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1 INNLEDNING 
Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. 

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll på vegne av 
kommunestyret, og skal utøve sitt arbeid iht. kommuneloven og forskrift om 
kontrollutvalg. Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp ethvert forhold ved 

kommunens virksomhet så lenge det kan defineres som kontroll og tilsyn, men 
kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens 

folkevalgte organer.  
 
Kontrollutvalget rapporterer om sin virksomhet til kommunestyret. Noen saker 

som f.eks. forvaltningsrevisjonsrapporter og rapporter etter selskapskontroller 
oversendes kommunestyret gjennom året etter hvert som de foreligger. 

Årsrapporten gir en samlet oversikt over kontrollutvalgets virksomhet i 2017.  

2 KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET  

2.1 Medlemmer 
Kontrollutvalget i Asker består av 6 medlemmer. Følgende medlemmer er valgt 
for perioden 2015 – 2019. 

 

Medlem Parti Varamedlem Parti 

Ole Willy Sandbekk, leder  A 1. Stein H. Annexstad H 
Erling Bergsaker, nestleder V 2. Stein Arne Bakken A 
Kirsti Kierulf  H 3. Jan Erik Wilhelmsen V 
William Norset  H 4. Marit Røgeberg SV 
Astrid O. Nesland  Frp 5. Marianne Knarud H 
Petter Berntsen MDG 6. Solveig Fossum PP 

 

2.2 Møter og saker 
I løpet av 2017 har kontrollutvalget hatt 10 møter og behandlet 83 saker. Hvilke 
saker som er behandlet går fram av vedlegget til årsrapporten. I tillegg er det 
avholdt 2 felles møter med kontrollutvalgene i Hurum og Røyken. 

 
Kontrollutvalget er beskrevet på kommunens hjemmeside. I møtekalenderen er 

det en link til sekretariatets hjemmeside hvor møteinnkallinger, protokoller og 
rapporter blir lagt ut (www.rokus.no). 
 

Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører. 

3 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER  
 

3.1 Orienteringer  
Kontrollutvalget gjennomfører samtaler med ordfører og rådmann ved behov. 
Ordfører har generell møterett i kontrollutvalgets møter. Rådmannen blir innkalt 

for å rapportere eller orientere kontrollutvalget i spesielle saker. Ordfører og 
rådmann besvarer også spørsmål utvalget har i forhold til saker som er til 

http://www.rokus.no/
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behandling. Deltakelsen fra ordfører og rådmann gjør at utvalget er godt 

orientert om den løpende virksomhet i kommunen. 
 

Kontrollutvalget har fått en rekke orienteringer fra rådmannen i løpet av 2017. I 
marsmøtet fikk utvalget en orientering om innkjøp av tjenester og om oppfølging 
av korrupsjonsplanen. I mai orienterte rådmannen om kommunens kunstverk og 

hvordan de er sikret. I juni fikk utvalget en orientering om hvordan kommunen 
ivaretar de nye personvernreglene om kommunens arbeid med IT-sikkerhet. 

Orientering om risiko for bruk av useriøse leverandører/ under-leverandører ble 
gitt i september med en oppfølgende orientering i desember  
 

3.2 Henvendelser 
Kontrollutvalget har mottatt ulike henvendelser som er behandlet i løpet av året. 
Kontrollutvalget må selv vurdere om en henvendelse hører inn under utvalgets 

ansvarsområde, om det vil prioritere saken, og på hvilken måte saken eventuelt 
skal undersøkes. 
 

I 2017 har utvalget har behandlet ulike henvendelser angående Plan og bygg, 
samt en henvendelse om eldreomsorg.  

3.3 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 
Kontrollutvalget skal påse at årsregnskapet for kommunen blir revidert på en 
betryggende måte (kontrollutvalgsforskriften § 6). Det vil si at regnskapene skal 

revideres etter de kravene som går fram av forskrift om revisjon og god 
kommunal revisjonsskikk. 
 

Kommuneregnskapet for 2016 ble behandlet i kontrollutvalget 24.4.17. 
Økonomisjefen redegjorde for regnskapet og svarte på spørsmål. Oppdrags-

ansvarlig regnskapsrevisor Terje Tvedt, BDO orienterte om revisjonsarbeidet og 
om revisors beretning. 
 

Kontrollutvalget hadde ingen særskilte merknader til årsregnskapet for 2016. I 
kontrollutvalgets uttalelse går det frem at utvalget merket seg at kommunens 

lånegjeld er stadig økende, og ligger over økningen i kommunens frie inntekter. 
Dette gir seg utslag i økende rente- og avdragsbelastning, og er et 
bekymringsfullt trekk ved kommunens økonomi. Kontrollutvalgets merket seg 

også rapporteringen på etisk standard og betryggende kontroll. 
 

3.4 Forvaltningsrevisjon 
Forvaltningsrevisjon av anskaffelser i - Asker kommune, Asker og Bærum 
vannverk IKS, Asker og Bærum brannvesen IKS og Asker Eiendomsforvaltning 
AS ble behandlet i kommunestyret i mars 2017 (sak 20/17). Da kontrollutvalget 

fulgte opp rapporten i desember, var avvikene lukket i så vel administrasjonen 
som i selskapene. Kontrollutvalget ba allikevel rådmannen om en ny oppdatering 

høsten 2018, sett i sammenheng med Digitale Asker 2020. 
 
I mars bestilte kontrollutvalget forvaltningsrevisjon av etterlevelse av 

etikkreglementet som ble levert i oktober. Kommunestyret behandlet rapporten i 
november (sak 116/27). Kontrollutvalget vil følge opp saken ultimo 2018. 
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Kontrollutvalget fulgte opp undersøkelsen Saksbehandlingsrutiner i 

Planseksjonen, plan- og bygningsavdelingen i mars. Alle funn i undersøkelsen var 
fulgt opp, og utvalget avsluttet dermed sin oppfølging av undersøkelsen. Saken 

ble oversendes kommunestyret som tok den til orientering 13.6.17 (sak 64/17)- 
 
Forvaltningsrevisjon av tilskudd til ressurskrevende brukere og integrasjon av 

flyktninger ble bestilt i august og skulle etter planen vært levert til 
desembermøtet. Rapporten er forsinket, og vil bli levert til marsmøtet 2018. 

 
Kontrollutvalget har drøftet igangsetting av forvaltningsrevisjon innen IKT, og 
fikk i denne forbindelse en orientering om organisering og styring av prosjektet 

Digitale Asker 2020. Utvalget konkluderte med at det ikke vil gå inn på et 
revisjonsoppdrag på IKT nå, men vil følge temaet videre. 

 
Kontrollutvalget har også startet bestillingsdialog om Forvaltningsrevisjon i 
vannverket. Prosjektplanen behandles i januar 2018.  

 

3.5 Selskapskontroll 
Da rapport fra eierskapskontroll i Asker produkt AS ble behandlet i desember 

2016, ba kontrollutvalget revisor komme tilbake med en redegjørelse for EØS-
støtte-regelverket til denne type virksomheter, mulige konsekvenser av dette, 

samt avklare status for utsalget i Asker sentrum. Tilleggsundersøkelsen ble lagt 
frem i januarmøtet, og oversendt kommunestyret sammen med rapport fra 
selskapskontrollen. Kommunestyret behandlet saken i mars (Sak 21/17). 

Rapporten vil bli fulgt opp i 2018. 
 

3.6 Nye Asker kommune 
Asker kommune skal slå seg sammen med Hurum og Røyken kommuner fra 
1.1.2020. I denne forbindelse har kontrollutvalget innstilt på valg av BDO som 
revisor til fellesnemnda. Fellesnemda vedtok innstillingen 21.6.2017 sak 28/17.  

 
Kontrollutvalgene i de tre kommunene hadde to felles møter. I februar fikk 

utvalget en orientering fra leder i fellesnemda og en orientering fra leder av 
kontrollutvalget i nye Sandefjord kommune. I august fikk utvalget en orientering 
om digitalisering i Nye Asker kommune. 

 
Kontrollutvalgene planlegger neste fellesmøte tidlig 2018. 

3.7  Tilsyn med revisjonen 
Ekstern revisjonsordning krever at utvalget endrer arbeidsform når det gjelder 
bestilling og oppfølging av prosjekter innen forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll. Ordningen krever styring i forhold til inngått kontrakt og tettere 

oppfølging i forhold til leveranser. Som et ledd i dette legger sekretariatet frem 
en rapport over vedtatt forbruk og medgått tid for revisors prosjekter til hvert 

møte. Sekretariatet bistår administrasjonen ved å avklare om faktura er innenfor 
de timer som kontrollutvalget har bestilt og i tråd med kontrakten. 
Kontraktstyring krever god dialog mellom partene også på dette området. 

 
I august behandlet kontrollutvalget en sak om erfaringer så langt med bytte av 

revisor i Asker kommune. Rådmannen ble også bedt om å komme med sine 
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erfaringer. Rådmannen pekte på at det er et potensial for å utvikle og bedre 

kommunikasjonen mellom revisor og rådmannen både innen regnskapsrevisjon 
og forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget tok saken til orientering, og ba om en 

tilsvarende sak ved utløpet av 2018. 
 
Kontrollutvalget er fornøyd med leveransene fra revisor både hva 

revisjonsrapporter og presentasjoner i kontrollutvalgets møter angår. Utvalget 
har tatt opp at revisor må være tilstede under kommunestyrets behandling av 

revisors rapporter og ved fremleggelse av regnskapet, både for å kunne svare på 
spørsmål fra salen og for å kunne drøfte saken med leder.   
 

BDO la fram uavhengighetserklæring for Asker kommune for revisjonsåret 
2016/17 i junimøtet. 

 
I tillegg til å påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at 
årsregnskapet blir revidert på en betryggende måte, skal kontrollutvalget holde 

seg løpende orientert om revisjonsarbeidet. Kontrollutvalget fikk en orientering 
om overordnet revisjonsstrategi i møtet i desember.  

 

3.8  Budsjettbehandling 
Etter kontrollutvalgets forskrift § 18 skal kontrollutvalget legge fram forslag til 

budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Forslaget bør foreligge 
tidsnok til at kommunen kan få innarbeidet dette i sine budsjetter. 
Budsjettforslaget skal inneholde utgifter til kontrollutvalgets virksomhet, ramme 

for sekretariatets budsjett og ramme for revisjonens budsjett. Til sammen skal 
dette utgjøre funksjon 110 i KOSTRA-rapporteringen. 

 
I kontrollutvalgets budsjett ligger godtgjørelser, utgifter til reise, kurs, 
bevertning mv. I revisjonens budsjett ligger revisjon av kommuneregnskap, 

Asker kirkelige fellesråd, fem menigheter og flere legater, regnskapsbekreftelser, 
samt andre tilhørende tilleggsoppgaver. Det er budsjettert med 1500 timer til 

selskapskontroll og 500 timer til gransking. 
 
I sekretariatets budsjett ligger blant annet arbeid med å sørge for at de saker 

som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak 
blir fulgt opp. 

 
Kontrollutvalget behandlet forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet 
2018 i maimøtet. Forslaget ble deretter oversendt kommunen, og 

budsjettforslaget som ble vedtatt i kommunestyret i desember er: 
 
 Poster Budsjett 2018 

Kontrollutvalget Godtgjørelser kontrollutvalget   550 000.-  
 Konferanser, bevertning etc.   150 000.-  
 Sum   700 000.-  
Sekretariatet    200 000.-  
Revisjonen  2 515 000.-  
Totalt   3 415 000.-  
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3.9 Kontrollutvalgets rapportering 
Rapporter fra forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller oversendes 
kommunestyret etter hvert som de foreligger. 

 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 ble behandlet i utvalget i januar 2017 og i 

kommunestyret den 31.1.17 (sak 2/17). Årsplan for 2018 ble behandlet i 
utvalget i desember 2017, og er oversendt kommunestyret for behandling. 

 

3.10  Øvrige aktiviteter 
Kontrollutvalgets medlemmer følger med på aktuelle saker som drøftes i 
kommunestyret og hovedutvalgene, og bringer informasjon om dette til 

kontrollutvalget.  
 

Kontrollutvalget var representert på Kontrollutvalgskonferansen 2017. 

4 SEKRETARIATSFUNKSJON 
Sekretærfunksjonen for kontrollutvalget i Asker kommune utføres av Romerike 
kontrollutvalgsekretariat IKS (Rokus).  

 
Kontrollutvalgets sekretariat har brukt 223 timer på arbeid for kontrollutvalget i 
Asker kommune. Dette er om lag like mange timer som i 2016.  

Fordelingen på oppgaver ser slik ut: 

 

Oppgaver 2017 

Saksbehandling 180 

Møter i utvalget 

Fellesmøter 

36 
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Under saksbehandling ligger all saksforberedelse, rådgivning, møtetilrettelegging 
og utredning, herunder planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, 

årsplan og årsrapport. Det er videre utsendelse av møteinnkallinger, referater og 
vedtak til videre behandling, samt oppfølging av vedtak.  

5 AVSLUTTENDE KOMMENTARER 
Kontrollutvalgets oppgave er å ivareta kontroll- og tilsynsfunksjonen i kommunen 

på vegne av kommunestyret, med støtte og hjelp fra sekretariatet og revisjonen. 
Utvalget er godt fornøyd med de tjenestene revisjonen og sekretariatet har 
levert. 

 
Dialogen med ordfører og rådmann oppleves som god. 

 
Asker 15.1 2018,  
 
Ole Willy Sandbekk 
Leder kontrollutvalget 

 

 

 Mona Moengen 
Sekretariatsleder 
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VVedlegg 

SAKER BEHANDLET I ASKER KONTROLLUTVALG 2017 
 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Oppfølging Behandlet Ferdig 

16.1.17 1/17 

Henvendelse til 

kontrollutvalget angående 

klage på plan- og 

byggesaksbehandling  

Saken utsettes til neste møte.      

 2/17 
Undersøkelse - regelverk for 

statsstøtte til attføringsbedrifter  

1. Kontrollutvalget tar rapporten om selskapskontroll med Asker 

Produkt og notat om statsstøtteregelverk og Asker Produkt til 

orientering. 

2. Rapporten og notatet sendes kommunestyret med følgende 

forslag til vedtak: 

a. Kommunestyret tar revisjonsrapporten og notatet til orientering. 

b. Kommunestyret ber administrasjonen om å følge opp 

anbefalingene i revisjonsrapporten og notatet om 

statsstøtteregelverk, herunder 

i. Asker kommune bør etablere konkrete målsettinger med 

sitt eierskap i Asker Produkt AS. 

ii. Avklare selskapets forhold til EØS-regelverket 

iii. Sikre at Asker Produkts arbeidsmarkedstiltak er i tråd 

med statsstøtteregelverket. 

c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen 

om hvordan anbefalingene er fulgt opp høsten 2017. 

Utskrift sendt 

17.1.17 

 K-styret 

7.3.17 

Sak 21/17 

  

 3/17 
Bestillingsdialog nytt 

forvaltningsrevisjonsprosjekt 

Kontrollutvalget ber revisor komme tilbake med problemnotat om 

etterlevelse av kommunens etiske terningslinjer. Det settes av inntil 

25 timer til dette. 

Utskrift sendt 

17.1.17 

    

 4/17 

Rapportering fra revisor 

inklusiv rapportering på 

tidsbruk 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 5/17 
Kontrollutvalgets årsrapport 

2016 

1. Forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2016 vedtas. 

2. Saken oversendes kommunestyret med innstilling: 

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2016 til 

orientering. 

Utskrift sendt 

17.1.17 

 K-styret 

31.1.17 

Sak 2/17 
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 6/17 

Gjensidig orientering om 

aktuelle saker fra komiteer og 

utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til orientering      

 7/17 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering      

 8/17 Eventuelt Ingen vedtak.      

13.2. 

2017 
9/17 

Henvendelse til 

kontrollutvalget angående 

klage på plan- og 

byggesaksbehandling. 

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering. 

 

Utskrift 

sendt14.2.17 

    

 10/17 

Forvaltningsrevisjon av 

anskaffelser i - Asker 

kommune, Asker og Bærum 

vannverk IKS, Asker og 

Bærum brannvesen IKS og 

Asker Eiendomsforvaltning AS 

1. Kontrollutvalget tar revisjonsrapporten Forvaltningsrevisjon av 

anskaffelser i Asker kommune, Asker og Bærum vannverk 

IKS, Asker og Bærum brannvesen IKS og Asker 

Eiendomsforvaltning AS til orientering.  

2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til 

vedtak:  

a. Kommunestyret tar revisjonsrapporten 

Forvaltningsrevisjon av anskaffelser i Asker kommune, 

Asker og Bærum vannverk IKS, Asker og Bærum 

brannvesen IKS og Asker Eiendomsforvaltning AS til 

orientering. 

b. Kommunestyret ber administrasjonen om å følge opp 

revisjonsrapportens funn og anbefalinger, herunder  

 vurdere behovet for og omfanget av 

opplæring/oppfrisking av anskaffelsesfaglig 

kompetanse. 

 sørge for presise innkjøpsrutiner og at 

anskaffelsesprosessen dokumenteres. 

 sørge for at kommunens eierrepresentanter i 

selskapene blir orientert om resultatet av 

revisjonen, og følger opp overfor selskapene. 

Utskrift 

sendt14.2.17 

 K-styret 

7.3.17 Sak 

20/17 
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c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra 

administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt 

opp ultimo 2017. 

 

 11/17 

Rapportering fra revisor 

inklusiv rapportering på 

budsjett 

Saken ble utsatt. 

 

     

 12/17 

Gjensidig orientering om 

aktuelle saker fra komiteer og 

utvalg 

Saken ble utsatt. 

 

     

 13/17 Referater 

Kontrollutvalget ber revisor om å følge opp undersøkelsen 

Saksbehandlingsrutiner i Planseksjonen, plan og 

bygningsavdelingen, med utgangspunkt i Asker 

kommunerevisjons notat til kontrollutvalget 6.juni 2016, og 

komme tilbake til utvalget i neste møte. 

Utskrift 

sendt14.2.17 

    

 14/17 Eventuelt Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

20.3.2017 15/17 
Orientering fra rådmannen om 

innkjøp av tjenester 

Kontrollutvalget konstaterer at intet regelbrudd er påvist, og tar 

saken til orientering. 

     

 16/17 

Orientering fra rådmannen om 

oppfølging av 

korrupsjonsplanen 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

     

 17/17 

Forvaltningsrevisjon 

etterlevelse av etikkreglement - 

foranalyse 

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av etterlevelse av 

etikkreglementet basert på fremlagte foranalyse, og diskusjonen i 

møtet. Utvalget ber om en revidert prosjektplan til neste møte. 

Prosjektet leveres til junimøtet innenfor rammen av totalt 450 

timer. 

Utskrift sendt 

21.3.17 

    

 18/17 

Oppfølging av undersøkelse 

Saksbehandlingsrutiner i 

Planseksjonen, plan- og 

bygningsavdelingen 

1. Kontrollutvalget har merket seg at alle funn i undersøkelsen er 

fulgt opp, og avslutter med dette sin oppfølging av 

undersøkelsen.  

2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til 

vedtak: 

 Kommunestyret tar saken til orientering. 

Utskrift sendt 

21.3.17 

 K-styret 

13.6.17 Sak 

64/17 
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 19/17 

Rapportering fra revisor 

inklusiv rapportering på 

budsjett 

Kontrollutvalget tok opp at revisor har møteplikt i kommunestyret 

ved behandling av revisjonsrapporter. 

Vedtak: Kontrollutvalget godkjenner timeforbruk på 

selskapskontroll av Asker Produkt samt kostnader til advokat 

knyttet til tilleggsnotat om statsstøtteregelverk. 

     

 20/17 

Henvendelse til 

kontrollutvalget angående 

Blakstadmarka 

Saken tas ikke til behandling. Kontrollutvalget ber sekretær 

opplyse innsender om å henvende seg til rådmannen som rette 

vedkommende.  

Utskrift sendt 

21.3.17 

    

 21/17 

Gjensidig orientering om 

aktuelle saker fra komiteer og 

utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til orientering, 

 

     

 22/17 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering,      

 23/17 Eventuelt 
Sekretær bes orientere Odd Jahr om hva som har skjedd med 

brevet sendt mai 2016. 

Utskrift sendt 

21.3.17 

    

24.4.2017 24/17 
Orientering om organisasjons- 

og utviklingsprosjekt  

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

     

 25/17 
Kontrollutvalgets uttalelse til 

årsregnskapet 2016 

Kontrollutvalgets uttalelse til Asker kommunes årsregnskap 2016 

vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 

Utskrift sendt 

24.4.17 

    

 26/17 

Forvaltningsrevisjon 

etterlevelse av etikkreglement - 

oppdatert foranalyse 

Kontrollutvalget godkjenner den reviderte prosjektplanen med 

merknaden som fremkom i møtet.. 

 

Utskrift sendt 

24.4.17 

    

 27/17 

Rapportering fra revisor 

inklusiv rapportering på 

tidsbruk 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

     

 28/17 

Gjensidig orientering om 

aktuelle saker fra komiteer 

og utvalg 

 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

     

 29/17 

Henvendelse til 

kontrollutvalget om 

eldreomsorg 

Kontrollutvalget ønsker å få oversendt rapporten som Siri Jensrud 

har skrevet. Utvalget vil vurdere om rapporten vil bli oversendt til 

rådmannen. 

Utskrift sendt 

24.4.17 
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 30/17 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 31/17 Eventuelt 

Kontrollutvalget i Asker foreslår å foreta direkte forespørsel til 

disse tre: BDO, KMPG og Deloitte. Dette avklares med utvalgene 

i Røyken og Hurum med sikte på snarlig behandling. 

Henvendelse om Holmen slipp tas ikke til behandling 

Utskrift sendt 

24.4.17 

    

22.5.2017 32/17 

Orientering om kommunens 

kunstverk og hvordan de er 

sikret.  

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

     

 33/17 

Nytt 

forvaltningsrevisjonsprosjekt - 

foreløpig drøfting 

1. Kontrollutvalget ber rådmannen om å få en oversikt over 

hvilke tilskuddsordninger kommunen benytter seg av til 

neste møte. 

2. Kontrollutvalget ber BDO om å få oversendt aktuelt 

materiale knyttet til tilskuddsordninger til neste møte. 

3. Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om hvordan 

GDPR-direktivet vil bli ivaretatt i kommunen i neste møte. 

Utskrift sendt 

24.5.17 

    

 34/17 

Rapportering fra revisor 

inklusiv rapportering på 

tidsbruk 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

     

 35/17 
Valg av revisor til 

fellesnemnda 

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak: 

 BDO velges til revisor for fellesnemnda. 

Utskrift sendt 

24.5.17 

 Fellesnemda 

21.6.2017 

sak 28/17 

  

 36/17 
Budsjett for kontroll og tilsyn 

2018 

1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen 

for Asker kommune vedtas og oversendes kommunen som 

kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsyn for 

2018. 

 
 Poster Budsjett 2018 

Kontrollutvalget Godtgjørelser kontrollutvalget   550 000.-  
 Konferanser, bevertning etc.   150 000.-  
 Sum   700 000.-  
Sekretariatet    200 000.-  
Revisjonen  2 515 000.-  

Utskrift sendt 

24.5.17 
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Totalt   3 415 000.-  

   

Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret 

vedrørende budsjettet for Asker kommune 2018. 

 

 37/17 

Gjensidig orientering om 

aktuelle saker fra komiteer 

og utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 38/17 Referater  
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

     

 39/17 Eventuelt  

Fra møtebehandlingen:  Rapporten fra Siri Jensrud vil bli lagt frem, 

ref. sak 29/17. Leder får fullmakt til å sende over rapporten til 

rådmannen dersom rapporten kommer etter juni-møtet.  Vedtak: 

Leder får fullmakt til å sende over rapporten fra Siri Jensrud til 

rådmannen dersom rapporten kommer etter juni-møtet. 

     

Møte 

19.6.17 
40/17 

Orientering om 

tilskuddsordninger  

Kontrollutvalget tar saken til orientering 

 

     

 41/17 

Orientering om hvordan 

kommunen ivaretar de nye 

personvernreglene 

Kontrollutvalget tar saken til orientering 

 

     

 42/17 
Forvaltningsrevisjon av etikk 

og habilitet  

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonen til foreløpig 

orientering. 

2. Kontrollutvalget avventer rådmannens varslede tilbakemelding 

på rapportens funn til neste møte. 

Utskrift sendt 

20.6.17 

    

 43/17 

Nytt 

forvaltningsrevisjonsprosjekt - 

bestillingsdialog 

Kontrollutvalget ber revisor komme tilbake med forslag til 

prosjektplan til et prosjekt med følgende avgrensning: I hvilken 

grad har Asker kommune mottatt korrekte tilskudd på områdene 

integrasjon av flyktninger og ressurskrevende brukere for perioden 

2014 - 2016. Dette omfatter også overføringer mellom kommuner. 

Prosjektplanen behandles i neste møte. 

Utskrift sendt 

20.6.17 

    

 44/17 Erklæring om uavhengighet 
Oppdragsansvarlig revisorers egenvurdering av uavhengighet tas 

til orientering. 
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 45/17 

Rapportering fra revisor 

inklusiv rapportering på 

tidsbruk 

Kontrollutvalget ber revisor varsle sekretær ved sannsynlig 

overskridelse av rammen på et prosjekt på 10 %. For øvrig tar 

kontrollutvalget saken til orientering. 

     

 46/17 
Avtale om kontrollutvalgets 

sekretariatsfunksjon  

Avtale nr. 962 om sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget, 

inngått mellom Asker kommune og Romerike 

kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS), forlenges med 2 år i tråd 

med avtalens opsjon. Avtalen med ROKUS vil etter dette gjelde 

frem til september 2019. 

Utskrift sendt 

20.6.17 

    

 47/17 

Gjensidig orientering om 

aktuelle saker fra komiteer og 

utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 48/17 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 49/17 Eventuelt Ingen vedtak.     

21.8.2017 

 
50/17 

Erfaringer så langt med bytte 
av revisor i Asker kommune 

Kontrollutvalget tar saken til orientering, og ber om en tilsvarende 

sak ved utløpet av 

2018. 

     

 

 
51/17 

Prosjektplan for 
forvaltningsrevisjon - tilskudd 
til ressurskrevende brukere og 
integrasjon av flyktninger 

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonen «Vurdering av 

fullstendigheten av refusjonskravene knyttet til flyktninger og 

ressurskrevende brukere», basert på den fremlagte prosjektplanen, 

og diskusjonen i møtet. Prosjektet leveres innen 27. november 

innenfor rammen av totalt 450 timer. 

Utskrift sendt 

22.8.17 

    

 

 
52/17 

Rapportering fra revisor 
inklusiv rapportering på 
tidsbruk 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 

53/17 Henvendelse til kontrollutvalget 
om eldreomsorg 

Kontrollutvalget ber om en uttalelse fra rådmannen til rapporten 

«Gjennomgang av helsetilbudet til eldre med særlig fokus på 

demenssykdommer i Asker kommune. Observasjoner fra en 

pårørende» til oktobermøtet. 

Utskrift sendt 

22.8.17 

    

 

 
54/17 

Henvendelse - 
Bekymringssak behandling 
av byggesak i 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. Utskrift sendt 

22.8.17 
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Bygningsrådet i Asker 
Kommune 

 

 
55/17 

Gjensidig orientering 
om aktuelle saker fra 
komiteer og utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 56/17 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 
57/17 Eventuelt Kontrollutvalget ber om en orientering om risiko for bruk av 

useriøse 

leverandører/underleverandører i neste møte. 

Utskrift sendt 

22.8.17 

    

18.9.2017 58/17 

Orientering om risiko for bruk 

av useriøse 

leverandører/underleverandører 

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og ber om å få 

oversendt kopi av saken som forberedes om dette tema til 

formannskapet i høst 

Utskrift sendt 

20.9.17 

   

 59/17 
Henvendelse fra Holmen slipp 

- klage til kontrollutvalget 

Saken blir ikke å behandle.  

 

Utskrift sendt 

20.9.17 

    

 60/17 

Forvaltningsrevisjon innen 

IKT/informasjonssikkerhet - 

drøfting av mulige 

problemstillinger 

Leder av styringsgruppen for prosjektet Digitale Asker 2020 Ole 

Christian Tangen, inviteres til neste møte for å gi en orientering 

om prosjektets organisering og styring. 

 

Utskrift sendt 

20.9.17 

    

 61/17 

Rapportering fra revisor 

inklusiv rapportering på 

tidsbruk 

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og vil komme 

tilbake til utvidelse av rammen på prosjektet Etikkreglement når 

prosjektet er avsluttet. 

     

 62/17 

Gjensidig orientering om 

aktuelle saker fra komiteer og 

utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

     

 63/17 Referater 

1. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt rapporten fra tilsynet med 

Risenga barnehage når den foreligger. 

2. Kontrollutvalget tar protokollen fra felles kontrollutvalgsmøte 

med Hurum og Røyken 22.8.2017 til orientering. 

3. Kontrollutvalget tar for øvrig saken til orientering 

Utskrift sendt 

20.9.17 

    

 64/17 Eventuelt Ingen vedtak      
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16.10.2017 65/17 

Orientering om 

pensjonsforpliktelser i 

forbindelse med 

kommunesammenslåingen 

Kontrollutvalget tar saken til orientering 

 

     

 66/17 

Orientering om organisering og 

styring av prosjektet Digitale 

Asker 2020 

Møtebehandling: Kontrollutvalget vil ikke gå inn på et 

revisjonsoppdrag på IKT nå, men vil følge temaet videre. 

Vedtak: Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

     

 67/17 

Henvendelse til 

kontrollutvalget om 

eldreomsorg - Unntatt etter 

offentlighetsloven Offl § 13 

Kontrollutvalget tar ikke saken til behandling. 

 

Utskrift 

send17.10.17 

    

 68/17 
Forvaltningsrevisjon etikk og 

habilitet 

1. Kontrollutvalget tar revisjonsrapporten 

Forvaltningsrevisjon av etikk og habilitet til orientering. 

2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til 

vedtak: 

a) Kommunestyret tar revisjonsrapporten 

Forvaltningsrevisjon av etikk og habilitet til 

orientering. 

b) Kommunestyret ber administrasjonen om å følge opp 

revisjonsrapportens funn og anbefalinger. 

c) Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra 

administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt 

opp ultimo 2018. 

 

Utskrift sendt 

20.10.17 

 K-styret 

14.11.2017 

sak 116/17 

  

 69/17 
Bestilling av selskapskontroll - 

diskusjonssak 

Kontrollutvalget tar sikte på å gjennomføre en forvaltningsrevisjon 

i vannverket med vekt på sikkerhetsrisiko. 

 

     

 70/17 Møteplan 2018 
Møteplan for 2018 vedtas 
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 71/17 

Gjensidig orientering om 

aktuelle saker fra komiteer og 

utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til orientering 

 

     

 72/17 Referater 
Kontrollutvalget tar saken til orientering 

 

     

 73/17 Eventuelt 

Møtebehandling: Leder orienterte om diskusjonen med BDO 

angående punkt 6 i kontrakten. Vedtak: Kontraktens ordlyd legges 

til grunn. Det kan ikke skrives timer for deltagelse i 

kontrollutvalget 

Utskrift 

send17.10.17 

    

 

11.12.2017 
74/17 

Oppfølging av 

forvaltningsrevisjon av 

anskaffelser 

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber rådmannen om en 

ny oppdatering høsten 2018, sett i sammenheng med Digitale 

Asker 2020. 

 

     

 75/17 

Orientering om risiko for bruk 

av useriøse leverandører/ 

underleverandører 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

     

 76/17 
Overordnet revisjonsstrategi 

2017 

Kontrollutvalget tar informasjon om status og risikoområder for 

regnskapsrevisjon av Asker kommunes regnskap for 2017 til 

orientering. 

 

     

 77/17 
Forvaltningsrevisjon i 

vannverket - bestilling 

1. Kontrollutvalget ber BDO om å legge frem en prosjektplan 

for forvaltningsrevisjon i Asker og Bærum vannverk til 

neste møte, basert på diskusjonen i dagens møte. 

2. Kontrollutvalget informerer styret i Asker og Bærum 

vannverk og kontrollutvalget i Bærum om den planlagte 

forvaltningsrevisjonen. 

 

Utskrift sendt 

13.12.2017 

    

 78/17 

Rapportering fra revisor 

inklusiv rapportering på 

tidsbruk 

Kontrollutvalget utvider rammen på 

forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikkreglement med 60 timer. For 

øvrig tas saken til orientering. 
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 79/17 
Henvendelse angående rutiner i 

Plan og bygningsavdelingen 

Kontrollutvalget oversender henvendelsene til rådmannen, og ber 

om en skriftlig redegjørelse til januarmøtet. 

 

Utskrift sendt 

13.12.2017 

    

 80/17 
Årsplan 2018 - Asker 

kontrollutvalg 

1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen for 2018, 

med de endringer 

som fremkom i møtet. 

2. Årsplanen sendes kontrollutvalgene i Hurum og Røyken. 

3. Kontrollutvalget ber samtidig om å få oversendt årsplanene 

til kontrollutvalgene i Røyken og Hurum. 

4. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til 

vedtak: 

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2018 

til orientering. 

 

Utskrift sendt 

13.12.2017 

    

 81/17 

Gjensidig orientering om 

aktuelle saker fra komiteer og 

utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

     

 82/17 Referater 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

     

 83/17 Eventuelt Ingen vedtak    1 rest 


