet i samsvar med målekriteriene. Videre at det er etablert tilstrekkelig prinsipper
og skillelinjer mellom offentlig og privat tannhelsetjenester, samt at det foreligger tilstrekkelige
retningslinjer og rutiner for oppkjøp, etablering eller utvidelser av nye/eksisterende
tannhelseklinikker.
VURDERING AV SAMSVAR MED M ÅLEKRITERIENE

Vi har vurdert om internkontrollen i tannhelsetjenesten i Møre og Romsdal fylkeskommune er
utformet og implementert i samsvar med målekriteriene.
En komponent i styring og kontroll vil i tilstrekkelig grad være utformet dersom den enkeltvis eller i
kombinasjon med andre elementer, med rimelig grad av sikkerhet, bidrar til å oppfylle det aktuelle
målekriteriet.
Nedenfor går vi inn på hver av de tre saksforholdene og beskriver hva som er grunnlaget for vår
konklusjon i attestasjonsoppdraget.
SAKSFORHOLD 1: ER DET ETABLERT TILSTREKKELIG INTERNKONTROLL MED TANKE PÅ
OPPFØLGING OG STYRING AV TANNHELSEKLINIKKENE.

Vi går nedenfor systematisk igjennom vesentlige elementer i COSO-rammeverket for å vurdere om
det om etablert internkontroll er i samsvar med målekriteriene.
KONTROLLMILJØ

Tannhelsetjenesten er en linjeavdeling under Fylkesrådmannen. Ansvarsfordelingen for
overtannleger og klinikkleder er definert bl.a gjennom Rundskriv 6/2016 «Klinikkleiarfunksjonenansvar og arbeidsoppgåver». Figuren nedenfor er mottatt fra tannhelsetjenesten og viser
organisasjonskartet deres.
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Integritet og etiske verdier
I Regional delplan tannhelse, vedtatt av fylkestinget sak T59/13 er samfunnsoppgaven til
tannhelsetjenesten beskrevet og hvilke mål og verdier som skal vektlegges. Der fremheves det at den
offentlige tannhelsetjenesten må spille på lag med endringer i samfunnet og bygge en
kvalitetsorientert tjenesteproduksjon, basert på en målrettet forebyggende innsats og profesjonell
klinisk praksis.
Videre er tannhelsetjenesten underlagt fylkeskommunen etiske regelverk som ble oppdatert høsten
2018.
Kompetanse hos virksomhetens medarbeidere og hvordan ledelsen organiserer og utvikler
menneskelige ressursene
Tannhelsetjenesten har utarbeidet en egen «Plan for kompetanseutvikling i tannhelsetjenestenstrategi, mål og rammer» godkjent i SAMU-T 21.06.2017. Planen tar for seg overordnet mål og
føringer for kompetanseutviklingen. Dette er en rullerende plan som skal oppdateres årlig, planen er
basert på kompetansestyring med målrettede tiltak som skal sikre at den ansatte og organisasjonen
når sine mål.
RISIKOVURDERINGER

Tannhelsetjenesten har utarbeidet en egen risikoanalyse for tannhelse basert på de lovpålagte
oppgavene som de skal løse. Vi har mottatt figuren nedenfor fra tannhelsetjenesten. Figuren viser en
SWOT-analyse som presenter styrker, svakheter, muligheter og trusler for tjenesten slik de ser det
selv. I tillegg har fylkestannlegens kontor opplyst at de har utfordringer med høyt sykefravær og
ubesatte stillinger.
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KONTROLLAKTIVITETER

Basert på risikomatrisen ovenfor er det satt i verk tiltak for at tannhelsetjenesten skal kunne oppfylle
sine lovpålagte oppgaver:
• Økt kompetansebygging for å redusere turn-over på ansatte ved å etablere større
kompetanseklinikker, de ansatte får jobbe i et større faglig miljø.
• Mulighet for utveksling/rullering mellom klinikkene slik at ansatte kan få erfaring både på
en stor og en liten klinikk («dynamisk stabilitet»).
• For å avhjelpe mangelen på autoriserte tannhelsesekretærer har fylkestannlegen i
samarbeid med utdanningsavdelingen og Borgund videregående skole initiert et
samlingsbasert og komprimert utdanningsløp for elever med voksenrett. Tiltaket er
gjennomført i 2015 og 2018 og resultert i 40 nye tannhelsesekretærer med autorisasjon.
• Feil eller mangler ved klinikklokalene rapporteres og følges opp gjennom det elektroniske
systemet RiskManager og i Pure Service med løpende driftsmeldinger fra klinikkene til
fylkeskommunen bygg- og eiendomsavdeling.
• Det utføres årlige planlagte vernerunder på alle klinikkene som ledd i HMS-årshjulet.
• Oppfølging sykefravær, det er gjennom et sykefravær prosjekt som startet opp i 2016
med blant annet planlagt klinikksamling med fokus på verktøy for forebygging og
oppfølging. Det gjennomføres medarbeidertilfredsmålinger for kartlegging av
psykososialt arbeidsmiljø hvert 3. år, senest i 2018.
• Alle klinikkledere har gjennomført lederopplæring i 2018 med fokus på hva lederrollen
innebærer og lederatferd som utvikler gode og mellommenneskelige relasjoner som
forutsetning for en lærende organisasjonskultur.
INFORM ASJON OG KOMMUNIKASJON

Det er en jevnlig dialog med mellom Fylkestannlegen og Overtannlegen i hver kompetanseregion
gjennom telefon eller videomøte, samt halvårlige lederdialogmøter mellom fylkestannlege,
overtannleger og klinikkledere. I tillegg ligger all styringsdokumentasjon på tannhelse sin
intranettside. Det er utarbeidet planverktøy som er med på å styre utviklingen, samt klargjøre
retningslinjene.
Relevante styringsdokumenter er:
• Regional delplan tannhelse, overordnet tannhelseplan
• Økonomiplan
• Plan for kompetanseutvikling i tannhelsetjenesten
• Introduksjons program for tannhelsetjenesten
• Faglige retningslinjer
• Etiske retningslinjer
Figuren på neste side gjengir tannhelsetjenestens årshjul hvor informasjon og kommunikasjon
gjennom møtestruktur er tidfestet sammen med sentrale styringsaktiviteter og hovedaktiviteter
knyttet til kompetansestyring.
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LEDELSESMESSIG OPPFØLGING OG OVERVÅKNING

Klinikkleder er ansvarlig for å sende inn faste månedlige rapporteringer innen økonomi. Rapportene
blir fortløpende fulgt opp ved fylkestannlegens kontor. Klinikkene sender innbetalingsoversikt for
den aktuelle perioden fra OPUS, det elektroniske journalsystemet som alle klinikkene benytter.
Fylkestannlegens kontor kontrollerer og utarbeider bokføringsgrunnlaget for økonomiavdelingen.
I tillegg foretas det detaljert oppfølgning månedlig av timer fra de ansatte i forhold til timefordeling.
Videre foretas det årsrapportering, oppfølging av måloppnåelse og statistikker for hver klinikk og
samlet for hele tannhelsetjenesten.
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SAKSFORHOLD 2: ER DET ETABLERT TILSTREKKELIG PRINSIPPER OG INTERNKONTROLL
FOR SKILLELINJENE MELLOM OFFENTLIG OG PRIVAT TANNHELSETJENESTER NÅR DISSE
UTFØRES I SAMME LOKALER.

For tannlegene som leier klinikken til privat praksis utenom ordinær arbeidstid foreligger det en
skriftlig leiekontrakt mellom Møre og Romsdal fylkeskommune v/ fylkestannlegen som utleier og
tannlegen som leietaker. Avtalen inngås for et år av gangen og er avgrenset i antall timer.
I 2018 var det to offentlig ansatte som leide klinikk til privat praksis, henholdsvis 3 timer og 87 timer,
i tillegg er det fremleie av klinikk til privattannlege på Tingvoll, se nedenfor.
Gjeldende leieavtaler for ansatte i Møre og Romsdal fylkeskommune:
- Leieavtale inngått 14.02.2018 privat praksis avgrenset til 300 timer i året utenom ordinær
arbeidstid ved tannklinikken i Valldal, inngås for et år av gangen.
- Leieavtale inngått 14.02.2018 privat praksis avgrenset til 100 timer i året utenom ordinær
arbeidstid ved klinikken Bjørgvin Ålesund, inngås for et år av gangen.
Eldre leieavtaler med privatpraktiserende tannleger som ikke er ansatt i Møre og Romsdal
fylkeskommune:
- Leieavtale inngått i 29.05.91 med kjeveortoped om kjeveortopedisk filialpraksis i
distriktstannklinikken Sunndalsøra.
- Leieavtale, fremleie inngått i 1984 med Tingvoll kommune om leie av lokale til
distriktstannklinikk i Helsesenteret i Tingvoll, siden 2009 har 25m2 av klinikkens areal blitt
leid ut til privat tannlege.
SAKSFORHOLD 3: FORELIGGER DET RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR OPPKJØP,
ETABLERING ELLER UTVIDELSE AV NYE/ EKSISTERENDE TANNHELSEKLINIKKER.

Fylkeskommunen tannklinikker holder til i leide lokaliteter, ved etablering eller utvidelse av nye/
eksisterende tannhelseklinikker legges fylkeskommunens anskaffelsesstrategi/innkjøpsprosedyrer til
grunn. Det er etablert arbeidsprosesser med kvalitetssikring ved inngåelse og fornyelse av
leiekontrakter. Eiendomsstrategi Møre og Romsdal fylkeskommune 2016-2017 er også sentral m.h.t
styring og utførelsesnivå innen eiendomsforvaltning.
Eventuell endring i klinikkstruktur legges frem i økonomiplanen som behandles i fylkestinget i
desember hvert år, i samsvar med Regional delplan.
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