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MØTEINNKALLING   
 

Asker kontrollutvalg 
 
Dato: 23.11.2015 kl. 16:00  
Sted: Asker rådhus, Formannskapssalen  
Arkivsak: 15/00036  
Arkivkode:   
 
Mulige forfall meldes snarest til sekretær Mona Moengen på telefon 990 20 717, 
eventuelt epost monmoe@lorenskog.kommune.no 
 
SAKSKART  Ca. tid for 

behandling 

Saker til behandling 

71/15 15/00227-1 Kontrollutvalgets rolle og arbeidsoppgaver 16.00 

72/15 15/00228-1 Presentasjon av Asker kommunerevisjon 16.20 

73/15 15/00233-1 Overordnet revisjonsplan for revisjonsåret 2015 16.40 

74/15 15/00236-1 Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon - 
opplegg og fremdrift 17.30 

75/15 15/00237-1 Tilsyn med brukermidler 18.15 

76/15 15/00209-2 Forhold av vesentlighet for Asker kommunens 
momskompensasjonskrav 18.25 

77/15 15/00209-3 Rapportering fra kommunerevisjonen. 18.35 

78/15 15/00243-1 Klage på behandlingstid i reguleringssak 18.40 

79/15 15/00036-7 Møteplan 2016 19.00 

80/15 15/00242-1 Referater 19.10 

81/15 15/00241-1 Eventuelt 19.20 
 
Tidsangivelse for sakene er tentativ, og rekkefølgen av behandlingen kan endres. 
 
Lørenskog, 16.11.2015 
 
Ole Willy Sandbekk (sign.)     Mona Moengen 
Kontrollutvalgsleder      Sekretær 

mailto:monmoe@lorenskog.kommune.no
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Saker til behandling 

71/15 Kontrollutvalgets rolle og arbeidsoppgaver 

Arkivsak-dok. 15/00227-1 
Arkivkode.  
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Asker kontrollutvalg 23.11.2015 71/15 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering.

 Vedlegg:  
1. Kommunelovens § 77
2. Kontrollutvalgsforskriften

Saksframstilling: 
Sekretær vil gi en presentasjon som tar for seg de grunnleggende forhold omkring 
utvalgets rolle og oppgaver, og supplerer leders orientering fra forrige møte.  

Kontrollutvalget skal forestå det løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen 
på kommunestyrets vegne. Dette er regulert i kommunelovens § 77, se vedlegg 1. 
Utvalgets oppgaver er nærmere regulert i Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner, se vedlegg 2. 

Kontrollutvalgshåndboken går nærmere inn på kontrollutvalgets rolle, forholdet til 
andre aktører og arbeidsoppgaver. Denne ble delt ut i forrige møte. 

Saksliste 
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72/15 Presentasjon av Asker kommunerevisjon 

Arkivsak-dok. 15/00228-1 
Arkivkode.  
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Asker kontrollutvalg 23.11.2015 72/15 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar presentasjonen av Asker kommunerevisjon og virksomhetsplan 
for Asker kommunerevisjon 2015 til orientering. 

Vedlegg: 
1. Asker kommunerevisjon - organisasjon, formål og oppgaver
2. Virksomhetsplan for revisjonsåret 2015.

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal holde seg løpende underrettet om revisjonens virksomhet samt 
føre tilsyn med at revisjonsarbeidet er à jour og foregår i samsvar med gjeldende 
forskrift og andre bestemmelser.  

I vedlegg 1 til saken har Asker kommunerevisjon laget en overordnet beskrivelse av 
revisjonsenheten, organisering, formål, metoder og strategier. 

Virksomhetsplan for revisjonsåret 2015 er også vedlagt saken. Denne oppsummerer 
aktuelle styringsparametere, og skal bidra til å gi kontrollutvalget tilfredsstillende 
tilsyn med revisjonsenhetens virksomhet inneværende revisjonsår. Revisjonens 
årshjul går fra mai til mai. Etter kommunestyrets vedtak 8. september, ble det 
bestemt at revisjonstjenesten skal settes ut på anbud fra og med regnskapsåret 
2016. Dette innvirker til en viss grad på planlagte handlinger for regnskapsrevisjon 
2015 og i større grad ved oppgaver som forvaltningsrevisjon, avtalte 
kontrollhandlinger, attestasjoner, bistand mv. 

Sekretariatet har følgende bemerkning til de siste setningene i forordet til VPen: 
Kontrollutvalget behandlet sak om Revisjon i en overgangsfase (sak 69/15) på forrige 
møte, og det er ikke lenger usikkerhet vedrørende overgang til ny revisor. Revisor 
peker imidlertid på at det kan være en viss usikkerhet knyttet til ressurssituasjon i 
kommunerevisjonen.  

Saksliste 
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73/15 Overordnet revisjonsplan for revisjonsåret 2015 
 
Arkivsak-dok. 15/00233-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Asker kontrollutvalg 23.11.2015 73/15 
 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar informasjon om overordnet plan for regnskapsrevisjon av 
kommuneregnskapet 2015 til orientering. 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal påse at kommunen blir revidert på en betryggende måte ref. 
forskrift om kontrollutvalg § 6. Revisor avdekker og forebygger feil og mangler i 
kommunens økonomiske rapportering gjennom sine kontroller.  
 
I tillegg til at kontrollutvalget holder seg løpende orientert om revisjonsarbeidet 
gjennom regnskapsåret, ivaretar utvalget sitt påseansvar ved å følge opp revisjonen 
og revisjonsarbeidet ved å få forelagt seg en plan for regnskapsrevisjonen. 
 
Det er et krav (ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap) at revisor skal 
utarbeide en plan for hvordan revisjonen skal gjennomføres. Revisjonsplanen bygger 
på en overordnet revisjonsstrategi som beskriver revisjonens formål og omfang, når 
revisjonen skal utføres og hvilken angrepsvinkel den skal ha. Revisjonsplan og – 
strategi baseres på en vurdering av risiko og vesentlighet.  
 
Regnskapsrevisjonen skal gi grunnlag for å bekrefte at årsregnskapet er avlagt i 
henhold til lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk. Revisor baserer sin 
revisjon på en vurdering av risiko for vesentlige feil i regnskapet. 
 
Kommunerevisor vil presentere overordnet revisjonsplan i møtet. 
 
 

Saksliste 
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74/15 Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon - opplegg og 
fremdrift 

Arkivsak-dok. 15/00236-1 
Arkivkode.  
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Asker kontrollutvalg 23.11.2015 74/15 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget ber kommunerevisor utarbeide overordnet analyse i henhold til det 
fremlagte opplegg og fremdriftsplan, med de endringer som fremkom i møtet.  

Vedlegg: 
1. Innspill til sak: Prosess for overordnet analyse for forvaltningsrevisjon.
2. Prosess for overordnet analyse for forvaltningsrevisjon - oppdatert

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal sørge for at det gjennomføres forvaltningsrevisjon. For å sikre at 
de mest relevante prosjektene blir valgt, utarbeider utvalget en plan for 
forvaltningsrevisjon. Som et grunnlag for denne planen gjennomføres det en 
overordnet analyse av kommunens virksomhet. Den overordnede analysen skal gi 
svar på hvilke områder det er knyttet størst risiko til, og hvilke områder det er mest 
vesentlig for kontrollutvalget å undersøke. Samtidig skal den bidra til å gi 
kontrollutvalgsmedlemmene det kunnskapsgrunnlaget de trenger for å ivareta 
kontrollansvaret sitt. 

Kontrollutvalget ba kommunerevisjonen i sak 53/15 legge frem et forslag til prosess 
og innretning for arbeidet med overordnet analyse for plan for forvaltningsrevisjon for 
perioden 2016 – 2020. I sak 61/15 ba kontrollutvalget kommunerevisjonen jobbe 
videre med overordnet analyse. 

Som det fremgår av vedleggene til saken, legger kommunerevisor opp til en grundig 
prosess for å komme fram til en overordnet analyse for forvaltningsrevisjon, hvor 
ønsket fra kontrollutvalget om en sterkere involvering enn tidligere er hensyntatt. 
Kontrollutvalgets arbeid med overordnet analyse vil bli tatt inn i utvalgets årsplan som 
legges frem i desembermøtet. 

Saksliste 



7 

75/15 Tilsyn med brukermidler 

Arkivsak-dok. 15/00237-1 
Arkivkode.  
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Asker kontrollutvalg 23.11.2015 75/15 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget vil bestille kontroll med brukermidler med jevne mellom. Dette tas inn 
i plan for forvaltningsrevisjon 2015 – 2019. 

Vedlegg:  
Oversikt over kontantbeholdninger som kommunalt ansatte oppbevarer på vegne 
av brukere, notat fra Asker kommunerevisjon 22.10.15 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget fattet i Sak 4/2015 vedtak om at kommunerevisjonen skulle 
foreta en årlig revisjon av rutiner for håndtering av brukernes midler. Revisjonen 
skulle omfatte de rutiner med størst omfang og med rotasjon på kontroll av 
rutiner der dette er hensiktsmessig. I vedlagte notat redegjør kommunerevisor 
for tidligere og årets kontroll. 

Årets kontroll viser at det mangler rutiner og det er mangelfull kjennskap til 
rutiner for håndtering av brukeres kontantmidler hos de kontrollerte. Generelt 
vurderes det å være en særskilt risiko knyttet til håndtering av kontanter. Gode 
administrative rutiner kan imidlertid redusere mislighetsrisikoen.  

Revisors erfaring gjennom siste års kontroller med rutiner og håndtering av 
brukermidler er at de bidrar til en bedring av rutiner og praksis, og at årets 
kontroll viser at det fortsatt er behov for å gjennomføre slike kontroller med 
jevne mellomrom. Kontrollutvalget kan derfor vurdere å bestille slike kontroller 
som forvaltningsrevisjon fremover. 

Saksliste 
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76/15 Forhold av vesentlighet for Asker kommunens 
momskompensasjonskrav 

Arkivsak-dok. 15/00209-2 
Arkivkode.  
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Asker kontrollutvalg 23.11.2015 76/15 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg:  
Forhold av vesentlighet for Asker kommunes momskompensasjonskrav, brev 
fra Asker kommunerevisjon til rådmannen 19.10.15 

Saksframstilling: 
Ved revisjon og attestasjon av momskompensasjonskrav for 4. termin 2015 har Asker 
kommunerevisjon pekt på forhold som er uavklart. Dette er forhold som også har vært 
omtalt tidligere. Forholdet er tatt opp med rådmannen i vedlagte brev av 19.10.15, med 
kopi til kontrollutvalget.   

Revisor skriver blant annet i brevet «Kombinasjonen av kjente feil, manglende 
dokumentasjon og ikke tilstrekkelig intern kontroll medfører at kommunen har en 
eksponering for et omfang av feil i sine krav som skattemyndigheter trolig vil anse som 
vesentlig.» Revisor har videre listet opp forhold som vil kunne medføre forbehold i 
beretning til kompensasjonskrav dersom de ikke er løst innenfor gitte frister. 
Kommunerevisor peker på at et forbehold i revisors attestasjon og tilhørende nummerert 
brev er et svært sterkt signal til ansvarlige i kommunen og skattemyndighetene. 

Revisor vil orientere om fremdriften i saken i møtet. 

Saksliste 
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77/15 Rapportering fra kommunerevisjonen. 
 
Arkivsak-dok. 15/00209-3 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Asker kontrollutvalg 23.11.2015 77/15 
 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering.  
 
 
 
Saksframstilling: 
Saken er satt opp i tilfelle revisjonen har andre saker å orientere om, ut over de som 
står på sakslisten. 
 
 

 
 

Saksliste 
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78/15 Klage på behandlingstid i reguleringssak 

Arkivsak-dok. 15/00243-1 
Arkivkode.  
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Asker kontrollutvalg 23.11.2015 78/15 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken legges frem uten innstilling. 

Vedlegg:  
1. E-post fra Therese Esbjørnsen, 6.11.15
2. Epost fra Therese Esbjørnsen, 9.11.15 med vedlagt mailkorrespondanse 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har mottatt vedlagte henvendelse fra Therese Esbjørnes. Saken 
gjelder klage på lang saksbehandlingstid i reguleringssak Bjørklundsveien 22B.  

Kontrollutvalget må først ta stilling til om henvendelsen skal behandles i utvalget. I 
merknadene til kontrollutvalgsforskriftens § 4 står det blant annet at «Kontrollutvalget 
kan i prinsippet ta opp et hvert forhold ved kommunens/fylkeskommunens virksomhet 
så lenge det kan defineres som kontroll eller tilsyn.» Det står også at 
«Kontrollutvalget har ikke plikt til å behandle andre enn de saker som det får seg 
forelagt fra kommunestyret/fylkestinget, eller der det framgår av forskrift om revisjon i 
kommuner og fylkeskommuner. Når det gjelder henvendelser fra andre enn 
kommunestyret/fylkestinget eller revisjonen, må kontrollutvalget selv vurdere om 
saken hører inn under utvalgets kompetanseområde og om det vil prioritere saken.»  

Om kontrollutvalget skal behandle en sak, vil være avhengig av om saken ligger 
innenfor kontrollutvalgets mandat som er å føre kontroll og tilsyn med forvaltningen. 
For en hver henvendelse må det i tillegg vurderes om saken representerer en 
tilstrekkelig risiko for manglende måloppnåelse, regeletterlevelse eller 
vedtaksoppfølging.  

Kontrollutvalget kan behandle saker fra innbyggere eller andre aktører som mener de 
har en sak for kontrollutvalget. Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og behandler 
ikke klager på enkeltvedtak. Det kontrollutvalget kan gjøre, er å undersøke 
henvendelser som kan indikere svikt i den kommunale saksbehandlingen, eller at 
kommunen ikke følger de lover og retningslinjer som den er underlagt. Fokuset bør 
være på systemkontroll.   

Kontrollutvalget har gjennomført en undersøkelse av saksbehandlingsrutiner i 
planseksjonen hvor tidsfrister og konsekvenser av fristbrudd også er undersøkt. I sak 
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58/15 ba kontrollutvalget revisor komme tilbake til utvalget før sommeren 2016 med 
en redegjørelse om hvordan administrasjonen har fulgt opp revisors anbefalinger. 

Saksliste 
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79/15 Møteplan 2016 

Arkivsak-dok. 15/00036-7 
Arkivkode.  
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Asker kontrollutvalg 23.11.2015 79/15 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2016: 
Mandag 25.1 
Mandag 15.2 
Torsdag 17.3 
Mandag 25.4 
Mandag 23.5 
Mandag 20.6 
Mandag 22.8. 
Mandag 19.9. 
Mandag 17.10. 
Mandag 5.12. 

Møtene begynner kl. 16.00. 

Saksframstilling: 
I den vedtatte møteplanen for 2016 faller kontrollutvalgets møter sammen med 
møtene i formannskapet, noe som vil innebære at rådmannen selv ikke vil ha 
anledning til å møte i kontrollutvalget. Det legges derfor frem et nytt forslag til 
møteplan for 2016: 

Mandag 25.1 
Mandag 15.2 (Behandling av konkurranse på revisjonstjenester) 
Torsdag 17.3 
Mandag 25.4 
Mandag 23.5 
Mandag 20.6 
Mandag 22.8. 
Mandag 19.9. 
Mandag 17.10. 
Mandag 5.12. 
Møtene begynner kl. 16.00. 

Saksliste 



13 

80/15 Referater 

Arkivsak-dok. 15/00242-1 
Arkivkode.  
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Asker kontrollutvalg 23.11.2015 80/15 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Sakene tas til orientering. 

Vedlegg:  
1. Oversikt over saker til behandling 2015.
2. Oppfølging av kontrollutvalgets saker.

Saksframstilling: 
Under denne saken legges referatsakene frem. 

Saksliste 



 14  

81/15 Eventuelt 
 
Arkivsak-dok. 15/00241-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Asker kontrollutvalg 23.11.2015 81/15 
 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Ingen vedtak 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg. 
 
Saksframstilling: 

 
 

Saksliste 
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Kommunerevisjonen 


Notat 


Til:  Kontrollutvalget 


Fra: Kommunerevisor 


Dato: 04. nov. 2015 


Emne: Prosess for overordnet analyse for forvaltningsrevisjon - oppdatert 


Innledning 


I henhold til Forskrift for kontrollutvalg skal Kontrollutvalget minst én gang i 


valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, 


utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon.
1
 Planen skal baseres på en 


overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, 


med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og 


virksomheter.
2
 


 


Kontrollutvalget vedtok i møte den 24.08.15 at kommunerevisjonen skulle «legge frem et 


forslag til prosess og innretning for arbeidet med overordnet analyse for plan for 


forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2020 til neste møte». 


 


Kontrollutvalget ga i møtet innspill til kommunerevisjonens arbeid med overordnet 


analyse. Vi noterte at Kontrollutvalget ønsker en grundig prosess der utvalget i større grad 


involveres i arbeidet med overordnet analyse enn hva som har vært praksis tidligere. Dette 


vil sikre en god forankring av analysen og samtidig kunne fungere som en del av 


opplæringen til det nye kontrollutvalget. 


 


Det ble videre gitt forslag til konkrete informasjonskilder som kunne benyttes i arbeidet, 


herunder Kostra-databasen og Kommunebarometeret, samt rapporter fra kommunens 


internrevisjoner. Det var ønskelig med innspill/intervju fra sentrale politikere og ansatte i 


administrasjonen, herunder ordfører og rådmann. 


 


Den overordnede analysen skal gi svar på hvilke områder det er mest vesentlig for 


kontrollutvalget å undersøke og gi kontrollutvalgsmedlemmene det kunnskapsgrunnlaget 


de trenger for å ivareta kontrollansvaret sitt. Utover dette er det ingen konkrete krav til 


hvordan den overordnede analysen skal gjennomføres. Det er heller ikke satt krav til hvem 


som kan gjennomføre den overordnede analysen, men den som gjennomfører arbeidet må 


tilfredsstille grunnleggende krav til habilitet, uavhengighet og objektivitet. 


 


                                                 
1
 Forskrift om Kontrollutvalg for kommuner og fylkeskommuner, §10. 


2
 Forskrift om Kontrollutvalg for kommuner og fylkeskommuner, §10. 
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Kommunerevisjonen 


Dette notatet er kommunerevisors forslag til arbeidsprosess for overordnet analyse for 


forvaltningsrevisjon. Forslaget tar hensyn til innspillene som ble gitt av Kontrollutvalget 


nevnt over. 


 


Generelt om overordnet analyse for forvaltningsrevisjon 


Den overordnede analysen skal bygge på en analyse av kommunens virksomhet ut fra 


risiko- og vesentlighetsvurderinger. Risiko er faren for at det kan forekomme avvik fra for 


eksempel regelverk, mål, vedtak og andre føringer som kommunen har satt for 


virksomheten. Risikovurderingen er sammensatt av to elementer: 


 Vurdering av konsekvens dersom risikofaktoren inntreffer 


 Vurdering av sannsynlighet for at risikofaktoren inntreffer 


 


Fordi hensikten med den overordnede analysen er å identifisere aktuelle områder for 


forvaltningsrevisjon kan det være hensiktsmessig å vurdere risiko i forhold til: 


 Regeletterlevelse 


 Økonomi 


 Produktivitet 


 Måloppnåelse 


 


Når risikofaktorene er identifisert og vurdert, skal kontrollutvalget vurdere skjønnsmessig 


hvor vesentlig de ulike risikofaktorene er i forhold til virksomhetens målsettinger.
3
 


Vesentlighet kan vurderes fra ulike perspektiver, for eksempel fra et: 


 Økonomisk perspektiv 


 Politisk perspektiv 


 Brukerperspektiv 


 Medarbeiderperspektiv 


 Samfunns- og miljøperspektiv 


 


Disse vurderingene/prioriteringene danner så grunnlaget for å utarbeide en plan for 


forvaltningsrevisjon.
4
 


 


Det er viktig å bestemme den overordnede analysens detaljeringsgrad. I 


Kontrollutvalgsboka argumenteres det for at risiko må vurderes innenfor alle kommunens 


tjenesteområder.
5
 Utfordringen er imidlertid å sikre at analysen er tilstrekkelig overordnet 


slik at den gir et oversiktsbilde av hele den kommunale virksomheten, samtidig som den 


går tilstrekkelig dypt til å danne et meningsfullt bilde av den kommunale virksomheten. 


Det er et sentralt moment at analysen gir et helhetlig risikobilde av hele kommunens 


virksomhet og at den bidrar til å se ulike risikofaktorer på tvers av sektorer og områder.
6
 


 


 


  


                                                 
3
 Veileder til utarbeidelse av overordnet analyse, s. 13. 


4
 Kontrollutvalgsboka s. 79 


5
 Kontrollutvalgsboka s. 76. 


6
 Veileder til overordnet analyse s. 10. 
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Kommunerevisjonen 


Kommunerevisjonens forslag til prosess for arbeidet med overordnet analyse 


Kommunerevisjonen foreslår at arbeidet med overordnet analyse for forvaltningsrevisjon 


gjennomføres som en prosess der det legges opp til diskusjoner i Kontrollutvalget av både 


mulige risikoområder og vesentlighet. Hensikten med en slik prosess er både å kunne dra 


nytte av erfaringer som medlemmene har fått gjennom sitt politiske virke og sørge for at 


den overordnede analysen blir godt forankret i Kontrollutvalget. Etter endt prosess skal den 


overordnede analysen fungere som et beslutningsgrunnlag for å kunne prioritere mellom 


ulike områder som bør bli gjenstand for forvaltningsrevisjon.  


 


Analysens detaljeringsgrad 


Kommunens virksomhet er i dag inndelt i 6 tjenesteområder: 


 Administrasjon og ledelse 


 Eiendom 


 Teknikk og miljø 


 Kultur, frivillighet og fritid 


 Helse og omsorg 


 Oppvekst 


 


Hvert tjenesteområde har ansvar for flere oppgaver og kan bestå av flere virksomheter.  I 


tjenesteområdet Administrasjon og ledelse inngår rådmannens administrasjons- og 


ledelsesfunksjoner og tjenesteområdet har et overordnet fagansvar for hele virksomheten. 


På bakgrunn av dette mener vi risikokartleggingen bør ta utgangspunkt i de 6 


tjenesteområdene. 


 


For å sikre tilstrekkelig dybde mener vi risiko innenfor hvert av tjenesteområdene bør 


kartlegges med tanke på for eksempel følgende dimensjoner: 


 Regeletterlevelse 


 Økonomi 


 Produktivitet 


 Måloppnåelse 


 


Kartlegging av risiko 


Kontrollutvalgsboka skiller mellom tre hovedkilder for informasjon som kan benyttes for å 


kartlegge og identifisere risiko knyttet til kommunens tjenesteområder: 


1. Skriftlig og muntlig informasjon fra kommunen 


2. Informasjon fra eksterne offentlige kilder 


3. Kontrollutvalgets, sekretariatets og revisors kunnskap om virksomheten 


 


På bakgrunn av dette, samt Kontrollutvalgets ønske om sterkere involvering og konkrete 


innspill til informasjonskilder som bør benyttes, foreslår vi følgende prosess for 


kartlegging av risiko: 


1. Informasjonsinnsamling 


 Kommunerevisjonen innhenter informasjon om de seks tjenesteområdene ut fra 


nøkkeltall, målsettinger og lovkrav, samt revisjoner/tilsyn som er gjennomført på 


området. 
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Kommunerevisjonen 


 Kommunerevisjonen innhenter risikovurderinger fra sentrale personer i 


administrasjonen (direktører og virksomhetsledere) og politiker (vårt forslag er å 


sende ut undersøkelsen til kommunestyret, men også til Kontrollutvalgets 


medlemmer). Vi ser det som mest effektivt at denne informasjonen hentes inn ved 


hjelp av elektroniske spørreskjemaer. 


 Kontrollutvalget inviterer rådmannen til møte for at rådmannen kan presentere sin 


internkontroll/eventuelt gi andre innspill til overordnet analyse 


 Kontrollutvalget inviterer ordfører til møte for at ordfører kan gi sine innspill til 


risikoområder/overordnet analyse 


 


2. Kontrollutvalgets egne risiko- og vesentlighetsvurderinger 


Kommunerevisjonen legger opp til at Kontrollutvalget drøfter og vurderer risikobildet 


slik det framkommer av innsamlede opplysninger. 


 


For å kunne prioritere mellom område i kommunen hvor det identifiseres risiko for avvik, 


må kontrollutvalget vurdere skjønnsmessig hvilke områder som er mest vesentlige. Disse 


prioriteringene danner så grunnlaget for å utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon.
7
 


Som nevnt tidligere kan vesentlighet vurderes ut fra ulike perspektiver, eksempelvis: 


 Økonomisk perspektiv 


 Politisk perspektiv 


 Brukerperspektiv 


 Medarbeiderperspektiv 


 Samfunns- og miljøperspektiv 


 


Vi foreslår følgende prosess for Kontrollutvalgets vurdering av risiko- og vesentlighet: 


 Kontrollutvalget drøfter og «stemmer over» vesentlighet ut fra ulike perspektiver, 


basert på risikokartlegging. Vurderinger som blir gjort i møtet vil danne 


grunnlaget for en prioritering av områder for forvaltningsrevisjon og KUs 


utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon. 


 Kommunerevisjonen ferdigstiller overordnet analyse ut fra risikokartleggingen og 


vesentlighetsvurderingene som er gjort. 
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Kommunerevisjonen 


Framdrift: 


Arbeidet med overordnet analyse for 2015 kan gjøres med følgende framdrift: 


(Tidsplanen er revidert i henhold til kommunerevisjonens kapasitet) 


 


Sak Tidsplan 


Kommunerevisjonen gir en overordnet presentasjon av 


forvaltningsrevisjon, plan for forvaltningsrevisjon og 


overordnet analyse til nytt Kontrollutvalg.  


 


Kommunerevisjonen har påbegynt arbeidet med innhenting av 


informasjon om tjenesteområdene (nøkkeltall, målsettinger, 


lovkrav, tidligere revisjoner med mer). Etter KU-møtet 


innhentes politikeres og administrasjonens vurderinger av 


risikoområder (spørreskjema) Resultatet av undersøkelsen kan 


legges frem for KU når det er ferdigstilt. 


November 


Rådmannen inviteres til KU-møtet for å snakke om 


risikoområder og sin internkontroll. 


 


Kommunerevisjonen legger til grunn at en foreløpig 


presentasjon av tjenesteområdene, slik den vil være i 


overordnet analyse, kan fremlegges i forkant av møtet.  


 


Resultatene fra spørreundersøkelsene vil ikke være klare, men 


foreløpige resultater kan hvis ønskelig presenteres i møtet. 


Desember 


Ordfører inviteres til møtet i KU for å gi sine 


innspill/vurderinger til overordnet analyse.  


 


Kontrollutvalget drøfter risikoområdene innenfor kommunens 


tjeneste-/ansvarsområde, basert på kommunerevisjonens 


dokument og eventuell presentasjon av denne, medlemmenes 


kompetanse og egne erfaringer.  


 


Kontrollutvalget diskuterer vesentlighet for risikoområdene.  


Det blir lagt opp til å vurdere vesentlighet ut fra ulike 


perspektiver. Vurderinger som blir gjort i møtet vil danne 


grunnlaget for en prioritering av områder for 


forvaltningsrevisjon. 


 


Vesentlighet på ulike områder oppsummeres i eget skjema.  


Januar 


 


Merk: Det er per i dag ikke 


lagt opp til møte i januar. 


 


Sekvensen det legges opp 


til i et slikt møte antas å 


være tidkrevende. Vi 


anbefaler derfor at 


behandlingen skjer i et møte 


hvor KU har få andre saker 


å behandle.   


Kommunerevisjonen innarbeider Kontrollutvalgets risiko- og 


vesentlighetsvurderinger i overordnet analyse. 


 


Kommunerevisjonen ferdigstiller med dette overordnet analyse 


Februar / Mars 


 


Framdriften kan justeres i henhold til Kontrollutvalgets ønsker. Vi gjør imidlertid 


oppmerksom på risikoen for at Kommunerevisjonen i perioden kan miste kapasitet til å 


sluttføre arbeidet med analysen. 







 


 
 


 


 


X:\X-Rokus\Kontrollutvalg\Asker 


kontrollutvalg\Møter\1115\Prosess for overordnet analyse 


- oppdatert.docx 


Side 6 av 6 


 


 
Kommunerevisjonen 


 


Avslutning 


Vi mener at slik vi har lagt opp prosessen, vil dette gi en grundig kartlegging av 


risikoområder, der forskjellige og relevante informasjonskilder benyttes. Prosessen vil 


sørge for at analysen blir godt forankret i Kontrollutvalget. Samtidig vil en slik prosess 


kunne være tidkrevende. Prosessen og framdriften bør vurderes opp mot tids- og 


ressursbruk for utarbeidelse av overordnet analyse.  


 





























_____________________________________________________________ 


From: Erling Guderud [mailto:Erling.Guderud@asker.kommune.no]  


Sent: 23. oktober 2014 13:32 


To: soren@yran.no 


Subject: Bjørklundsveien 


 


Hei,         


 


Jeg har ikke glemt dere.  


Jeg venter på noen interne tilbakemeldinger, derfor blir tilbakemeldingen noe forsinket.  


 
Vennlig hilsen 
 
Erling Guderud 
Arealplanlegger  
 
Plan- og bygningsavdelingen 
Dir. tlf: 907 07 453 
erling.guderud@asker.kommune.no 
www.asker.kommune.no 


 
 


___________________________________________________________________ 


Fra: Søren Yran [mailto:soren@yran.no]  


Sendt: 3. november 2014 09:11 


Til: 'Erling Guderud' <Erling.Guderud@asker.kommune.no> 


Kopi: 'Therese Esbjørnsen' <tessa@hjem.as>; 'Bjørn Esbjørnsen' <post@byggebo.no> 


Emne: Bjørklundsveien 22 


 


Viser til vårt møte og senere korrespondanse via Epost. Vi forstod det slik at vi skulle få 


tilbakemelding på noen av sakene vi drøftet på møtet. 


 


Dette er ikke registrert mottatt hos oss... Har du noen info om når dette kan forventes? 


 


Mvh Søren Yran 


 


 
Fra: Søren Yran [soren@yran.no] 


Sendt: 12. november 2014 14:12 
Til: Katja Buen 


Emne: Bjørklundsveien 22 


Hei Katja Buen, 
  


Tenkte jeg vil informere deg om fremdriften... 


-vi hadde et hyggelig møte med ny saksbehandler for noen uker siden. Han skulle komme 


tilbake med referat etter en uke... men vi har ikke hørt noe, ej heller etter at jeg sendte en mail 


og purret på det. 


Tiden renner og min oppdragsgiver har nå gitt meg beskjed om å sende inne forslaget til dere, 


Siden det er så vanskelig å få fremdrift i dialog med dere. 


  



mailto:Erling.Guderud@asker.kommune.no

mailto:soren@yran.no

mailto:erling.guderud@asker.kommune.no
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Konklusjon er da at vi lager likevel «mark-parkering» med parkering i garasjer og terreng for 


den øvre delen, og beholder fem tomannsboliger. Vi er enige med saksbehandler at det blir for 


tett med 6 stk, selvom vi holder oss til 20% BYA med underjordisk garasje. 


  


For den nedre delen beholder vi tre stk tommanboliger og legger garasjen inn i bakken, og 


innkjøring fra Bjørklundsveien. 


  


Vi utarbeider forslaget ihht dette og sender det inn så snart det er mulig. 


Med vennlig hilsen 


Søren Yran, Siv Ark.MNAL 


  


_________________________________________________________________ 


From: Katja Buen [mailto:Katja.Buen@asker.kommune.no]  


Sent: 12. november 2014 15:54 


To: Søren Yran 


Cc: Erling Guderud 


Subject: SV: Bjørklundsveien 22 


 
Hei  


 
Vi blekager problemene med fremdriften, men vi har hatt hendene fulle med kommuneplanrullering. 


Vi kommer raskt tilbake med tilbakemelding. 


 
Med vennlig hilsen 


Katja Buen 


 


________________________________________________________________________ 


Fra: Søren Yran [mailto:soren@yran.no]  


Sendt: 11. februar 2015 12:38 


Til: 'Erling Guderud' <Erling.Guderud@asker.kommune.no> 


Kopi: 'Therese Esbjørnsen' <tessa@hjem.as> 


Emne: Regulering Bjørklundsveien 22 


 


Hei Erling Guderud, 


Snakket med avdelingsleder som har tatt overetter Katja Buen igår, men han visste ikke 


hvorledes saken ligger an i forhold til fremdrift. 


Prøvde å ringe deg uten hell, så nå skriver jeg en epost. 


 


Kan du si noe om den videre saksbehandlingstid? 


-min oppdragsgiver er naturlig nok interessert i fremdrift. 


Mvh Søren Yran 


 


SØREN YRAN AS 
tlf. 90689426 


Øvre Slottsgate 14      


0157 Oslo 
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________________________________________________________________________ 


From: Erling Guderud [mailto:Erling.Guderud@asker.kommune.no]  


Sent: 11. februar 2015 13:02 


To: Søren Yran 


Cc: 'Therese Esbjørnsen' 


Subject: SV: Regulering Bjørklundsveien 22 


 


Hei,  


 


Min arbeidstid har i sin helhet blitt viet til den del av kommuneplanen som ikke ble vedtatt, vi 


skal ha politisk behandling 1.gangsbehandling av denne i slutten av februar. Fra starten av 


mars får jeg frigitt tid (mens kommuneplanen er på høring).  


 


Jeg skal ærlig innrømme at saken deres er en av mine dårlig samvittigheter, og at saken deres 


blir prioritert i det den delen av kommuneplanen som ikke er vedtatt legges ut på høring.   


 


Jeg ser det absolutt som et realistisk mål at saken kan legges frem til 1.gangsbehandling i 


løpet av våren (2015).  


 
Hilsen 
 
Erling Guderud 
Plan- og bygningsavdelingen 
Dir. tlf: 907 07 453 


 
 


 


_______________________________________________________________ 


From: Søren Yran [mailto:soren@yran.no]  


Sent: 2. mars 2015 16:51 


To: 'Erling Guderud' 


Subject: Bjørklundsveien 22 regulering 


 


Hei igjen, 


Siden det nå er mars, lurer jeg på om dere har noen  


Informasjon om når det forventes videre saksbehandling av 


Det private reguleringsforslag? 


Mvh Søren Yran 


 


SØREN YRAN AS 
tlf. 90689426 


Øvre Slottsgate 14      


0157 Oslo 
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________________________________________________________ 


Fra: Søren Yran [mailto:soren@yran.no]  


Sendt: 25. mars 2015 13:24 


Til: 'Therese Esbjørnsen' <tessa@hjem.as> 


Kopi: 'Bjørn Esbjørnsen' <post@byggebo.no> 


Emne: Bjørklundsveien 22 reguleringsforslag 


 


Fikk telefonsvar fra Erling Guderud nettopp nå, 


Han sier at de setter i gang med førstgangsbehandling av saken om en stund,  


slik at dette mest sansynlig blir behandlet før sommeren. 


Han melder tilbake såsnart han setter i gang saksbehandlingen om han har spørsmål... 


 


Dette er jo i og for seg ikke særlig tilfredsstillende (tidsmessig) 


Men de har ikke kapasitet til raskere behandling i kommunen. 


Mvh Søren Yran 


 


SØREN YRAN AS 
tlf. 90689426 


Øvre Slottsgate 14      


0157 Oslo 


 


 


___________________________________________________________________ 


Fra: Søren Yran [mailto:soren@yran.no]  
Sendt: 8. april 2015 11:02 


Til: Erling Guderud 
Emne: Bjørklundsveien 
  


Hei Erling 


Er det noe nytt om fremdrift og saksbehandlingstid? 


  


Mvh Søren Yran 


  
______________________________________________________________________________ 


From: Erling Guderud [mailto:Erling.Guderud@asker.kommune.no]  


Sent: 16. april 2015 11:46 


To: Søren Yran; 'Therese Esbjørnsen' (tessa@hjem.as) 


Subject: SV: Bjørklundsveien 


 


Hei,  


  


Det er ingen nyheter ifht fremdrift i saken, pga stor saksmengde må saker dessverre 


prioriteres. Vi forventer en 1.gangsbehandling av deres sak innen sommeren. Siste 


bygningsrådsmøte før ferien er 17. juni. Dere vil bli varslet når saken skal opp til politisk 


behandling.   


  
Hilsen 
 
Erling Guderud 
Plan- og bygningsavdelingen 
Dir. tlf: 907 07 453 
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__________________________________________________________________ 
From: Therese Esbjørnsen [mailto:tessa@hjem.as]  
Sent: 15. mai 2015 18:12 
To: 'Bjørn Esbjørnsen'; 'Søren Yran' 
Subject: SV: Status-møte 


 
Hei, 


Det er også veldig rart at vi ikke har fått rivetillatelse ennå. Søknad om riving ble registrert i 


saksinnsyn 11/3. Dette er over 9 uker siden og saken har ennå ikke blitt tildelt saksbehandler. 


Vi har kontaktet kommunen både via tlf. og e-post (purret på mail 29/4), men kommunen har 


ikke respondert. Vi har fått opplyst av kommunen at behandlingstiden på rivesaker er 3 uker. 


Når får vi svar på vår rivesøknad? 


 


Mvh 


Therese 


 


_________________________________________________________________ 
Fra: Søren Yran [mailto:soren@yran.no]  
Sendt: 16. mai 2015 15:55 
Til: 'Therese Esbjørnsen' <tessa@hjem.as> 
Emne: RE: Status-møte 


 
Helt enig... 
Skal ringe på mandag å sjekke om det er noen grunn til det 
MVH S 


 


_________________________________________________________ 


From: Søren Yran [mailto:soren@yran.no]  


Sent: 21. mai 2015 16:06 


To: 'post@asker.kommune.no' 


Subject: rivesak på Gnr 39, Bnr 97 


 


Vi viser til innsendt søknad primo Mars 2015 og purrer på svar eller saksbehandling. 


 


Mvh Søren Yran 


 


SØREN YRAN AS 
tlf. 90689426 


Øvre Slottsgate 14      


0157 Oslo 


 
________________________________________________________________________ 
Fra: Søren Yran [mailto:soren@yran.no]  


Sendt: 2. juni 2015 09:56 


Til: 'Therese Esbjørnsen' <tessa@hjem.as> 


Kopi: 'Bjørn Esbjørnsen' <post@byggebo.no> 


Emne: Bjørklundsveien 22 


 


Har purret Erling Guderud/ Asker Kommune 


Vedr mulig fremdrift på Bjørklundsveiesaken 


-regulering.... 
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Og har sendt forespørsel til AK om fremdrift/ saksbehandleing på rivesaken 


 


Mvh S 


 


SØREN YRAN AS 
tlf. 90689426 


Øvre Slottsgate 14      


0157 Oslo 


 


 


__________________________________________________________ 


From: Therese Esbjørnsen [mailto:tessa@hjem.as]  


Sent: 4. september 2015 15:02 


To: 'Erling Guderud' <Erling.Guderud@asker.kommune.no> 


Cc: 'Søren Yran' <soren@yran.no> 


Subject: SV: Bjørklundsveien 


 


Hei, 


Hva er status på denne saken? 


 


Mvh 


Therese Esbjørnsen 


Vivir as 
 


_________________________________________________________ 


Fra: Søren Yran [mailto:soren@yran.no]  


Sendt: 4. september 2015 15:11 


Til: 'Therese Esbjørnsen' <tessa@hjem.as> 


Emne: RE: Bjørklundsveien 
 


Det er til å gråte av at det er slik, men jeg smiler likevel over at du klarer å være 


Så vennlig i din forespørsel... 


God helg 
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Forord 


Denne virksomhetsplanen er en oppsummering av styringsparametere på et nivå som skal gi 


kontrollutvalget tilfredsstillende tilsyn med revisjonsenhetens virksomhet. Rapporteringen må 


ses i sammenheng med øvrig rapportering til KU og den overordnede beskrivelsen av enheten. 


Planen legges fram som sak for kontrollutvalget. Grunnet revisjonens årshjul vil rapportering 


skje på høsten og være en kombinasjon av oppsummering fra forrige år og plan for nytt 


revisjonsår. Denne planen gjelder for revisjonsåret 2015. 


 


Planen er delvis omarbeidet etter kommunestyrets vedtak 8. september, der det ble bestemt at 


revisjonstjenesten skal settes ut på anbud fra og med regnskapsåret 2016. Dette innvirker til 


en viss grad på våre planlagte handlinger for regnskapsrevisjon 2015 og i større grad ved 


oppgaver som forvaltningsrevisjon, avtalte kontrollhandlinger, attestasjoner, bistand mv. Det er 


per i dag ikke avklart hvordan overgang til ny revisor skal være og hvordan oppgaver i første 


halvår av 2016 skal fordeles. Denne usikkerheten gjør det vanskelig å planlegge.   


 


 


 


 


 


Brita Arvidsen 


kommunerevisor 


 


Oktober 2015 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
Forord ........................................................................................................................... 2 
1. Ressursoversikt ........................................................................................................ 3 
2. Ressursdisponering og oppgavefordeling ...................................................................... 4 
3. Oppdateringsplan ...................................................................................................... 7 
4. Strategiske mål og tiltak – risikovurdering, målstyring ................................................... 7 
5. Økonomi .................................................................................................................. 8 
6. HMS ........................................................................................................................ 8 


 
 


 


 


 







Virksomhetsplan 2015 


Asker kommunerevisjon           3  


 


 


 


1. Ressursoversikt  


Det stilles krav om at revisjonen skal ha oppdragsansvarlig revisor med bestått eksamen i 


revisjon iht finanstilsynets krav til registrert eller statsautorisert revisor, og i tillegg ha tre års 


praksis fra regnskapsrevisjon. Kommunerevisor samt flere medarbeidere oppfyller dette kravet. 


I tillegg er det krav om at oppdragsansvarlig revisor for forvaltningsrevisjon har 


kvalifikasjonskrav tilsvarende tre års høyskoleutdanning. Alle våre ansatte har dette. Alle 


ansatte følger også oppdateringsprogram som tilfredsstiller etterutdanningskrav gitt av NKRF. 


 


Det har i hele 2015 vært knyttet usikkerhet til enhetens organisasjonsform og størrelse. Vakant 


stilling fra april 2015 er derfor dekket opp med innleid vikar.  


 


Etter beslutning om konkurranseutsetting av revisjonstjenesten oppstod det ytterligere 


usikkerhet i forhold til enhetens kapasitet i resterende periode. Det er lite hensiktsmessig med 


kortvarige engasjement som krever mye opplæring. Per september er en person allerede i 


svangerskapspermisjon og ytterlige en går ut i permisjon i desember. Det planlegges ikke med 


vikarer for disse. I avsnitt 2 er det forsøkt vist tilgjengelige ressurser fordelt med timer på ulike 


oppgaver. Om ansatte og vikar finner andre jobber og slutter før vårt oppdrag er avsluttet må 


konsekvensen bli vurdert og tatt hensyn til. Det må vurderes om noen av oppgavene kan 


reduseres eller om de må kjøpes eksternt. Det vises til kommunerevisors notat til 


kontrollutvalget og rådmannen 21. september – Overgang til konkurranseutsatt revisjon. 


 


Asker kommunerevisjon har per september følgende bemanning med tildelte ansvarsområder: 


 


Navn Formal- og realkompetanse Ansvarsområde 


Brita Arvidsen  


Ansatt 1991 


Kommunerevisor 


fra 2008 


 


 Revisor med godkjenning fra 


Kredittilsynet i 1989.  


 Offentlig økonomistyring 1993. 


Grunnkurs for kommunale og 


fylkeskommunale arbeidstakere, 


saksbehandling i kommunesektoren, hhv 


1992 og 1997. 


 Mellomlederprogram 2006 


 Lederutviklingsprogram – Team og 


teamledelse (vår 2011 – vår 2013)  


 


Leder 


Oppdragsansvarlig  


Ann Karin Olander 


Ansatt 2008 


Hovedrevisor 


 


 Registrert revisor med godkjenning fra 


Kredittilsynet i 1991.  


 Høyere revisorstudium 1992.  


 Oppdateringsprogram som tilfredsstiller 


etterutdanningskrav gitt av DnR fram til 


ansettelse i Asker kommunerevisjon 


 Lederutviklingsprogram – Team og 


teamledelse (vår 2011 – vår 2013)  


 9 års variert revisjonspraksis fra BDO 


 Oppdragsansvarlig revisor i egen 


revisjonspraksis i 10 år 


 


Stedfortreder for 


kommunerevisor, 


nestleder. 


Leder fagteam 


regnskapsrevisjon, med 


ansvar for planlegging, 


koordinering, 


gjennomføring og 


kvalitetssikring.  


 


Regnskapsrevisjon – 


kommune, IKS 
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Navn Formal- og realkompetanse Ansvarsområde 


Maria B. Mikkelsen 


Ansatt 2006 


Revisor 
Permisjon i 
revisjonsåret 2015 


 


 Ex.phil. og Ex.fac. 2002  


 Registrert revisorstudie med karakterer i 


hht kredittilsynets krav 2005.  


 Årsstudium Statsvitenskap 2006.  


 


Regnskapsrevisjon – 


kommune, kirkelig 


fellesråd, menigheter 


Anette Skurdal 


Ansatt 2011 


Revisor 


 


 Registrert revisorstudie med karakterer i 


hht kredittilsynets krav 2004.  


 5 års erfaring med revisjon og corporate 


finance fra Ernst & Young (Oslo/London) 


 6 års erfaring med økonomi og strategi i 


Telenor 


 


 


Regnskapsrevisjon – 


kommune, selskapskontroll 


Inger Helene Elstad 


Ansatt 2013 


Forvaltningsrevisor 


 


 Mastergrad i sosiologi  


 2 års erfaring fra Bærum 


kommunerevisjon 


 2 års erfaring fra forskningsprosjekter 


ved UiO 


 


Forvaltningsrevisjon og 


andre undersøkelser, 


overordnet analyse FR 


 


  


Kristin Glestad Øen 


Ansatt 2013 


Revisor 


 Registrert revisorstudie med karakterer i 


hht kredittilsynets krav 2011.  


 Har mer enn 20 års erfaring fra det 


private næringsliv, hvorav 7 år som 


mellomleder 


 2 års erfaring som regnskapskontrollør, 


Kemneren i Asker og Bærum 


 


Regnskapsrevisjon – 


kommune, IKS, 


menigheter, legater 


Helene Løvaas 


Haaland 


Vikar fra april 2015 
Pt gjelder vikariatet ut 
2015, men vil kunne bli 
forlenget etter behov.  


 Mastergrad i Human Rights og 


Multikuturalisme 


 Bachelorgrad i statsvitenskap 


 


Forvaltningsrevisjon og 


andre undersøkelser, 


overordnet analyse FR 


 


 


Kommunerevisors vurdering om overholdelse av uavhengighetskrav for alle revisjonsoppdrag 


(ISA 220 pkt 11): 


Asker kommunerevisjon har kun oppdrag som gjennom sin lovgivning gis anledning til å velge 


kommunal revisjon. Alle ansatte avgir en årlig egenerklæring. Retningslinjer er gitt i enhetens 


interne kvalitetskontroll. Det er utarbeidet eget notat som tar opp spørsmål/tema vedrørende 


vår uavhengighet. Temaet tas årlig opp i felles kontormøte. 


=> Kommunerevisor vurderer at enhetens uavhengighet er sikret for revisjonsåret 


2015 for alle revisjonsoppdrag.   


 


 


2. Ressursdisponering og oppgavefordeling  


Innenfor fasene i revisjonens årshjul har vi definert de viktigste og største arbeidsoppgavene 


innenfor ulike arbeidsstrømmer. Det settes en frist for når oppgaven skal være utført og ansvar 


fordeles. Utført oppgave kvitteres ut med ferdigstillelsesdato og eventuelle kommentarer. Dette 


gir god oppfølging, oversikt over oppgaver og frister og erfaring for videre planlegging. 


Arbeidsstrømmene er definert til å være:  
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 Regnskapsrevisjon 


 Særattestasjoner 


 Forvaltningsrevisjon, herunder selskapskontroll og andre bestillinger fra KU 


 Kontrollutvalget, herunder utarbeidelse av saker og rapportering  


 Interne arbeidsoppgaver som støtter opp om våre hovedoppgaver  


 


Ut fra gitte oppdrag er utfordringen å fordele våre ressurser hensiktsmessig. Det må tas hensyn 


til det personell vi har, tiden for når hovedoppgavene skal utføres og også der personer skal 


jobbe sammen i team.  


 


Ressursplanen tar utgangspunkt i tilgjengelige timer og fordeler dette på våre ulike oppgaver.  


Den videre fordelingen av timer ut på den enkelte medarbeider foreligger i underliggende 


dokumentasjon. Endret vurdering av risikobildet, endring i ressurstilgang eller uforutsette 


oppgaver gjennom året blir vurdert opp mot forsvarlige endringer i timebudsjett.  


Oversikt relateres til revisjonsår fra 16. mai år x til 15. mai år x+1. De momenter som er 


skissert i notat om overgang til konkurranseutsatt revisjon er brukt som grunnlag for budsjett 


2015.  


 


Brukte 


timer 2014


% av 


total


Budsjett 


2015


% av 


total


Kommuneregnskapet:


Regnskapsrevisjon 3 538        31 % 2 773        34 %


Attestasjonsoppgaver 518           449           


Bistand kommunen 232           222           


Sum attestasjon og bistand 750          7 % 671          8 %


Kontrollutvalg 200          2 % 211          3 %


Selskapskontroll 193           -            


Plan og forberedelse FR 33             887           


 Prosjekter 2 675        782           


Ad hoc oppgaver 454           83             


Avtalte handlinger 42             72             


Sum forvaltningsrevisjon 3 397        30 % 1 825        22 %


Adm og avslutning oppdrag 2 501        22 % 2 005        25 %


Delsum 10 386      92 % 7 485        92 %


Eksterne oppdrag:


Legater 28             11             


Fellesrådet 229           205           


Menigheter 156           158           


ABBV IKS 249           -            


Buskerud Kom Rev IKS 60             -            


Asker og Bærum Vannverk IKS 143           136           


Andre oppdrag 37             122           


Sum eksterne oppdrag 903          8 % 632          8 %


Totalt 11 289      100 % 8 117        100 %  
 


Det bemerkes at estimatet for revisjonsåret 2015 bygger på kunnskap om utførte oppdrag hittil 


og kjente planer videre. Det er tatt utgangspunkt i dagens ressurssituasjon og varslede 


permisjoner. Det er beregnet timer for vikar ut mars.  


 


Enkelte oppgaver som har vært utført tidligere år vil i noen grad falle bort, men det må 


påregnes tid til omstillingsprosess og oppgaver i forbindelse med endelig avslutning av enheten.     
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Nedgangen i timer til forvaltningsrevisjon henger sammen med at ressursene blir sterkt 


redusert fra nyttår. 


 


Under vises timefordeling på våre hovedoppgaver de fire siste år samt budsjettert fordeling for 


revisjonsåret 2015.  


 


 
 


 


Regnskapsrevisjon av kommuneregnskapet planlegges og utføres innenfor definerte 


revisjonsområder. Under vises hvordan ressursene har vært fordelt på de ulike 


revisjonsområdene de fire siste årene.  
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3. Oppdateringsplan  


Asker kommunerevisjon skal ha kompetanse til å utføre de oppgaver som er tillagt avdelingen. 


I hovedsak gjelder dette regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll med 


tilliggende oppgaver som attestasjon og bistand. Vi reviderer ulike type virksomheter/selskaper. 


Spisskompetanse innenfor spesielle områder har vært mer hensiktsmessig å kjøpe eksternt. 


Dette har det vært svært begrenset behov for. 


 


For medlemmer i Norges kommunerevisorforbund (alle) gjelder obligatorisk etter- og 


videreutdanning. Medlemmene og virksomheten er selv ansvarlig for å registrere gjennomførte 


kurs. NKRFs kvalitetskontroll vil følge opp etterlevelsen av ordningen.   


Innenfor en 3-års periode er oppdragsansvarlig revisor forpliktet til å gjennomføre nødvendig 


etter- og videreutdanning innenfor relevante fagområder med til sammen 105 kurstimer. De 


øvrige ansatte har tilsvarende 63 timer. Det kan godskrives maksimum 70 timer for 


oppdragsansvarlig og 42 timer for øvrige ansatte og kreves minimum 14 timer per år for alle.  


 


Ved planlegging av kurs vurderes: 


 at avdelingen opprettholder bredden på sin kunnskap 


 at den enkelte tilfredsstiller gitte krav 


 at den enkelte får mulighet til både spesialisering og generell kunnskap 


 


Aktuell oppdatering gjøres innenfor fagkretsene revisjon, regnskap, kommunal juss og 


organisasjon (herunder etikk, ledelse mv).  


 


Grunnet enhetens avvikling vil kurs bli valgt ut fra andre kriterier enn ved en forutsetning om 


fortsettelse av oppdraget. Pliktig oppdatering for revisjonsåret 2015 vil være opprettholdt.  


 


 


4. Strategiske mål og tiltak – risikovurdering, målstyring 


Asker kommunerevisjon har følgende overordnede mål: 


 


 Utføre god og tilstrekkelig revisjon som gjør oss kvalifisert til å avgi revisjonsberetning 


 Være serviceinnstilte og informative slik at våre oppdragsgivere tilføres en merverdi med 


vår revisjon 


 


Med dette som bakgrunn har vi jobbet målrettet for å opprettholde og videreutvikle våre 


tjenester. For perioden 2013-2016 har vi definert 3 strategiske mål. Årlig har vi gjennomgått 


disse og satt mer detaljerte resultatmål. Denne øvelsen er ikke gjort for 2015. Hovedmålet for 


revisjonsåret 2015 er å avslutte oppdragene våre med samme profesjonalitet og integritet som 


tidligere og være behjelpelig i overføring til ny revisor.  


 


Under presenteres de strategiske mål med tilhørende resultatmål som ble definert for 2014: 


 


1. Være den foretrukne revisjon for Asker kommune og øvrige oppdragsgivere 


 Alltid avgi revisjonsberetning innen frist 


 Øvrige bestillinger/forespørsler leveres innen avtalt frist 


 Vår tilbakemelding skal være forståelig og konstruktiv 


 Være en konstruktiv og tilgjengelig bidragsyter for våre oppdragsgivere 


 Målrettet og hensiktsmessig tidsforbruk 


2. Opprettholde og videreutvikle kvalitet på vårt arbeid 


 Revidere i hht standarder 
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 Sikre kompetanse i forhold til oppgaver 


 Sikre objektivitet og faglig integritet 


 Sikre god intern informasjonsflyt 


 Gjennomføre og videreutvikle intern kvalitetskontroll 


 Sikre godt arbeidsmiljø 


 Opprettholde et godt samarbeid med andre utøvere av offentlig revisjon 


3. Øke synligheten av vårt arbeid  


a. Videreutvikle presentasjon av vår virksomhet 


b. Øke stedlig revisjon 


c. Videreutvikle og operasjonalisere ressursplan 


d. Oppdatere vår informasjon på internett 


 


Hvert resultatmål har tidligere blitt operasjonalisert med tiltak som skal gjennomføres. Dette er 


ikke gjort for 2015. 


 


 


5. Økonomi  


Det er kontrollutvalget, etter innstilling fra kommunerevisor, som har avgitt forslag til budsjett 


for tilsyn og kontroll. Forslaget skal følge formannskapets innstilling til kommunestyret. 


Kommunerevisor sender også sitt innspill til budsjett til økonomiavdelingen.   


 


Budsjettet definert på ansvar 1080 skal dekke virksomheten til Asker kommunerevisjon.  


 


Kostra hovedgruppe 


 


Regnskap 2012 Regnskap 2013 Regnskap 2014 Budsjett 2015 
(før lønnsjust 2015) 


Lønn og sosiale utgifter 5 355 457 5 863 489 5 858 982 5 955 000 


Kjøp av varer/tjenester 370 658 307 165 400 850 841 100 


Overføringsutgifter 37 678 30 316 47 534 135 000 


Reserverte bevilgninger 0   683 323 


Sum utgifter 5 763 793 6 200 970 6 307 366 7 614 423 


Salgsinntekter -349 975 -336 050 -341 250 -175 000 


Refusjoner -514 026 -616 383 -148 017 -139 000 


Sum inntekter -864 001 -952 433 -489 267 -314 000 


Netto 4 899 792 5 248 537 5 818 099 7 300 423 


Budsjett 6 229 381 6 274 371 6 925 379  


Mindreforbruk 1 329 589 1 025 834 1 107 280  


 


 


Kommunerevisor følger jevnlig opp avdelingens regnskap mot budsjett. Det rapporteres til 


kontrollutvalget hvert tertial. Rapportering til økonomiavdelingen følger kommunens 


retningslinjer. Det er ventet et betydelig mindreforbruk også for 2015. Per 2. tertial var 


mindreforbruket kr 1,2 mill. 


 


 


6. HMS  


HMS-arbeid skal sikre at det jobbes systematisk og løpende med helse, miljø og sikkerhet i 


enheten. Leder har ansvar for å følge opp et systematisk HMS-arbeid i samarbeid med enhetens 


verneombud. Alle medarbeidere skal også medvirke ved utforming, gjennomføring og 


oppfølging. Kommunerevisjonens HMS-håndbok bygger på rutine 5.8.1 – Felles HMS-håndbok i 


Felles ledelsessystem. Det har vært gjennomført årlige medarbeidersamtaler og vi har deltatt 
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på medarbeiderundersøkelser i regi av kommunen. Score-systemet gir kategorier innenfor 


«grønt – gult – rødt». Hovedsakelig har kommunerevisjonen ligget godt innenfor grønt.  


 


For høst 2015 og vår 2016 er ivaretakelse av den enkelte viktig. Den enkeltes situasjon og 


opplevelse av enhetens nedleggelse er viktig å følge. Det er viktig i størst mulig grad å gi 


trygghet gjennom informasjon og i arbeidet med å søke nye arbeidsoppgaver i Asker kommune 


eller overgang til stilling utenfor kommunen.  


 


Ordinære medarbeidersamtaler vi ikke bli avholdt.  
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Asker kommunerevisjon 
Postboks 353 
1372 Asker 


E-post 
revisjon@asker.kommune.no  
Nettside 
www.asker.kommune.no 


Telefon direkte 
66 90 98 50 
Telefon sentralbord 
66 90 90 00 
 


Org.nr. 
988 457 663/944 382 038MVA 
Bankgiro 
5136.05.01209 
 


Medlem av Norges Kommunerevisorforbund og Den Norske Revisorforening 


Kommunerevisjonen 


Kontrollutvalget i Asker 
 
 
 
Deres ref.:  Vår ref.:    Arkivnr.:   Dato: 
   Brita Arvidsen    ku231115   04.11.2015 
 
 
 
 


Innspill til sak:  Prosess for overordnet analyse for forvaltningsrevisjon 


 
Asker kommunerevisjon legger fram oppdatert sak.  


 


Tidligere behandling 


Vedtak i sak 53/2015 (24.8.15):  


Kontrollutvalget ber kommunerevisjonen legge frem et forslag til prosess og innretning for 


arbeidet med overordnet analyse for plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2020 til 


neste møte. 


 


Fra protokoll til sak 61/2015 (21.9.15): 


 
 


Bakgrunn for saken 


Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 


kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. 


Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og 


vesentlighetsvurderinger. 


 


Det forrige kontrollutvalget gav kommunerevisjonen i oppdrag å gjennomføre en prosess som 


fører fram til en overordnet analyse. Det var et klart ønske om at kontrollutvalget skulle 


involveres. Det er derfor viktig at det settes av tid til å gjennomgå revisjonens forslag mhp 


milepæler og oppgavedeling. Kommunerevisor ser det også som viktig at prosessen forankres i 


nytt kontrollutvalg og at også de gis mulighet for å gi innspill.  


 


Vedlagt følger et oppdatert notat som beskriver rammene for en overordnet analyse og 


revisjonens forslag til gjennomføring. På grunn av kommunerevisjonens kapasitet har vi sett 


oss nødt til å justere noe på prosessen, men vi mener dette ikke går ut over kvaliteten på 


overordnet analyse eller kontrollutvalgets ønsker om involvering. 


 


 







Til møtet legger vi opp til en presentasjon og kommunikasjon, der vi vil ha fokus på følgende:  


 


 Kort presentere forvaltningsrevisjon som begrep 


 Status i og forklaring av prosessen med utgangspunkt i notatet 


 Forventningsavklaringer (avklaring av hva vi tenker kontrollutvalget skal bidra med) 


 Presentere foreslått spørreundersøkelse og få avklart hvem den skal sendes til  


 Tidsperspektivet for gjennomføring av prosessen fram til endelig dokument 


 


Kommunerevisors vurdering 


Det legges opp til en grundig prosess for å komme fram til en overordnet analyse for 


forvaltningsrevisjon. Ønsket fra kontrollutvalget har vært en sterkere involvering enn tidligere. 


Dette krever at kontrollutvalget setter av tid til forberedelse, møter med rådmannen og 


ordfører samt sluttføring ved å vurdere vesentlighet for de ulike risikoområdene. For at 


prosessen skal kunne sluttføres av kommunerevisjonen er den avhengig av en rask framdrift.  


 


 


 


 


 


Brita Arvidsen 


kommunerevisor 


 


 


 


 


 


 


 


Vedlegg:  Oppdatert notat: Forslag til prosess for overordnet analyse for 


forvaltningsrevisjon 
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Forord 


God revisjonsskikk tilsier at revisjonen skal planlegges. Dette dokumentet er en overordnet 


beskrivelse av revisjonsenheten, organisering, formål, metoder og strategier. Dokumentet skal 


bidra til økt forståelse og rolleavklaringer. Her omtales også de dokumenter som benyttes i den 


praktiske overordnede planleggingen av revisjonsenhetens virksomhet.  


 


Revisjon utføres i tråd med internasjonale standarder. Kvalitet er viktig og kommunerevisor har 


ansvar for å dokumentere et internt kvalitetskontrollsystem i hht standard (ISQC1). Planlegging 


av revisjon på detaljnivå vil være nedfelt i arbeidspapirer og plandokumenter som inngår i 


revisjonsutførelsen for det enkelte oppdrag.  


 


Revisjonsenhetens aktiviteter må planlegges nøye for å sikre en mest mulig rasjonell og 


tilfredsstillende utnyttelse av ressursene. Det legges til grunn at: 


 Alle oppgaver skal ivaretas, og de skal utføres av personer med nødvendig kompetanse. 


 Det planlegges/settes av riktig mengde tid til de enkelte oppgaver – både for lite og for 


mye tid er uheldig. 


 Samlet planlagt tidsforbruk for den enkelte medarbeider må være realistisk. 


 Oppgavene utføres på mest mulig hensiktsmessig tidspunkt for å optimalisere effekten 


av revisjonshandlingene.  


 


Kommunestyret i Asker vedtok 8. september at revisjonstjenesten skal settes ut på anbud fra 


og med regnskapsåret 2016. Dette dokumentet er derfor ikke oppdatert i samme grad som det 


ville vært ved en fortsettelse av Asker kommunerevisjon.  


 


 


Brita Arvidsen 


Kommunerevisor 


 


 


Oktober 2015 
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1 Asker kommunerevisjon - organisasjon 


Asker kommunerevisjon har en uavhengig stilling overfor kommunen og dens politiske og 


administrative instanser. Dette fordi kommunerevisjonen fritt skal kunne undersøke, kontrollere 


og revidere hele den administrative forvaltning. Resultatene av revisjonen og kontrollene som 


utføres rapporteres til kontrollutvalget.  


 
Hovedregelen, i hht kommuneloven § 78 nr 5, er at revisor rapporterer til kontrollutvalget, som 


på sin side skal føre tilsyn med administrasjonen og påse at kommunen har en forsvarlig 


revisjonsordning. I hht revisjonsforskriften § 5 skal revisjonsberetningen stiles til 


kommunestyret. Dette for at revisors konklusjon skal gå til det organ som skal vedta 


årsregnskapet. Formannskapet, kontrollutvalget og rådmannen skal ha kopi av 


revisjonsberetningen. 


 


Revisjonsforskriften § 20 pålegger oppdragsansvarlig revisor å gi informasjon når et medlem av 


kommunestyret eller kontrollutvalget krever det. Revisor kan velge om opplysningen skal gis 


direkte til den enkelte representant, eller om opplysningen bør gis i møte for det aktuelle organ. 


Det vil være å foretrekke at informasjonen gis i møte slik at alle får samme informasjon.  


 


Våre oppdrag omfatter Asker kommune, interkommunale selskaper, legater, kirkelig fellesråd 


og menighetsråd. Dette er oppdrag som gjennom lovgivning gis anledning til å velge kommunal 


revisjon.  


 


Kommunerevisor står som oppdragsansvarlig for alle oppdrag, men nestleder har et overordnet 


ansvar for regnskapsrevisjon. For mindre oppdrag har utøvende revisor også et totalansvar. 


Forvaltningsrevisjon tilstrebes å gjennomføres i team på to, hvor det alterneres på 


prosjektlederrollen. Nestleder er tildelt ansvar som stedfortreder i kommunerevisors fravær. 


 


Alle ansatte har adekvat grunnutdanning og er medlem av Norges kommunerevisorforbund 


(NKRF) og omfattes dermed av forbundets regler for etter- og videreutdanning. Dette er med 


på å sikre en høy faglig kvalitet på de oppgaver som utøves. Alle er også medlem i Oslo og 
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Akershus kommunerevisorforening (OAKRF). Her er vi aktivt med i ulike faggrupper hvor 


erfaring deles og derigjennom bidrar til utvikling av revisjonspraksis i kommunal sektor.  


 


Asker kommune bygger på verdiene troverdighet, åpenhet og gjensidig respekt. Som ansatte i 


kommunen praktiserer vi også disse verdiene og legger til grunn kommunens etiske 


retningslinjer. I tillegg er vi som medlem av Norges Kommunerevisorforbund underlagt etiske 


retningslinjer vedtatt av årsmøtet i juni 2012.  


 


Det foretas årlig en vurdering av de ansattes uavhengighet i forhold til løpende og spesielle 


arbeidsoppgaver. Oppdragsansvarlig revisor (kommunerevisor) avgir egen erklæring til 


kontrollutvalget.  


 


Asker kommunerevisjon har utarbeidet retningslinjer og rutiner for en intern kvalitetskontroll av 


hele revisjonens virksomhet. Dette for å gi betryggende sikkerhet for at revisjonen etterlever 


faglige standarder og reguleringsmessige og rettslige krav samt at beretninger og uttalelser 


som avgis er hensiktsmessige ut fra omstendighetene.  


 


Som bedriftsmedlem i Norges kommunerevisorforbund er vi underlagt en ekstern 


kvalitetskontroll. Formålet er å sikre at alle som arbeider med revisjon av kommunal 


virksomhet holder en høy faglig standard i overensstemmelse med lover, forskrifter og god 


kommunal revisjonsskikk. Ordningen sikrer kontroll minst hvert femte år. Den siste 


kvalitetskontrollen av Asker kommunerevisjon var i 2012 med utgangspunkt i regnskapsåret 


2011. Tilbakemelding på en ekstern kvalitetskontroll blir kommunisert til kontrollutvalget. 


1.1 Kommunestyret 


Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltningen, og kan forlange 


enhver sak lagt fram for seg til orientering eller avgjørelse. Kommunestyret velger selv et 


kontrollutvalg og revisor. Jfr. kommuneloven §§ 76, 77 og 78.  


1.2 Kontrollutvalget 


Kontrollutvalget skal føre løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets 


vegne. De skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Videre 


skal de påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med 


gjeldene bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av 


økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og 


forutsetninger (forvaltningsrevisjon). Kontrollutvalget skal også påse at det føres kontroll med 


forvaltningen av kommunens interesser i selskaper (selskapskontroll). Oppgavene er nærmere 


definert i forskrift. Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer foretatt av kommunens 


folkevalgte organer. 


 


Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse 


om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret. Uttalelsen avgis til kommunestyret, men 


kopi av uttalelsen skal sendes formannskapet tidsnok til å bli tatt hensyn til i deres innstilling 


om årsregnskapet til kommunestyret. 


 


Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. Før en sak 


rapporteres til kommunestyret skal den ha vært forelagt administrasjonssjefen til uttalelse, jfr. 


kommuneloven § 77, pkt 6 med tilhørende forskrift (Kontrollutvalgsforskriften §§ 8, 11, 12 og 


15). Verken lov eller forarbeider er helt klare på hvilke saker som skal legges fram for 


administrasjonssjefen til uttalelse, dog synes det klart at det omfatter saker der utvalget skal 


rapportere i henhold til bestemmelsene i forskriften. Dette gjelder oppfølging av 
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revisjonsmerknader (nummererte brev), forvaltningsrevisjoner og oppfølging av disse og 


rapportering om selskapskontroll.  


 


Som et supplement til sentralt regelverk har kommunestyret vedtatt eget reglement for 


kontrollutvalget i Asker.  


1.3 Kontrollutvalgssekretariat 


Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget har sekretærbistand som tilfredsstiller 


utvalgets behov. Det er lagt beskrankninger på hvem som kan utføre denne funksjonen, ved at 


den ikke kan legges til kommunens administrasjon eller utfører av revisjonsoppgaver for 


kommunen. Sekretariatsfunksjonen er direkte underordnet kontrollutvalget og skal følge de 


retningslinjer og pålegg som utvalget gir. Administrasjonssjefen har innenfor kontrollutvalgets 


myndighetsområde ikke instruksjons- eller avgjørelsesmyndighet overfor sekretariatet.  


Sekretæren påser at saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at 


utvalgets vedtak blir iverksatt. Videre ligger det til sekretariat å sette opp saksliste, innkalle til 


møter, utarbeide protokoller og forestå arkivering.  


 


Fra april 2013 er Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS valgt til sekretær. Anskaffelsen er 


videreført i ny avtale inngått september 2015. (ref Kommunestyrets beslutning i sak 2/15 at 


sekretariatsordningen for kontrollutvalget for neste valgperiode skal ivaretas ved kjøp av 


tjenesten i markedet).  


 


 


2 Revisjonens formål, oppgaver og arbeidsområde 


Asker kommunerevisjon skal bidra til at fellesskapets midler og verdier blir brukt og forvaltet 


slik kommunestyret og andre myndigheter har bestemt. Vi er på vakt for fellesskapets verdier. 


Dette gjøres gjennom revisjon, kontroll og veiledning.  


 


Revisjon er en lovpålagt funksjon hjemlet i kommuneloven §§ 78, 79 og 80 med tilhørende 


forskrifter. Revisjon av kommunal virksomhet skal skje i henhold til god kommunal 


revisjonsskikk (se mer under kap 3). I dette kapittelet beskrives oppgaver som Asker 


kommunerevisjon utfører.  


2.1 Regnskapsrevisjon 


Revisor skal ved revisjon av regnskapene vurdere om disse er avlagt i samsvar med lov og 


forskrift og i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk. Revisor ser etter at 


årsregnskapet presenterer et budsjett som er gyldig i henhold til vedtak. Videre vurderes om 


ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og 


dokumentasjon av regnskapsopplysninger. Revisor skal se etter at enhetene har ordnet den 


økonomiske internkontrollen på en betryggende måte og med forsvarlig kontroll. Revisjonen 


skal bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil. 


2.2 Forvaltningsrevisjon 


I henhold til forskrift for kontrollutvalg skal kontrollutvalget minst én gang i valgperioden, og 


senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for 


gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal baseres på en overordnet analyse av 


kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere 


behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. Planen skal vedtas av 


kommunestyret. 
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Kontrollutvalget skal påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for 


forvaltningsrevisjon, jf forskrift om kontrollutvalg § 9. Forvaltningsrevisjon innebærer å 


gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger 


ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Herunder om: 


 


 forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets 


vedtak og forutsetninger 


 forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på 


området 


 beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med 


offentlige utredningskrav 


 resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets forutsetninger og/eller 


om resultatene for virksomheten er nådd. 


 


Kontrollutvalget kan pålegge kommunerevisjonen å sette i gang særlige undersøkelser. 


2.3 Selskapskontroll 


Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i 


selskaper m.m. Innen første året i valgperioden må kontrollutvalget utarbeide plan for 


selskapskontroll. Planen skal vedtas av kommunestyret.  


 


Selskapskontroll er delt mellom eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskapene. 


Eierskapskontroll er obligatorisk (Kontrollutvalget skal påse …), jf. forskrift om kontrollutvalg § 


14 første ledd. Den omfatter kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser, herunder 


å kontrollere om den som utøver eierinteressene gjør dette i samsvar med kommunestyrets 


vedtak og forutsetninger. Forvaltningsrevisjon frivillig.  
 


Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre selskapskontroll, jf. 


forskrift om kontrollutvalg § 13 tredje ledd. Denne avgjørelsesmyndigheten er likevel avgrenset 


av de avtalene kommunen må ha inngått med en utfører. Når det gjelder eierskapskontroll, er 


valget av utfører åpent – enten kontrollutvalgets sekretariat, kommunens revisjon eller andre 


habile utførere. Forvaltningsrevisjon er pr. definisjon revisjon, og kan derfor kun utføres av en 


revisor som tilfredsstiller kravene i forskrift om revisjon til kvalifikasjoner mv. og uavhengighet 


og objektivitet. 


2.4 Særattestasjoner 


Offentlige myndigheter kan kreve bekreftelse på økonomisk støtte/tilskudd som er overført 


kommunen til særskilte formål/prosjekter. Kommunerevisjonen er ansvarlig for å gi en uttalelse 


om midlene er benyttet i henhold til formålet. 


2.5 Bistand 


Asker kommunerevisjon mottar mange henvendelser fra kommunen internt med anmodning om 


bistand innenfor områdene: 


 Regnskap/budsjett – bokføring 


 Merverdiavgift – momskompensasjon 


 Internkontroll 


 


I den grad slik bistand ikke går ut over vår integritet og objektivitet ser vi på dette som en 


vinn–vinn situasjon. Med den kjennskap og nærhet vi har til virksomheten kan vi lettere forstå 


problemstillinger og ofte gi konkrete svar. Tilbake får vi verdifull informasjon til bruk i vårt 


arbeid.  
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3 Kommunerevisjonens strategi 


3.1 Visjon 


Asker kommunerevisjon har følgende visjon:  


 


Asker kommunerevisjon skal levere kvalitet på sine tjenester og være en 


verdifull bidragsyter. 


 


Våre verdier bygger på: 


 


Tillit – Tilgjengelighet – Integritet - Kompetanse 


 


Visjon og verdier skal opprettholdes ved at Asker kommunerevisjon:  


 Benytter anerkjent revisjonsmetodikk 


 Har fokus på uavhengighet og habilitet 


 Opprettholder et stort nettverk med omfattende kompetanse 


 Har fokus på effektiv revisjon 


 Utviser profesjonalitet  


 Beholder nærhet og lokal kunnskap 


 Kjenner oppdragene godt 


 Bidrar til veiledning som gjør andre gode slik at feil unngås og merverdi kan oppnås 


 I størst mulig grad holder sine brev og rapporter offentlige 


 


Revisjonens oppgave er å medvirke til å skape tillit til den offentlige forvaltningen. 


Kontrollutvalget inngår også som et viktig ledd i denne oppgaven. For at de skal fungere etter 


sin intensjon er de avhengig av et godt fungerende sekretariat. Asker kommunerevisjon har 


fokus på et godt samarbeid med sekretariatet.   


 


Som en kommunal enhet forholder vi oss også til offentlighetsloven og forvaltningsloven. Vi 


tilstreber en høy grad av åpenhet og offentlighet.  


3.2 Mål 


Overordnet mål: 


 Utføre god og tilstrekkelig revisjon som gjør oss kvalifisert til å avgi revisjonsberetning 


 Være serviceinnstilte og informative slik at våre oppdragsgivere tilføres en merverdi med 


vår revisjon 


3.3 Innsatsfaktorer 


Humankapital (medarbeidere) 


Våre medarbeidere er den viktigste innsatsfaktoren for å utøve en god tjeneste. Kompetanse, 


erfaring og god kjennskap til virksomhetene anses som viktige suksessfaktorer. Asker 


kommunerevisjon innehar i dag bred og god faglig kompetanse. Denne opprettholdes bl.a ved 


etter- og videreutdanning, medlemskap i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) og Den 


norske Revisorforening. Videre deltar vi i flere nettverksgrupper i regi av Oslo og Akershus 


kommunerevisorforening (OAKRF) så som lederforum, forum for regnskapsrevisjon og forum for 


forvaltningsrevisjon. Vi abonnerer også på flere fagtidskrift og nettbaserte kunnskapsbaser.  


 


Det stilles store krav til revisjonens habilitet. Ingen ansatte kan ha annet arbeid uten 


godkjenning. Alle ansatte avgir årlig en spesifikk uavhengighetserklæring.  
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Kommunerevisors vurdering om overholdelse av uavhengighetskrav for alle revisjonsoppdrag 


(ISA 220 pkt 11): 


Asker kommunerevisjon har kun oppdrag som gjennom sin lovgivning gis anledning til å velge 


kommunal revisjon. Alle ansatte avgir en årlig egenerklæring. Retningslinjer er gitt i enhetens 


interne kvalitetskontroll. Det er utarbeidet eget notat som tar opp spørsmål/tema vedrørende 


vår uavhengighet. Temaet tas årlig opp i felles kontormøte. 


=> Kommunerevisor vurderer at enhetens uavhengighet er sikret for revisjonsåret 


2015 for alle revisjonsoppdrag.  


 


Finanskapital (økonomi) 


Det er kontrollutvalget, etter innstilling fra kommunerevisor, som avgir forslag til budsjett for 


tilsyn og kontroll. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret. 


Kommunerevisor sender også sitt innspill til budsjett til økonomiavdelingen.   


Lønnskostnader utgjør hoveddelen av kommunerevisjonens budsjett.  


Kontrollutvalget behandler tertialvise økonomirapporteringer fra kommunerevisjonen. 


Økonomirapportering til økonomiavdelingen følger kommunens retningslinjer.  


 


Strukturkapital (systemer) 


Ved bruk av gode revisjonsverktøy (IKT) og utstrakt tilgang til kommunens IKT-systemer kan vi 


utføre en god og funksjonell revisjon. Vi ser det som viktig å holde oss oppdatert både på 


dagens løsninger og om det er andre verktøy som kan forbedre våre metoder. 


Revisjonsverktøyet Descartes er anskaffet og tatt i bruk på flere oppdrag, og vil ha en suksessiv 


implementering. 


 


 


4 Revisjonsoppdrag 


For følgende virksomheter utfører vi regnskapsrevisjon og utsteder egen revisjonsberetning: 


 Driftsinntekter 2014 


tall i millioner 


 


Finansiering av oppdraget 


Asker kommune 4.046  Ligger som en forutsetning 


i vårt budsjett 


Asker og Bærum Vannverk IKS 32,5 Fakturering  


 


Nedre Buskerud Distriktsrevisjon IKS 


(utgår 2015) 


16,1 Fakturering 


Asker Kirkelige Fellesråd 59,1 Inngår i kommunal 


tjenesteytingsavtale. 


Ligger som en forutsetning 


i vårt budsjett med et vist 


antall timer. Er det forhold 


som gjør at vi må bruke 


vesentlig mer tid blir dette 


fakturert. 


 


Asker menighet 2,5 


Holmen menighet 5,6 


Vardåsen menighet 1,9 


Østenstad menighet 2,5 


Heggedal menighet 1,4 


Legater (her inngår 9 legater og 1 stiftelse 


med separate regnskap og egne 


revisjonsberetninger) 


 Ligger som en forutsetning 


i vårt budsjett 


Pasientregnskap, ingen per dd  Ligger som en forutsetning 


i vårt budsjett 
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5 Revisjon og metoder 


Revisjon av kommunal virksomhet skal skje i henhold til god kommunal revisjonsskikk. Også de 


fleste andre oppdrag Asker kommunerevisjon har, refererer til den samme skikk.  


I merknad til revisjonsforskriften § 4 er det gitt følgende forklaring til begrepet: 


 


Begrepet ”god kommunal revisjonsskikk” er en rettslig standard, som i tillegg til å være 


normert av de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder for revisjon av kommuner, 


også vil være normert av relevante og anerkjente revisjonsstandarder på området. Slike 


standarder vil være basert på International Standards on Auditing (ISA), utgitt av IFAC 


(International Federation of Accountants), derunder også ”tillegg for offentlig sektor”. 


Med mindre annet framgår av ”tillegg for offentlig sektor” vil ”god kommunal 


revisjonsskikk” i all hovedsak være sammenfallende med ”god revisjonsskikk” i privat 


sektor når det gjelder regnskapsrevisjon. 


 


Revisjonsstandardene er rene oversettelser fra de internasjonale revisjonsstandardene. Dersom 


det er motstrid med norsk lovgivning er det innarbeidet fotnoter om dette. Tillegg for offentlig 


sektor vises i veiledningsmaterialet i egne avsnitt med ”særlige hensyn knyttet til offentlig 


sektor” 


 


For å kunne imøtekomme de krav som ligger i revisjonsstandardene med offentlige tillegg er 


det av NKRF utarbeidet en revisjonsmetodikk. Metodikken er en modell eller et systemopplegg 


som setter revisor i stand til å utføre revisjonsarbeidet i henhold til god (kommunal) 


revisjonsskikk. Asker kommunerevisjon benytter NKRF`s metodikk. Fra 2011 har vi også startet 


opp implementering av revisjonsverktøyet Descartes.  


5.1 Risiko og vesentlighet 


Begrepene risiko og vesentlighet står helt sentralt i all revisjonsteori, i revisjonsstandarder og i 


den kommunale revisjonsmetodikken. Det samlende begrepet for revisjonsrisiko defineres som 


”risikoen for at revisor avgir en feilaktig beretning når årsregnskapet inneholder vesentlig 


feilinformasjon”. Revisjonsrisikoen består av følgende komponenter:  


 


 Iboende risiko – ”risikoen for at en regnskapspost eller en transaksjonstype inneholder 


feilinformasjon som kan være vesentlig, alene eller sammen med feilinformasjon i andre 


regnskapsposter eller transaksjonstyper, når det ses bort fra eventuelle tilhørende interne 


kontrolltiltak.”  
 


 Kontrollrisiko – ”Risikoen for at en feilinformasjon som kan oppstå i en regnskapspost eller 


transaksjonstype og som kan være vesentlig, alene eller sammen med feilinformasjon i andre 


regnskapsposter eller transaksjonstyper, ikke vil bli forhindret eller oppdaget og korrigert 


innen rimelig tid av regnskaps- og internkontrollsystemene.”  
 


 Oppdagelsesrisiko – ”Risikoen for at revisors substanskontroller ikke vil avdekke 


feilinformasjon i en regnskapspost eller transaksjonstype som kan være vesentlig, alene eller 


sammen med feilinformasjon i andre regnskapsposter eller transaksjonstyper.”  
 


Revisjonsrisikoen må ved avleggelse av revisjonsberetning ikke være høyere enn det revisor 


kan tåle. I praksis betyr dette at revisor først må avklare hvor stor den iboende risikoen og 







Asker kommunerevisjon 2015 


11 


  


kontrollrisikoen er. Deretter må det utføres kontrollhandlinger som gir en oppdagelsesrisiko som 


bringer revisjonsrisikoen (produktet av de tre elementene) ned på det akseptable nivå.  


 


Å legge opp til kontrolltiltak som sikrer at enhver feil, uansett størrelse, skal hindres eller 


oppdages og rettes er neppe mulig, og vil i alle tilfeller bli så kostbart at det ikke kan forsvares. 


Revisjon av regnskapene skal dog gi betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet 


ikke inneholder vesentlige feil. Begrepet ”at informasjon inneholder vesentlige feil” kan 


defineres på følgende måte:  


 


”Informasjon er vesentlig hvis feil i eller utelatelse av informasjonen kan påvirke 


økonomiske beslutninger som treffes av brukerne på grunnlag av årsregnskapet. 


Vesentlighet avhenger av størrelsen av regnskapsposten eller feilen, sett i forhold til 


omstendighetene rundt utelatelsen av feilen. Vesentlighet uttrykker derfor en 


grenseverdi eller terskel mer enn en kvalitativ egenskap informasjonen må ha for å være 


til nytte.” 


 


”Feil eller mangler som samlet fører til at det skapes et åpenbart uriktig inntrykk av den 


offentlige virksomhetens stilling, likviditet eller resultater, skal derfor alltid anses som 


vesentlig.” 


 


 


6 Rutiner for planlegging, dokumentasjon, rapportering og 
informasjon 


Revisjon er lovpålagt og har forskrifter og standarder å forholde seg til. God kommunal 


revisjonsskikk og revisjonsstandardene gir krav om planlegging, gjennomføring, rapportering og 


ikke minst dokumentasjon. Dette er tidkrevende men nødvendige prosesser for å sikre en god 


revisjon.  


6.1 Årshjul 


Asker kommunerevisjons 


regnskapsrevisjonsoppgaver 


går i syklus på ett år. Flere 


særattestasjoner følger en 


årlig syklus, mens andre er 


engangstilfeller.  


Grad av bistand er vanskelig å 


forutse og kan ikke 


planlegges inn i et fast 


årshjul.  


Oppgaver fra kontrollutvalget 


følger planer for 


forvaltningsrevisjon eller 


selskapskontroll eller er 


oppgaver som gis oss ad hoc.  


 


Kommunerevisjonen skal 


avlegge sin revisjonsberetning 


innen 15. april påfølgende år. 


Vårt ”revisjonsår” legges 


derfor fra 16. mai til 15. mai 
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og avviker dermed fra kommunens årshjul.  


Det er utarbeidet en detaljert plan over kjente og viktige oppgaver med tidsfrister og hvem som 


er ansvarlig.  


 


Ut fra gitte oppdrag, kjente tilleggsoppgaver og en overordnet revisjonsplan er utfordringen å 


fordele våre ressurser hensiktsmessig. Det må tas hensyn til det personell vi har, tiden for når 


hovedoppgavene skal utføres og også der personer skal jobbe sammen i prosjekt.  


Timebudsjettet tar utgangspunkt i tilgjengelige timer og fordeler dette på våre ulike oppgaver 


og videre på den enkelte medarbeider. Budsjettet blir sammenliknet med faktiske registrerte 


timer.  


6.2 Taushetsplikt  


Fra 1. januar 2015 omfattes revisor av forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om 


taushetsplikt. Tidligere § 78 nr 7 i kommuneloven som regulerte en mer omfattende 


taushetsplikt for revisor er fjernet.  


 


Endring i offentleglova § 5 annet ledd gir fra samme dato revisor mulighet for å utsette offentlig 


innsyn i foreløpige revisjonsrapporter inntil den endelige rapport foreligger. Endringen 


innebærer ikke en innsnevring i selve innsynsretten, det er kun tidspunktet for når en kan få 


innsyn som er endret.  


6.3 Dokumentasjon 


I hht forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner § 10 skal revisor oppbevare 


dokumentasjon, nummererte brev og annen korrespondanse på en ordnet og betryggende måte 


i minst 10 år. Det samme gjelder korrespondanse i tilknytning til rådgivning.  


 


Kontrollutvalgets arkiv anses som offentlige arkiver og skal følge lov om arkiv. Sekretariatet for 


kontrollutvalget har et selvstendig ansvar for å sikre at arkivene ivaretas i henhold til 


bestemmelsene i lov.  


 


Arbeidspapirer 


Revisjonens arbeidspapirer arkiveres innenfor de enkelte oppdrag i hht den arkivindeks som vår 


metodikk tilsier. I hovedsak er vår dokumentasjon unntatt offentlighet med begrunnelse i at 


dette er interne arbeidsdokumenter (off.l § 14).  


 


Post 


Kommunerevisjonens utgående og inngående post føres i egne postjournaler. Disse er per i dag 


kun tilgjengelig ved forespørsel.   


6.4 Rapportering 


Revisors avdekking av svakheter og mangler har isolert sett ingen verdi i seg selv. Arbeidet blir 


først verdifullt når revisor legger til rette for at forholdende blir fulgt opp og eventuelt korrigert. 


Det er også avgjørende at resultatene av vårt revisjonsarbeid blir rapportert til rette 


vedkommende og på en hensiktsmessig måte.  


 


Kommunerevisor skal rapportere resultatene av sin revisjon og kontroll til kontrollutvalget. Det 


foreligger en rapporteringsplikt som nærmere beskrives under (nummererte brev), men 


kontrollutvalget har også behov for mer løpende informasjon for å kunne ivareta sitt ansvar.   


Som ekstern rapportering defineres her all rapportering og korrespondanse fra 


kommunerevisjonen sendt til kommunestyret, kontrollutvalgt eller kommunenes administrasjon.  
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For andre oppdrag gjelder tilsvarende representantskap, styre og administrasjon. Avgitte 


erklæringer vedrørende særattestasjoner vil også være en form for rapportering som sendes 


den myndighet som krever revisorattestasjon. Nedenfor knyttes kommentarer til den enkelte 


rapporteringsform. 


 


Revisjonsberetning 


Revisjonsberetningen omtales i § 5 i forskrift om revisjon. For kommuneregnskapet skal 


beretningen avgis senest 15. april, også der årsregnskap ikke foreligger eller er ufullstendig. 


Revisjonsberetningen avgis til kommunestyret (for andre oppdrag gjelder dennes øverste 


myndighet). Beretningen skal bekrefte at regnskapsrevisjon er utført i samsvar med lov, 


forskrift og god kommunal revisjonsskikk.  


Revisjonsberetningens form og innhold bygges opp etter et fast mønster, fordi dette bidrar til å 


lette lesernes forståelse og til å identifisere eventuelle uvanlige omstendigheter. 


Hovedelementene består av: 


 Innledningsavsnitt som identifiserer det reviderte årsregnskapet og en angivelse av 


ledelsens og revisors oppgaver. 


 Avsnitt som beskriver utførelsen av revisjonen.  


 Konklusjonsavsnitt som uttrykker hvorvidt regnskapene i det alt vesentlige er utarbeidet 


i samsvar med gjeldende rammeverk for finansiell rapportering.  


 Uttalelser om øvrige forhold, kan være av like stor betydning som konklusjonen om 


regnskapet. Her skal revisor uttale seg om;  


o Disposisjoner i regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak og at presentert 


budsjett stemmer med regulert budsjett.  


o Opplysninger i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med regnskapet. 


o Ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for oversiktlig registering og 


dokumentasjon av regnskapsopplysningene.  


 


Revisor avgir en normalberetning der vi ikke har vesentlige forhold å bemerke. Dette betyr 


likevel ikke at vi ikke kan ha flere merknader som påpekes overfor administrasjonen. Der 


revisor er pliktig eller ønsker å gjøre kommunestyret og andre regnskapsbrukere kjent med et 


forhold, benyttes beretning med presisering. En presisering berører ikke revisors konklusjon. 


Dersom det foreligger forhold som i vesentlig grad kan påvirke årsregnskapet og som det 


knytter seg betydelig usikkerhet til, må revisor vurdere å omtale dette i revisjonsberetningen. 


Der revisor kan påvise vesentlige brudd på lov eller forskrift eller revisor er uenig i en vesentlig 


regnskapspåstand, må det avgis en beretning med forbehold. Dette innebærer en positiv 


konklusjon der forbeholdet knytter seg til bestemte deler av årsregnskapet. Hvis det totale 


omfang av feil og utelatelser (inklusive projiserte feil) ligger under vesentlighetsgrensen, men 


det likevel er behov for å si fra vil dette gjøres i form av forbehold. Dersom totalt omfang feil 


overstiger vår vesentlighetsgrense eller hvis revisor ikke har kunnet skaffe seg nødvendige 


revisjonsbevis vil det bli avlagt negativ beretning. Ved en negativ beretning kan ikke revisor 


bekrefte/godkjenne regnskapsopplysningene.  


 


 


Oppdrag: Revisjonsberetning sendes: Frist for 


avleggelse: 


Asker kommune Kommunestyret, med kopi til kontrollutvalg og 


formannskap 


15. april 


Asker kirkelige fellesråd Fellesrådet 1. april 


Menighetene Menighetsråd 1. april 


IKS Representantskap 15. mars  


Legater Styret 30. juni 
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Rapporter 


De mest kjente rapportene fra kommunerevisjonen er vel våre forvaltningsrevisjonsrapporter. 


Dette er rapporter avgitt etter bestilling fra kontrollutvalget. Oppbygging følger gitt standard. I 


tillegg ønsker vi i større utstrekning å benytte rapportformen også ved annen 


oppsummering/tilbakemelding av utførte revisjonshandlinger. Revisjon av kommunens 


årsregnskap blir oppsummert i en egen regnskapsrevisjonsrapport.  


I dette formatet kan vi bedre beskrive omfang, formål med undersøkelse/kontroll og de 


revisjonskriterier som legges til grunn. Vi vil skille mellom forvaltnings-, selskapskontroll- og 


regnskapsrevisjonsrapporter. Eventuelt kan en også tenke seg andre former for 


utredningsrapporter. Rapportene vil innenfor et år få fortløpende nummerering med en 


angivelse av type rapport.  


 


Brev 


Våre brev til Asker kommune sendes postmottak for videre distribusjon. Dette for å markere 


revisjonens uavhengige stilling og at brevene er å anse som ekstern post inn til kommunen. I 


våre brev tar vi opp forhold vi ønsker å påpeke og eventuelt få besvart. Der vi vurderer at dette 


har informasjonsverdi for kontrollutvalget vil de motta kopi.  Brev vi anser er av større 


betydning sendes rådmannen og alltid med kopi til kontrollutvalget.  


 


Brev til øvrige oppdrag sendes i hovedsak til administrativ leder/daglig leder, men kan om det 


anses nødvendig sendes styret/råd.  


 


Nummererte brev 


Kommuneloven § 78 nr 5, med nærmere utdyping i revisjonsforskriften § 4 angir den 


rapporteringsplikt regnskapsrevisor har overfor kontrollutvalget: 


 


Revisor skal skriftlig påpeke følgende forhold overfor kontrollutvalget med kopi til 


administrasjonssjefen eller kommune-/fylkesrådet:  


 


1. mangler ved plikten til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og 


dokumentasjon av regnskapsopplysninger,  


2. feil og mangler ved organiseringen av den økonomiske internkontrollen,  


3. misligheter,  


4. feil som kan medføre feilinformasjon i årsregnskapet,  


5. om det ikke er redegjort for vesentlige avvik mellom beløpene i den 


revisjonspliktiges årsregnskap og regulert budsjett slik det fremstår etter 


gyldige vedtak/endringer fattet på riktig beslutningsnivå,  


6. begrunnelse for manglende underskrift ved bekreftelser overfor offentlige 


myndigheter som gis i henhold til lov eller forskrift, og  


7. begrunnelse for å si fra seg oppdrag etter § 16.  


 Brev med påpekninger som nevnt i denne paragraf skal nummereres fortløpende.  


 


Det er helt sentrale forhold som skal rapporteres i nummererte brev. Hvis revisor mener det 


foreligger forhold av type nevnt under punkt 3, 5, 6 og 7 skal det rapporteres til 


kontrollutvalget. Punktene 1, 2 og 4 er derimot mer gjenstand for skjønn. Dette er punkter som 


er praktisk talt likelydende med rapporteringskrav i privat sektor. Vurderingskriteriene for 


vesentlighetsgrenser er også her omdiskutert. Det er altså ikke mulig å si nøyaktig hvor 


grensen går for om mangelen bør rapporteres, men et godt utgangspunkt kan være at revisor 


spør seg: er svakheten så omfattende (systematisk) eller alvorlig at kontrollutvalget bør 







Asker kommunerevisjon 2015 


15 


  


vurdere å følge den opp overfor administrasjonen? I så fall må forholdet utvilsomt rapporteres i 


nummerert brev.   


 


Notat / e-post 


Notat/e-post benyttes i stor grad ved innhenting av revisjonsbevis og ved bistandsoppgaver.  


Notatformen kan også brukes der vi påpeker/rapporterer om feil eller mangler. I hovedsak vil 


dette gjelde mindre forhold som ikke synes å være systematiske feil. 


 


Vi gir også bistand muntlig ved å svare på henvendelser. Dog bør dette begrenses til enkle 


problemstillinger. Skriftlighet vil gi dokumentasjon, mindre grad av misforståelser og kan lettere 


benyttes ved sammenliknbare henvendelser.  


 


Særattestasjoner 


Der attestasjoner krever en uttalelse fra revisor benytter vi gjeldende revisjonsstandarder, 


supplert med maler utarbeidet av NKRF.  Dette kan være: 


 Revisors uttalelse ved revisjonsoppdrag med spesielle formål 


 Begrenset revisjon av regnskaper 


 Begrenset revisjon av delårsregnskaper 


 Attestasjon som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk økonomisk 


informasjon 


 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter 


 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen 


 Avtalte kontrollhandlinger 
 


Intern rapportering 


Utførelse av våre arbeidsoppgaver rapporteres i hht valgt metodikk og inngår som en del av de 


arbeidspapirer som dokumenterer vårt arbeid. En viktig intern rapportering er månedlig 


oppsummering av forbrukte timer. Her spesifiseres oppdrag og type handling. På bakgrunn av 


dette kan vi måle opp mot estimert tid og dokumentere faktisk forbruk.  


 


Avtalte kontormøter blir dokumentert i møtereferat. 


6.5 Informasjon 


Asker kommunerevisjon og også kontrollutvalget har lagt ut informasjon om sin virksomhet på 


kommunens hjemmeside med link. Dette er kun statisk informasjon. I tillegg publiseres også 


kontrollutvalgets møteinnkalling og protokoller.  


 


Avdelingen mottar informasjon gjennom sine medlemskap og abonnement.  Betraktninger 


vedrørende konkrete problemstillinger fra egne oppdrag blir arkivert for internt bruk i en 


kunnskaps- /erfaringsbase.  
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7 Interne styringsdokumenter 


Følgende dokumenter er opprettet for å systematisere den interne kvalitetskontrollen: 


Styringsdokumenter 


 


Prosedyre 


Internt kvalitetskontrollsystem. Et fast 


dokument som overordnet skal 


dokumentere krav i hht standard ISQC 1 


Kommunerevisors ansvar å dokumentere 


tilfredsstillende kontroll av kvalitet. 


Dokumenteres i egen perm.  


Etiske retningslinjer, kommunens og 


vedtatt av NKRF 


Årlig fokus på reglementet. Gjøres i felles 


kontormøte og dokumenteres i referat herfra. 


Lagt inn i ressursplan. 


Asker kommunerevisjon - Dette 


dokumentet er en overordnet 


beskrivelse av revisjonsenheten, 


organisering, formål, oppgaver, metoder 


og strategier. Skal bidra til økt forståelse 


og rolleavklaring. 


Årlig oppdatering. 


Virksomhetsplan. Oppsummering av 


styringsparametere på et nivå som 


tilfredsstiller kontrollutvalgets tilsyn med 


revisjonsenhetens virksomhet. 


Rapporteringen må ses i sammenheng 


med øvrig rapportering til KU og den 


overordnede beskrivelsen av enheten. 


Årlig oppdatering.  Gjennomgang i enheten. 


Legges fram som sak for kontrollutvalget. 


Grunnet revisjonens årshjul vil rapportering 


skje på høsten og være en kombinasjon av 


oppsummering fra forrige og nytt revisjonsår.  


De strategiske målene blir 


operasjonalisert i resultatmål og 


spesifikke tiltak som følges opp gjennom 


året.  


Årlig gjennomgang. (Ikke for 2015) 


Ressursplan  
 Detaljert plan over kjente og viktige 


oppgaver med tidsfrister og 


ansvarlig.  


 Timebudsjettet fordelt på våre ulike 


oppgaver og enkelte medarbeidere.  


Årlig oppdatering i planleggingsfasen. 


Oppgaveliste oppdateres ved behov.  


Plan for etter- og videreutdanning Årlig oppdatering i planleggingsfasen. (Revurdert 


etter vedtak om konkurranseutsetting) 


Oversikt over etter- og videreutdanning Jevnlig oppdatering. Dokumenterer gjennomført 


faglig oppdatering for den enkelte i hht krav.  


Budsjett Sendes kontrollutvalget for behandling samt 


kommunens økonomiavdeling. Følger de frister 


økonomiavdelingen setter for å utarbeide nytt 


handlingsprogram.  


Økonomirapportering Tertialvis rapportering til kontrollutvalget og 


rapportering til økonomiavdelingen i hht 


kommunens retningslinjer.  


HMS-håndbok. Fokus på helse, miljø og 


sikkerhet i enheten. Vil også inneholde 


plan for ulike risikovurderinger. 


Rulleres årlig. Kommuniseres og dokumenteres 


i kontormøter.   


Medarbeidersamtaler – sikre oppfølging 


av den enkelte og vurdering av avtalte 


mål 


Årlig (Ikke i opprinnelig form for 2015) 
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8 Sentrale lover, forskrifter, standarder mv 


Under følger en opplisting av sentrale lover og forskrifter mv, samt oversikt over benyttede 


forkortelser.  


 


 Lov om kommune og fylkeskommune (kommuneloven)  


 Kapittel 12 – Internt tilsyn og kontroll. Revisjon 


 


 Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner (revisjonsforskrift) 


 


 Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (kontrollutvalgsforskrift) 


 


 Revisjonsstandarder (ISA) Et hjelpemiddel for revisorstanden til å definere begrepene 


god revisjonsskikk og god kommunal revisjonsskikk. Fra 1.1.2010 gikk en over til å 


anvende internasjonale standarder i stedet for norske standarder som var basert på de 


internasjonale.  


 


 NKRF – Norges kommunerevisorforbund. Ble stiftet i 1945 og er en yrkesfaglig 


interesseorganisasjon og et serviceorgan som er åpen for alle som arbeider med revisjon 


av eller tilsyn med kommunal og fylkeskommunal virksomhet. 


 


 DnR – Den norske Revisorforening. En kompetanse- og interesseorganisasjon for 


registrerte og statsautoriserte revisorer.  


 


 NIRF – Norges Interne Revisorers Forening. En interesseorganisasjon for alle som 


arbeider med eller har interesse av fagområdene intern revisjon, risikostyring, styring og 


kontroll og corporate governance. 
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                                                                 Oppdatert 14.10.15 
 
 


1 
 


Oversikt over saker til behandling 2015  
Møte Saker 


Følgende rapportering 


legges frem fortløpende  


 Samme økonomiske rapportering som formannskapet får.  


 Rapporter fra andre tilsynsorganer (f.eks Fylkesmannen) og 
kommunens svar/oppfølging. 


 Annen informasjon 
I hvert møte eller når 


kontrollutvalget 


bestemmer det 


 Informasjon fra enhetene/virksomhetene/tjenestene (spesifisert 
under hvert enkelt møte). 


 Sekretariatsleders oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak 
og oppfølgingen av disse. 


 Oppfølging av revisjonens merknader. 


2. februar  Orientering fra rådmannen om SINUS-prosjektet og revidert sak- 


arkivsystem med spesiell fokus på journalføringen. 


 Vurdere alternativer til revisjon – verbalvedtak.  


 Tilsyn med brukermidler, sak fra revisjonen.  


 Nytt FR prosjekt Skolefritidsordning – prosjektskisse (sak 69/14) 


 Årsmelding 2014 


 Rapportering fra kommunerevisjonen. 


 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte. 


 Referater orienteringer og diskusjoner. 


16. mars  Vurdere alternativer til revisjon. 


 Ledelse og styring i Asker kommune – orientering fra Rådmannen. 


 Henvendelse til kontrollutvalget fra Lunde i Box Arkitektstudio 


 Økonomirapportering fra revisjonen 2014. 


 Orientering om revisjonens budsjett 2015 


 Rapportering fra kommunerevisjonen 


 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte. 


 Referater orienteringer og diskusjoner. 


27. april  Henvendelse fra Box: Kontrollutvalget ber om rådmannens 


kommentarer til de påstander som er satt frem om 


administrasjonens behandling av saken til neste møte. Ref 13/15.  


 Årsregnskap 2014. Revisjonsberetning.  


 Referater, orienteringer og diskusjoner.  


 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte. 


 Rapportering fra kommunerevisjonen. 
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Møte Saker 


18. mai  Budsjett for kontroll og tilsyn 2016.   


 Kontrollutvalget ber om å bli orientert om resultat av gjennomførte 


internkontrolltiltak våren 2015 i sak 40/14 - varslingssak.  


 Rapportering fra kommunerevisjonen.  


 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte. 


 Referater orienteringer og diskusjoner. 


9. juni kl. 08.00  Vurdere alternative organisasjonsformer for revisjon 


  15. juni  


 


 Henvendelse til utvalget fra I. T. Vevatne om Dregsrudsaken og habilitet. 


 Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra rådmannen om hvordan 


anbefalingene i FR FDV Eiendom er fulgt opp innen 1.6.2015. Utvalget 


ønsker også å få en orientering om flerårige vedlikeholdsplaner – sak 


67/14. 


 Kontrollutvalget ber revisjonen følge tilbakemelding på FR på kommunens 


eiendeler videre og gi en tilbakemelding til utvalget innen første halvår 


2015. (Sak 78/14).  


 FR Tjenester til utviklings- og funksjonshemmede barn leveres til 


junimøtet.  


 Selskapskontroll VEAS, rapport (samarbeidsprosjekt Oslo, Bærum og 


Asker kommunerevisjoner)  


 Revisors uavhengighetserklæring.  


 Konkurransegrunnlag for anskaffelse av sekretariat til 


kontrollutvalget.  


 økonomirapportering fra revisjonen 1. tertial.  


 Referater, orienteringer og diskusjoner. 


 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte. 


 Rapportering fra kommunerevisjonen. 


24. august  


(flyttet fra 17.8) 


 


 Oppfølging av Sak 81/14: Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding 


fra administrasjonen om hvordan revisjonens anbefalinger når det 


gjelder avvikene Fylkesmannen avdekket er fulgt opp innen 


utgangen av valgperioden og rapportere til kommunestyre ref k-


styrebehandlingen. 


 Oppfølging av forvaltningsrevisjon på rusomsorg og ettervern: 


Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp resultatene av dette 


i inneværende valgperiode. (KU-sak 2-14). Og rapportere tilbake til 


kommunestyret her også selv om det ikke kom i vedtaket. 


 Brev fra Boxs av 30.6.15 angående undersøkelse i Plan og bygg. 


 Henvendelse fra Varsla Bygg se epost 3.7. 
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Møte Saker 


 Drøfting av overordnet analyse for neste periode. 


 Rapportering fra kommunerevisjonen. 


 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte. 


 Referater orienteringer og diskusjoner. 


21. september 


 


 Konkurranseutsetting av revisjonstjenester - konkurransekriterier 


 FR Skolefritidsordning, rapport leveres i september 


 FR/undersøkelse - plan og bygg ref sak 20/15. 


 Økonomirapportering fra revisjonen 2. tertial 


 Rapportering fra kommunerevisjonen. 


 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte. 


 Referater orienteringer og diskusjoner. 


26. oktober 16  


Møterom Asker  


 Presentasjon av medlemmene 


 Konkurransegrunnlag for konkurranseutsetting av 


revisjonstjenester. 


 Revisjon i overgangsfasen 


23. november  


 


 Kontrollutvalgets rolle og arbeidsoppgaver ved sekretariatet 


 Presentasjon av Asker kommunerevisjon, inklusiv Virksomhetsplan  


 Overordnet revisjonsplan for revisjonsåret 2015.  


 Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon – opplegg og fremdrift.  


 Tilsyn med brukermidler. 


 Forhold av vesentlighet for Asker kommunes 
momskompensasjonskrav 


 Rapportering fra kommunerevisjonen. 


 Henvendelse til kontrollutvalget – Klage på lang saksbehandlingstid 
i reguleringssak 


 Møteplan 2016 


 Referater.  


 Eventuelt. 
 


16. desember  


 


 Rådmannen – Orientering med vekt på utfordringer og internt 


revisjonsarbeid. 


 Kontrollutvalgets årsplan 2016. 


 Tilbakemelding fra revisor på administrasjonens videre oppfølging 


av nummerert brev nr. 7.   


 Rapportering fra kommunerevisjonen.  


 Referater.  


 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte.  
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Møte Saker 


Saker som ikke er 
berammet 


 Oppfølging av selskapskontroll Asker og Bærum Brannvesen IKS: 


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


orientert om endringene når den reviderte avtalen er vedtatt sak 


44/14. 


 Grensedragningen mellom kontrollutvalgets ansvar for kontroll og 


tilsyn og rådmannens internkontroll – sak 72/14.  


 Kontrollutvalgets påseansvar for regnskapsrevisjon og 


forvaltningsrevisjon, jf. NKRFs veiledere. 


 Kontrollutvalget ønsker å bli orientert om utfallet av skjønnsretten 


– ref utbygging av Otto Blehrs vei. 


 Sluttevaluering Barne- og familieetaten legges frem høst 2015. 


2016  Årsrapport 2015 


 Kontrollutvalget ber revisjonen følge rådmannens oppfølging 


av FR på kommunens eiendeler videre, og gi en 


tilbakemelding til utvalget første halvår 2016 – sak 38/15. 


 Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra 


administrasjonen om hvordan anbefalingene i FR rapport om 


tjenester til barn med nedsatt funksjonsevne er fulgt opp 


medio 2016 – sak 40/15. 


 








Oppfølging KU-saker Asker 2015        


Sist redigert 16.11.2015 1 


Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 


Behand
let 


Oppfølging Ferdig 


2.2.2015  1/2015 Orientering om SINUS-
prosjektet. 


Kontrollutvalget tar saken til orientering.      


  2/2015 Orientering om 
verbalvedtak. 


Under henvisning til kommunestyrets vedtak ber 


kontrollutvalget sekretariatet i samråd med 


rådmannen innhente en ekstern vurdering av 


alternative organisasjonsformer for revisjon som 


grunnlag for utvalgets innstilling. Utvalget 


forutsetter at kommunerevisjonen involveres på en 


hensiktsmessig måte. Utvalget legger vekt på at 


arbeidet ikke trekker ut i tid og tar sikte på at saken 


legges frem i kommunestyrets møte i juni. 


Særutskrift sendt 
3.2.15 


    


  3/2015 Orientering om kommunens 
arbeid med handlingsplan 
mot korrupsjon.  


Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 


     


  4/2015 Tilsyn med brukermidler. Kontrollutvalget ber kommunerevisjonen foreta årlig 


revisjon av rutiner med størst omfang og rotasjon på 


kontroll av rutiner der dette er mest hensiktsmessig. 


Særutskrift sendt 
3.2.15 


    


  5/2015 Forvaltningsrevisjonsprosje
kt Skolefritidsordningen - 
prosjektskisse. 


Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon 


rettet mot SFO. Formålet med 


forvaltningsrevisjonen er å undersøke om 


kommunen oppfyller politiske målsettinger for 


skolefritidsordningen, herunder kvalitetsmål og 


målsetting om brukermedvirkning. 


Forvaltningsrevisjonen skal videre kartlegge 


ressursbruken ved SFO. Følgende problemstillinger 


søkes besvart: 


 I hvilken grad oppfyller skolefritidsordningen 


kravene som ligger nedfelt i kommunens plan for 


kvalitet i SFO? 


 I hvilken grad ivaretas kravene om samarbeid og 


medvirkning med skole og foreldre? 


 Ligger ressursbruken til skolefritidsordningen på 


et rimelig nivå? 
 


Særutskrift sendt 
3.2.15 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 


Behand
let 


Oppfølging Ferdig 


  6/2015 Kontrollutvalgets årsrapport 
2014. 


1. Kontrollutvalget årsrapport for 2014 vedtas.  


2. Saken sendes kommunestyret med følgende 


forslag til vedtak: 


 Kommunestyret tar kontrollutvalgets 


årsrapport for 2014 til orientering. 


Særutskrift sendt 
3.2.15 


K-styret 


10.3.15 


Sak 


17/15  


   


  7/2015 Rapportering fra 
kommunerevisjonen.  


Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering. 
 


     


  8/2015 Referater, orienteringer og 
diskusjoner.  


Sakene tas til orientering. 
 


     


  9/2015 Gjensidig orientering om 
informasjon fra utvalgene. 


Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 


     


 10/2015 Eventuelt. Ingen vedtak. 
 


     


16.3.15  11/2015 Vurdere alternativer for 
revisjon. 


Redegjørelsen fra advokatfirmaet Hjort ble tatt til 


orientering. Hjorts vurdering vil bli presentert i et 


ekstramøte 1. juni. 


     


  12/2015 Orientering om ledelse og 
styring i Asker kommune. 


Kontrollutvalget tar saken til orientering.      


  13/2015 Henvendelse fra Box 
arkitekter. 


Kontrollutvalget ber om rådmannens kommentarer til de 


påstander som er satt frem om administrasjonens 


behandling av saken til neste møte. 


Særutskrift sendt  
17.3.15 


    


  14/2015 Økonomirapportering 2014 
fra revisjonen. 


Kontrollutvalget tar økonomirapporteringen til 


orientering. 


     


  15/2015 Orientering vedrørende 
revisjonens budsjett 2015. 


Kontrollutvalget tar saken til orientering. Revisor bes om 


å orientere utvalget om reversering av innsparingen. 


     


  16/2015 Rapportering fra 
kommunerevisjonen.  


Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering.      


  17/2015 Referater, orienteringer og 
diskusjoner.  


Sakene tas til orientering.      


  18/2015 Gjensidig orientering om 
informasjon fra utvalgene. 


Kontrollutvalget tar saken til orientering.      


  19/2015 Eventuelt. Ingen vedtak.      


27.4.15  20/2015 Henvendelse fra Box 
arkitekter.  


Kontrollutvalget ber revisjonen om å komme tilbake med 


en rapport om følgende påpekte forhold: rutiner som 


sikrer at man unngår faktafeil og sikrer korrekt 


journalføring, konsekvenser av fristbrudd for kommunen, 


Særutskrift sendt 
28.4.15 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 


Behand
let 


Oppfølging Ferdig 


er det tilstrekkelig klarhet i rollefordelingen mellom Plan- 


og bygningssjef og Kommuneplansjef og om kommunen 


har tilfredsstillende kompetanse i Plan- og 


bygningsetaten. Utvalget ber revisjonen om at rapporten 


foreligger til septembermøtet.  


 


Utvalget stiller sine disponible midler til rådighet til dette 


arbeidet. 
  21/2015 Årsregnskap og 


årsberetning 2014. 
Kontrollutvalgets uttalelse til Asker kommunes 


årsregnskap og årsberetning 2014 vedtas med de 


endringer som fremkom i møtet, og oversendes 


kommunestyret med kopi til formannskapet. 


Særutskrift sendt 
28.4.15 


    


  22/2015 Nummerert brev nr. 7 for 
regnskapsåret 2014. 


Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber revisor gi 


utvalget en tilbakemelding om den videre behandling i 


administrasjonen i løpet av året.   


Særutskrift sendt 
28.4.15 


    


  23/2015 Vurdere alternative 
organisasjonsformer for 
revisjon – orientering om 
fremdrift. 


Ekstramøtet 1. juni ble utsatt til 9. juni kl. 08.00      


  24/2015 Rapportering fra 
kommunerevisjonen.  


Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering.      


  25/2015 Referater, orienteringer og 
diskusjoner.  


Sakene tas til orientering.      


  26/2015 Gjensidig orientering om 
informasjon fra utvalgene. 


Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 


     


  27/2015 Eventuelt. Ingen vedtak.      


18.5.15  28/2015 Vurdere alternative 
organisasjonsformer for 
revisjon – orientering fra 
Hjort. 


Kontrollutvalget ber om å få rådmannens vurdering 


senest fredag 5. juni Det samme gjelder revisjonens notat. 


Hjort inviteres til å være tilstede ved åpningen av møtet 


9. juni for å svare på eventuelle spørsmål fra 


kontrollutvalget. 


     


  29/2015 Oppfølging av varslingssak. Kontrollutvalget tar tilbakemelding fra rådmannen om 


hvordan anbefalingene er fulgt opp til orientering. Saken 


anses med dette som lukket. 


     


  30/2015 Budsjett for kontroll og 
tilsyn 2016. 


1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og 


tilsynsordningen for Asker kommune vedtas og 


oversendes kommunen som kontrollutvalgets 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 


Behand
let 


Oppfølging Ferdig 


forslag til budsjett for kontroll og tilsyn for 2016. 


 
 


Poster 
Budsjett 


2016 


Kontrollutvalge
t 


Godtgjørelser 
kontrollutvalget 


410 000.-. 


 Konferanser, bevertning 
etc. 


150 000.- 


 Sum 560 000.- 


Sekretariatet  190 000.- 


Revisjonen  6 250 000.- 


Totalt   7 000 000.- 


   


Forslag til budsjett for kommunerevisjonen 


forutsetter at kommende lønnsoppgjør 


kompenseres med sentrale midler og at mer-


/mindreforbruk overføres. 
 


2. Forslaget følger formannskapets innstilling til 


kommunestyret vedrørende budsjettet for Asker 


kommune 2016. 
 


  31/2015 Rapportering fra 
kommunerevisjonen.  


Kontrollutvalget tar saken til orientering.      


  32/2015 Referater, orienteringer og 
diskusjoner.  


Sakene tas til orientering.      


  33/2015 Gjensidig orientering om 
informasjon fra utvalgene. 


Kontrollutvalget tar saken til orientering.      


  34/2015 Eventuelt. Fra behandlingen: Leder tok opp at kontrollutvalget vil 


bestille overordnet analyse som kan ligge klar til det nye 


kontrollutvalget starter opp. 


Ingen vedtak. 


     


9.6.15  35/2015 Vurdering av alternative 
organisasjonsformer for 
revisjon. 


Saken legges frem for kommunestyret med følgende 


forslag til vedtak: 


 


1. Kommunestyret ber kontrollutvalget utrede 


Særutskrift sendt 
9.6.15 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 


Behand
let 


Oppfølging Ferdig 


interkommunalt samarbeid om revisjon innen 


årets utløp.  


2. Dersom dette ikke fører frem, kommer 


kontrollutvalget tilbake til kommunestyret 


med en ny sak. 


 


Vedtatt mot en stemme (Brunsell). 
  36/2015 Eventuelt. Ingen vedtak.      


15.6.15 37/2015 Tilbakemelding fra 
rådmannen om oppfølging 
av anbefalingene i 
forvaltningsrevisjonsrapport 
FDV Eiendom 


Kontrollutvalget tar tilbakemelding fra rådmannen 


om hvordan anbefalingene er fulgt opp til 


orientering. Saken anses med dette som lukket. 
 


     


 38/2015 Oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapport 
Kommunenes Eiendeler. 


1. Kontrollutvalget tar tilbakemelding om 


oppfølging av forvaltningsrevisjon på 


kommunens eiendeler til etterretning. 


2. Utvalget vil uttrykke bekymring for manglende 


implementering av pålegg fra kommunestyrets 


vedtak 10.6.14. 


3. Kontrollutvalget ber revisjonen følge saken 


videre, og gi en tilbakemelding til utvalget første 


halvår 2016 


Særutskrift sendt 
16.6.15 


    


 39/2015 Henvendelse til 
kontrollutvalget – habilitet i 
Drengsrudsaken. 


Saken blir ikke å behandle. 
 


Særutskrift sendt 
16.6.15 


    


 40/2015 Forvaltningsrevisjonsrappor
t - Tjenester til barn med 
nedsatt funksjonsevne. 


1. Kontrollutvalget tar revisjonsrapporten til 


orientering. 


2. Saken oversendes kommunestyret med følgende 


forslag til vedtak:  


a. Kommunestyret tar revisjonsrapporten til 


orientering. 


b. Kommunestyret ber administrasjonen om 


å følge opp revisjonsrapportens funn og 


anbefalinger.  


c. Kontrollutvalget innhenter 


Særutskrift sendt 
16.6.15 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 


Behand
let 


Oppfølging Ferdig 


tilbakemelding fra administrasjonen om 


hvordan anbefalingene er fulgt opp medio 


2016. 
 41/2015 Eierskapskontroll VEAS 1. Kontrollutvalget tar rapporten om 


eierskapskontroll i VEAS til orientering. 


2. Rapporten sendes kommunestyret med følgende 


forslag til vedtak:  


 Kommunestyret tar rapporten om 


selskapskontroll i VEAS til orientering.  


Særutskrift sendt 
16.6.15 


    


 42/2015 Konkurransegrunnlag for 
anskaffelse av sekretariat til 
kontrollutvalget. 


Rådmannen endrer konkurransegrunnlaget i samsvar 


med innspillene gitt av kontrollutvalget. 


     


 43/2015 Revisors 
uavhengighetserklæring 


Vurdering av oppdragsansvarlig revisors 


uavhengighet i forhold til Asker kommune for 


revisjonsåret 2015/2016 tas til etterretning. 


     


 44/2015 Økonomirapportering fra 
revisjonen 1. tertial 2015. 


Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.      


 45/2015 Rapportering fra 
kommunerevisjonen 


Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering.      


 46/2015 Referater, orienteringer og 
diskusjoner. 


Sakene tas til orientering.      


 47/2015 Gjensidig orientering om 
informasjon fra utvalgene.  


Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning.      


 48/2015 Eventuelt Møtet 17. august flyttes til 24. august.      


24.8.15 49/2015 Oppfølging av tilsynssak og 
kommunerevisjonens 
undersøkelse 
Samhandlingsrutiner ved 
overgangsfaser 
korttidsopphold og hjem. 


1. Kontrollutvalget har merket seg at avvikene nå er 


lukket. 


2. Saken oversendes kommunestyret med følgende 


forslag til vedtak: 


 Kommunestyret har merket seg at avvikene 


som ble avdekket av Fylkesmannen er lukket, 


og tar saken til orientering. 


 


     


 50/2015 Oppfølging av 
forvaltningsrevisjon på 
rusomsorg og ettervern. 


Kontrollutvalget har merket seg at anbefalingene i 


rapporten om rusomsorg og ettervern har gitt effekt for 


brukerne. Saken anses med dette som lukket. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 


Behand
let 


Oppfølging Ferdig 


 51/2015 Henvendelse angående 
undersøkelse Plan- og 
Bygg 2015. 


Kontrollutvalget avventer endelig rapport som legges 


frem i neste møte. 


 


     


 52/2015 Henvendelse fra Varsla 
Bygg. 


Kontrollutvalget finner ikke grunnlaget i henvendelsen 


godt nok til å kunne behandle saken. 


     


 53/2015 Overordnet analyse for 
forvaltningsrevisjon. 


Kontrollutvalget ber kommunerevisjonen legge frem et 


forslag til prosess og innretning for arbeidet med 


overordnet analyse for plan for forvaltningsrevisjon for 


perioden 2016 – 2020 til neste møte. 


     


 54/2015 Rapportering fra 
kommunerevisjonen. 


Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering. 


 


     


 55/2015 Referater, orienteringer og 
diskusjoner. 


Sakene tas til orientering. 


 


     


 56/2015 Gjensidig orientering om 
informasjon fra utvalgene.  


Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning. 


 


     


 57/2015 Eventuelt Ingen vedtak. 
 


     


21.9.15 58/2015 Forvaltningsrevisjon 
Saksbehandlingsrutiner i 
Planseksjonen, plan og 
bygningsavdelingen. 


1. Kontrollutvalget slutter seg til revisors 


anbefalinger og ber revisor komme tilbake til 


kontrollutvalget før sommeren 2016 med en 


redegjørelse om hvordan administrasjonen har 


fulgt opp anbefalingene. 
 


Særutskrift sendt 
22.9.15 


 Følges opp i 
2016 


  


 59/2015 Forvaltningsrevisjon 
Skolefritidsordningen 


1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og 


har merket seg at kommunestyrets vedtak i 2008 


om selvkostfinansiering ikke er fulgt opp. 


2. Saken oversendes kommunestyret med følgende 


forslag til vedtak:  


a. Kommunestyret tar rapporten til orientering. 


b. Kommunestyret ber administrasjonen om 


å følge opp rapportens funn og 


anbefalinger herunder: 


 Kommunen bør sikre at alle 


utarbeider en lokal kvalitetsplan. 


 Kommunen bør definere hva som 


Særutskrift sendt 
22.9.15 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 


Behand
let 


Oppfølging Ferdig 


ligger i begrepet sunn mat. For 


eksempel ved å vise til 


Helsetilsynets veileder. 


 Det bør sikres at det avsettes tid 


til å implementere 


kvalitetsplanens ulike sider. 


c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding 


fra administrasjonen om hvordan 


anbefalingene er fulgt opp høsten 2016. 
 60/2015 Konkurranseutsetting av 


revisjonstjenester – 
konkurransekriterier mv. 


Sekretariatet lager et utkast til konkurransegrunnlag 


med utgangspunkt i samlet anbud med sikte på å 


legge det frem i utvalgsmøte 19. oktober.  


     


 61/2015 Overordnet analyse for 
forvaltningsrevisjon – 
skisse til opplegg. 


Kontrollutvalget ber kommunerevisjonen jobbe 


videre med overordnet analyse i tråd med den 


skissen som er fremlagt.  


Særutskrift sendt 
22.9.15 


K-styret 
10.11.15 


sak 
112/15 


   


 62/2015 Tertialrapportering fra 
revisjonen. 


Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.      


 63/2015 Rapportering fra 
kommunerevisjonen. 


Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering.      


 64/2015 Referater, orienteringer og 
diskusjoner. 


Sakene tas til orientering.      


 65/2015 Gjensidig orientering om 
informasjon fra utvalgene.  


Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning.      


 66/2015 Eventuelt Fra behandlingen: Det var reist spørsmål om 


kontrollutvalget skulle drøfte om ordfører har brutt 


plikten til å levere reiseregning etter utenlandsreise 


på kommunens kostnad. Notat Reiser dekket av 


Asker kommune etter fakturaer, o.l. med 


utgangspunkt i ordførerens reiser knyttet til FN verv 


fra Asker kommunerevisjon var sendt medlemmene 


på epost.  


Rådmannen redegjorde for saken. Økonomisjef 


orienterte om kommunens rutiner som nå er endret. 


Reiseregning skal nå benyttes også for refusjon av 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
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Behand
let 


Oppfølging Ferdig 


utlegg. Dette er i henhold til revisors anbefaling. Ny 


prosess 5.3.12 Bruk av kommunens kredittkort samt 


endrede prosesser 5.2.16.3 Refusjon av utlegg og 


5.2.16.4 Reiseregning og kilometergodtgjørelse ble 


delt ut i møtet 


Vedtak: Saken blir ikke å behandle. 
26.10.16 


67/15 
Presentasjon av utvalgets 


medlemmer 


Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering 


 


     


 


68/15 


Konkurranseutsetting av 


revisjon I Asker - 


konkurransegrunnlag 


 


Kontrollutvalget vedtar konkurransegrunnlaget. 


 


     


 
69/15 


Revisjon i en 


overgangsfase 


Kontrollutvalget legger til grunn at kommunerevisor 


fungerer frem til ny revisor er valgt. 


     


 


70/15 Eventuelt 


Følgende møteplan for 2015 ble vedtatt: 


23.11 kl. 16 


16.12 kl 16 


 


Følgende møteplan for 2016 ble vedtatt: 


16.2 


15.3 


27.4 


15.6 


23.8. 


20.9. 


25.10. 


22.11. 


19.12. 


Møtene begynner kl. 16.00 


     


       ok 


 








 


Fra: Therese Esbjørnsen [mailto:tessa@hjem.as] 
Sendt: 6. november 2015 11:07 
Til: 'ole.willy.sandbekk@asker.kommune.no'  
<ole.willy.sandbekk@asker.kommune.no>; 'kirsti.kierulf@asker.kommune.no'  
<kirsti.kierulf@asker.kommune.no> 
Emne: Klage på behandlingstid i reguleringssak 
 
Hei, 
 
Vi er tiltakshaver på eiendommen Bjørklundsveien 22B (gnr/bnr 39/97) i Asker kommune og sendte 
inn et forslag til omregulering til kommunen 27. januar 2015. 
 
Reguleringsarbeidet startet vi med allerede høsten 2013.  I forbindelse med reguleringsarbeidet 
hadde vi flere møter med Asker kommune og omarbeidet vårt forslag flere ganger i samsvar med 
innspill og ønsker fra kommunen.  
Prosessen strakk imidlertid veldig langt ut i tid fordi kommunen hadde liten kapasitet. Det kunne gå 
måneder før vi fikk svar på våre henvendelser eller avholdt møter. 
 
Slik vi har forstått det så er kommunen underlagt plan og bygningsloven og dennes beskrivelser av 
tidsfrister for behandling av reguleringssaker. § 
12-11 sier:  "Når forslaget til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen snarest, og 
senest innen tolv uker eller en annen frist som er avtalt med forslagsstiller, avgjøre om forslaget skal 
fremmes ved å sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn og behandles etter reglene i §§ 12-
9 og 12-10". Saken vår skulle derfor vært behandlet innen 21. april. 
 
Etter flere purringer og løfter om behandling er saken ennå ikke førstegangsbehandlet. Plan og 
bygningslovens tidsfrist for saksbehandling er overskredet med snart 7 måneder. Vi er fortvilet over 
situasjonen da dette er sterkt belastende for vår lille, nystartede bedrift både økonomisk og 
driftsmessig. 
 
Vi har vært i kontakt med Fylkesmannen uten at det har ført til noen resultater. Vi lurer derfor på om 
Kontrollutvalget kan se på denne saken? 
 
Med vennlig hilsen 
Vivir as 
 
Therese Esbjørnsen 
Adr: Michelets vei 104 C 
1368 Stabekk 
Mob: 92845551 
 
 
Fra: Therese Esbjørnsen [tessa@hjem.as] 
Sendt: 9. november 2015 16:09 
Til: Ole Willy Sandbekk - Politiker 
Kopi: 'Bjørn Esbjørnsen'; Kirsti Kierulf - Politiker 
Emne: SV: Klage på behandlingstid i reguleringssak 
 
Hei igjen, 



mailto:tessa@hjem.as

mailto:ole.willy.sandbekk@asker.kommune.no

mailto:kirsti.kierulf@asker.kommune.no





Viser til telefonsamtale i slutten av forrige uke og sender som avtalt utfyllende informasjon i sakens 
anledning. 
Vi har helt fra start hatt store problemer med å komme i dialog med kommunen og har heller ikke 
fått tilbakemelding i etterkant av møter vi har hatt, eller svar på epost. 
Fra starten i 2013 forholdt vi oss til Katja Buen, men høsten 2014 fikk vi ny saksbehandler Erling 
Guderud. Etter at vi sendte inn komplett reguleringsforslag i januar i år har vi fått utallige lovnader 
om at saken skulle opp til behandling. Legger ved et dokument med utdrag av noen epost som 
illustrerer saken. Senest i telefonsamtale med bygningssjefen i august ble vi lovet at 
saksbehandlingen skulle starte innen utgangen av august.  
Fylkesmannen ringte kommunen på våre vegne i oktober og ble lovet førstegangsbehandling i 
november eller senest ved utgangen av desember. 
 
Vi har mistet troen på at det er noe hold i disse lovnadene og er nå i villrede over hva vi skal gjøre. 
Som sagt er dette svært belastende for oss.  
Vi er kun et lite familieforetak bestående av far og datter. 
 
Vi håper kontrollutvalget vil hjelpe oss slik at vi så snart som mulig kan få en dato for 
førstegangsbehandling. 
 
Mvh 
Therese Esbjørnsen 
Vivir as 
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Kommunerevisjonen 


Notat 


Til:  Kontrollutvalget 


Kopi: Rådmann 


Fra: Asker kommunerevisjon 


Dato: 22. oktober 2015 


Emne: Tilsyn med brukermidler. Varslet til senere kontrollutvalgsmøte. 


Oversikt over kontantbeholdninger som kommunalt 
ansatte oppbevarer pa  vegne av brukere 


 
I sak om tilsyn med brukermidler ble det fattet et vedtak om at 
kommunerevisjonen skulle foreta en årlig revisjon av rutiner for håndtering av 


brukernes midler (Sak 4/2015). Revisjonen skulle omfatte de rutiner med størst 
omfang og med rotasjon på kontroll av rutiner der dette er hensiktsmessig. 


 
Tidligere kontroller utført av revisjonen: 


 
 29.1.2015. ble det gjennomført revisjon av kommunens rutiner for 


tvungen og frivillig forvaltning av trygd. Vår vurdering var at rutinene 


synes å bli fulgt i det vesentligste og vi har ingen indikasjon på at 
forvaltningen ikke skjer korrekt. Vi påpekte manglende oppdatering av 


avtalene.  
 I forbindelse med revisjon av pasientregnskap1 har vi samtidig kontrollert 


rutiner og regnskapsføring av midler som sykehjemmene oppbevarer på 


frivillig basis på vegne av pasienter på Solgården sykehjem. Vi vurderte i 
2014 at sykehjemmet har gode rutiner og god orden i regnskapene. 


 I 2012 hadde revisjonen kontroll av kontantbeholdninger som kommunalt 
ansatte oppbevarer på vegne av klienter. (Kontroller ble gjennomført på 
Gullhella sykehjem, Solgården sykehjem, Oppsjø B, Bergsmakssetra 


ressurssenter, Fredtunveien 31 og 33.) 
 


Årets kontroll 2015: 
 
I årets kontroll har vi gjennomført en overordnet kartlegging samt nærmere 


kontroll ved to bofellesskap. 24. august 2015 sendte vi en forespørsel til 


                                                 
1
 Kontroll av pasientregnskap er en lovpålagt oppgave, og har vært gjennomført årlig. Siste kontroll 


gjennomført av kommunerevisjonen var i mars 2014 på Solgården sykehjem. Pr dags dato er det ingen som 
har pasientregnskap. 
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Kommunerevisjonen 


enhetsledere for bofellesskap, omsorgsboliger, sykehjem og skoler i kommunen 


som sannsynlig kunne oppbevare kontanter på vegne av beboere/ 
pasienter/elever. 
 


 
Oversikt og oppsummerte svar refereres under.  
 


Sykehjem, omsorgsboliger og PU-boliger: 
 
Tilbakemeldingen viser at det per i dag kun er Oppsjø omsorgsboliger som ikke 


oppbevarer kontanter på vegne av beboerne. Det er utarbeidet en felles prosess 
5.12.32 «Kontantytelser i omsorgsboliger» som er utarbeidet for alle som drifter 


omsorgsboliger med heldøgnstjeneste. Rutinen synes å være tilfredsstillende, 
men vi stiller oss spørrende til punkt 1.3 andre avsnitt der det står følgende: 
 


«Enkelte brukere er ikke selv i stand til å bruke penger. Lommepenger utbetales 
i henhold til ovennevnte praksis og disponeres da av kommunens ansatte uten 


krav til ytterligere kvittering/regnskapsføring.» 
 
Vi stiller spørsmål ved at det ikke er noen krav til kvittering/regnskapsføring av 


brukers lommepenger der bruker selv ikke er i stand til å bruke penger. 
 


Svært få viste til rutinen « kontantytelser i omsorgsboliger» da vi etterspurte 
rutiner. Det er likevel utarbeidet egne lokale rutiner ved noen omsorgsboliger og 
sykehjem.  


 
Det skal opprettes brukeravtale i boliger med heldøgnstjeneste. I brukeravtale 


ligger mal til avtale om håndtering av klientmidler i henhold til vedtak som skal 
inngås mellom beboer/verge og mellomleder.  
 


På bakgrunn av tilbakemeldinger og opplysninger hentet fra kommunens 
nettsider, har vi laget følgende oversikt: 
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Kommunerevisjonen 


 


Bolig/institusjon Ant. Avd. Omfang 


Heldøgnsomsorg for eldre: 


Asker bo- og 
omsorgssenter 


22 omsorgsleil. 
m/heldøgnstjeneste, 
14 leil. m/service. 


Oppbevarer kontanter for beboerne. Oversendt aktuelle rutiner. 


Oppsjø 
omsorgsbolig 


15 leiligheter  Oppbevarer ikke kontanter. 


Trostadtunet 
omsorgsbolig 


32 leiligheter fordelt 
på fire bofellesskap. 


Oppbevarer kontanter for beboerne. Oversendt aktuelle rutiner. 


Vestre Nes 
omsorgsbolig 


16 leiligheter 
Har en safe for oppbevaring av kontantene til de som ønsker. Noen 
har hjelpeverger og pårørende som ordner opp med deres penger  


Sykehjem: 


Bråset bo- og 
rehab.senter 


200 beboere. 
Rehab.avd. 9 pl. 


Oppbevarer lommepenger på vegne av beboere. Har rutiner. 


Gullhella bo- og 
aktivitetssenter 


60 omsorgsboliger 
32 langtidsplasser 


Pengene er innlåst i safe. De fører regnskap på hver beboer med 
debit og kredit og underskrift av to personer ved innskudd og uttak. 


Risenga bo- og 
omsorgssenter 


6 avd. med 104 
langtidsplasser  


Oppbevarer lommepenger på vegne av beboere. Har oversendt 
rutiner. 


Solgården 
sykehjem 


69 langtidsplasser 8 
korttidsplasser 


Oppbevarer kontanter for beboerne og fører regnskap. Har 
utarbeidet en rutine for dette. Ligger i permen for «Rutiner 
pasientregnskap». 


Søndre Borgen 
sykehjem 


28 langtidsplasser 
25 korttidsplasser 7 
akutte døgnplasser 


Samme rutine som Solgården.  


Boliger for mennesker med utviklingshemming: 


Daleløkken 
gruppebolig 


6 Beboere 


Ulike rutiner på de ulike avdelingene (avhengig av brukers 
funksjonsnivå). Som hovedregel oppbevares en større sum i egen 
låsbar kasse i beboers leilighet, primærkontakt har nøkkel til 
denne.  Primærkontakt legger avtalt beløp i lommebok (tilgjengelig 
for beboer og andre ansatte).  Ved bruk av penger skal dette 
dokumenteres ved kvittering og skrives på skjema. Saldo på skjema 
skal så avstemmes med faktisk sum i lommebok. 


Bergsmarksetra 
ressurssenter 


9 beboere+ 
dagtilbud  


Oppbevarer lommepenger på vegne av beboere. Har rutiner. 


Oppsjø 
bofellesskap 


8 beboere Samme rutine som Daleløkken 


Borgenbråten 
omsorgsboliger og 
aktivitetssenter 


22 beboere og 
aktivitetssenter med 
12 plasser 


Avd. (1 av 5 avd.) har pdd 4 beboere. Oppbevarer og har ansvar for 
bankkort/lommebøker til 2 beboerne. Tar ut penger ved behov, eller 
har ansvaret for kortene i handlesituasjoner. Tar vare på 
kvitteringene, fører regnskap. Hos en beboer sendes alle kvitteringer 
til verge hver mnd. Regnskap, kontanter/lommebok oppbevares på 
kontoret. 


Borgenfaret 
Privat bofelleskap 
med 10 leiligheter 


Oversendt bilde av rutine samt perm med regnskap. De fleste av 
beboerne har også en egen rutine i sin brukerperm, rutinene er 
utarbeidet i samråd med verger. 


Fredtunveien 31 
Bofellesskap med 5 
beboere 


Samme rutine som Daleløkken 


Fredtunveien 33 
Bofellesskap med 5 
beboere 


Samme rutine som Daleløkken 


Bondihagen 
omsorgsleil. 


  
Oppbevarer lommepenger på vegne av beboerne. Har oversendt 
rutiner 


Askervangen 
bofellesskap 


Bofellesskap med 
12 beboere 


Oppbevarer lommepenger på vegne av beboere. Har oversendt 
rutiner. 


Sætre terrasse 
Samlokaliserte 
boliger (10 leiligh.) 


Samme som Askervangen?  
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Kommunerevisjonen 


Revisjonen gjennomførte 15.-16. oktober kontroll på Daleløkken gruppeboliger 


samt Oppsjø bofellesskap. Etter utført kontroll har begge fått individuell 
tilbakemelding med referat/oppsummering fra møte samt anbefalinger.  


Vi anbefalte i all hovedsak at de tar i bruk rutine 5.12.32. «kontantytelser i 


omsorgsboliger» samt «avtale om håndtering av klientmidler i henhold til 
vedtak». For Oppsjø ble det presisert at det bør fastsettes rutiner som sikrer 


ukentlig ajourføring av regnskap og at mellomleder bør kontrollere regnskapene. 


 


Kontroll på Oppsjø bofellesskap 15.10.2015: 


Det er ikke opprettet skriftlig rutine på oppbevaring av kontanter på vegne av 


beboere. Leder er ikke kjent med felles rutine « kontantytelser i 


omsorgsboliger». 


Oppsjø bofellesskap har 8 brukere/beboere.  


 En beboer disponerer pengene sine selv.  
 To beboere har avtale der primærkontakt deler ut penger (beløp avklart 


med verge) som bruker står fritt til å disponere.  
 Fire beboere har avtale der primærkontakt disponerer konto og tar ut 


avtalt beløp og legger i skrin. Det deles ut lommepenger til bruker og føres 


regnskap for utbetalinger/kjøp. Regnskapet blir ved månedsslutt oversendt 
til verge.  


 Hos en bruker er det verge som har alt ansvar og fører regnskap selv.  


Leder kan ikke vise til brukeravtale på nåværende tidspunkt.  


Skrin oppbevares på brukerens rom. Kun primærkontakt har nøkkel til skrinene. 
Leder uttrykte bekymring over skrinene da de er små og enkle å stjele. Det 


vurderes tiltak for å sikre skrinene. Lommebøker oppbevares innelåst i skap. 
Ansvarsvakt har nøkkel til skap.  


Det er ingen grense for beløp som blir oppbevart i skrin, men leder ytrer ønske 
om en grense på maksimum 2000 kr.  


Det opplyses om en uheldig sammenkobling mellom arbeid og det private i 


forhold til primærkontakt sin tilgang til brukers konto. Konto som primærkontakt 
disponerer på vegne av bruker vises i primærkontakt sin private nettbank.  


Leder opplyser at det skal ryddes opp i rutiner. De har vært gjennom en periode 


med oppussing, derfor er ikke alt på plass enda.  


 


Telling av kontantkasser og lommebøker. 


På kontrolltidspunktet fikk vi ikke kontrollert noen regnskap. Dette skyldes at det 
kun er primærkontakt som har tilgang til regnskap og skrin som er oppbevart i 


beboerens leilighet. På kontrolltidspunktet var kun en primærkontakt tilgjengelig.  


Vi fikk se regnskapet til en bruker. Regnskapet var ikke ajourført for juli, august 


eller september, noe som gjorde kontroll umulig. Manglende ajourføringen er 
begrunnet med sykemeldt primærkontakt. Regnskapet så ryddig ut frem til juni.  
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Kommunerevisjonen 


Kontroll på Daleløkken gruppeboliger 16.10.2015: 


Leder er ikke kjent med felles rutiner «Kontantytelser i omsorgsboliger». Det er 
utarbeidet egne rutiner for lommepengeregnskap som er lett tilgjengelig for 
ansatte på kontoret.  


 
Rutiner for lommepengeregnskap Daleløkken: 


 Hver beboer har bankkort som primærkontakt en disponerer.  
 Hjelpeverge/pårørende til hver enkelt beboer avgjør hvor mye som skal 


komme inn på disponibel konto pr mnd. Dette er individuelt. 


 Hver beboer får sin lommebok/ skrin hvor pengene oppbevares. 
Lommebøker/ skrin er låst inne i safe på kontoret når de ikke er i bruk. 


 Primærkontakt tar ut penger ved behov 
 Personal som tar penger ut av lommebok/skrin fører uttak/inntak i eget 


regnskapsskjema som ligger i egen perm.  


 Primærkontakt leverer regnskap for lommepengene til hjelpeverge 
minimum hver 3 mnd.  


 
Det er ikke utarbeidet brukeravtaler for beboere.  


Daleløkken har seks beboere.  


 En bruker disponerer pengene sine selv 


 En buker får 500 kr i uken som han/hun kan disponere selv. Øvrige 
forbruksmidler håndteres av bolig. 


 Fire brukere får utdelt lommepenger som det føres regnskap på. 


Primærkontakt tar ut penger og legger i brukers lommebok. Maksbeløp er på 


rundt 2000 kr med mindre bruker skal noe spesielt. Beløp på lommepenger og 
større beløp blir avklart med verge.  


Felleslommeboken er en «pott» som alle bidrar til. Det blir tatt ut et lite beløp fra 


hver bruker til felleslommebok som dekker utgifter til lørdagsgodt, cafebesøk etc. 
Felles lommebok alle ansatte har tilgang til. Beløpet i felles lommebok er sjeldent 


stort. Fredag sjekker dagvakt at beløp i felleslommebok stemmer. 


Lommebøker og skrin (med unntak av felleslommebok og skrin til bruker som 


disponerer lommepengene sine selv) er låst inn i safe med kodelås. Kun 
primærkontakt har tilgang til lommebok/skrin for den enkelte bruker. 


Regnskapsperm oversendes verger etter avtale. Regnskapene blir også sett over 


av en ansatt. 
 


Kontroll av regnskap.  


Vi kontrollerte tre regnskap og lommebøker/skrin ved Daleløkken gruppebolig 


16.10.15.  


Regnskapene så ryddige og oversiktlige ut. Alle regnskapene vi kontrollerte var 


ajourført. Avvik på -9 kr hos en beboer, noe vi vurderer som ubetydelig. De to 
andre regnskapene stemte. 
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Kommunerevisjonen 


Skole: 


 
For skoler er det ikke utarbeidet en felles rutine. Vi er kjent med at arbeidet med 
denne rutinen startet i 2010 der regnskapssjefen hadde ansvaret for utarbeidelse 


av rutine for oppbevaring av kontanter på skolene.  
 


Hentet fra felles ledelsessystem: 
5.12.19 Samlede merkantile fellesrutiner skole Sist endret/erstatter: 
13.12.11 / 05.11.11 


Rutiner for kantine, FAU, elevrådpenger og 


andre kontanter på skolene 


Ny rutine utvikles Regnskapssjef 


 


På bakgrunn av våre henvendelser var det flere skoler som etterspurte felles 
rutiner for håndtering av kontanter i skolene.  
 


Forøvrig fikk følgende tilbakemeldinger:  


Skole Omfang 


Barneskole 


Arnestad 


Årlig markedsdag i forbindelse med TV-aksjonen. Utlegg trekkes fra inntektene og 
kontrolleres av mellomleder. Pengene for utleggene blir lagt i safen på skolen og blir så satt 
inn på konto som igjen blir overført til kommunens konto. Dette for å få dekket kostnadene. 
Da vil ikke skolen ha noen utgifter ifm dette. Overskuddet blir hentet av TV aksjonen 
samme dag. Før jul blir det arrangert kafe med juleverksted. Pengene blir talt opp av 
kontaktlærerne og settes inn i DNB, og overføres til kommunens konto. Det føres internt 
regnskap. Overskuddet går til avslutning 7. trinn. Faktura på dette blir sendt via Agresso. 


Billingstad Ingen kontanter 


Blakstad 
Årlig innsamlingsaksjon til «Redd Barna». Pengene telles og legges i safen på skolen. Redd 
Barna henter pengene. Ny praksis (2015): Pengene telles og låses inn i safen. Snarest 
mulig telles pengene i banken og settes inn på Redd Barnas konto. 


Bondi 
Har en del penger liggende. Ca 18.000 i kontanter som stammer fra diverse arrangementer 
med elevene. Vi har så vidt jeg ser ikke noen rutiner for dette.  Ny rektor. 


Drengsrud Ingen kontanter 


Hagaløkka 
Oppbevarer ikke kontanter for elever. Håndterer penger på vegne av elever i forbindelse 
med TV-aksjonen. Går vi rett til banken med innsamlede midler når aksjonen er over. 


Heggedal  Ingen kontanter 


Hofstad Ingen kontanter 


Hvalstad Ingen kontanter 


Jansløkka Ingen kontanter 


Mellom-Nes Fikk ikke tilbakemelding 


Nesøya Ingen kontanter 


Rønningen 
Oppbevarer ikke kontanter på vegne av elever. Skulle det skje, er det foreldre som ber om 
at skolen passer på pengene. Kontantene blir puttet i lukket konvolutt låst inn i arkivskapet.  


Solberg 


Kaffe/te kasse for ansatte. Oppbevares og forvaltes av merkantil ansatt i låst pengeskrin på 
låst kontor som kun adm har tilgang til. Gavekasse for markering av ansatte. Oppbevares i 
låst skuff og forvaltes av en ansatt. Tilskudd til 1. Klasse fra FAU Oppbevares for 
kontaktlærer i låst pengeskrin av merkantil ansatt. 


Vardåsen 
Årlig arrangement med innsamling for skole i India. Pengene blir oppbevart på kontoret i en 
safe. 2 personer teller opp og setter pengene inn på konto til formålet. Foreldrekontaktene 
håndterer klassekasse. Det er frivillig om man ønsker å betale inn til disse. 


Vettre Ingen kontanter 
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Ungdomsskole 


Borgen   Fikk ikke tilbakemelding 


Hovedgården 


Elevbedrifter på u.skole skal ikke registreres i Brønnøysundreg., og ikke kan vi opprette 
egen konto i banken uten at det står i læreres navn, og blir lærers private konto. Pengene 
elevene tjener oppbevares i et låst pengeskrin på kontor i en lukket/låst skuff. 1/3 går til et 
veldedig formål. Resten i egen lomme. Klassekasser: Penger som trinnene får inn blir 
oppbevart i pengeskrin merket med trinn oppbevart i safe.  


Landøya Ingen kontanter 


Risenga 


Lærer i valgfaget Produksjon av varer og tjenester oppbevarer penger fra produksjonen. 
Har ikke utarbeidet noen skriftlige rutiner for dette. Pengene har vært innelåst i skuff på 
arb.plass. Elevene selger og fører regnskap. Merkantil konsulent teller opp på 
nyt/kontrollerer beløp. Betaler inn ca. annenhver uke på AK’s kontonummer i bank og lager 
bilag som sendes inn. Kassen oppbevares i låst safe og kontoret er låst med ledelsens 
nøkkel i tillegg. Det er ca. 5000 i kassen ved innlevering i bank 


 


Solvang 
Elevbedrift hvor elevene produserer varer samt Elevkantine delvis driftet av elever. 
Elevkantine er ikke profittbasert. Det er regnet inn et lite overskudd som går til et sosialt 
tiltak. Elevrådet selger en gang i året skoleboller, overskudd går til sosialt tiltak. 


Torstad Fikk ikke tilbakemelding 


Vollen  Ingen kontanter 


Den alternative 
Ingen ordning med innbetaling og oppbevaring av kontanter. Ved 2 avdelinger er det frivillig 
innbetaling til en matordning og det sendes ut som faktura fra regnskapsavdelingen i 
kommunen.  


 


Revisjonens vurderinger: 
 


I sak om tilsyn med brukermidler (Sak 4/2015) vises det til at disponering av 


trygd anses å ha størst omfang og derfor revideres årlig. Basert på siste års 
kontroller synes ikke årlig revisjon å være nødvendig.  


 
Samtidig med kontroll av pasientregnskap er det gjennomført kontroll av rutiner 
og regnskapsføring for midler som sykehjemmene oppbevarer på frivillig basis på 


vegne av pasienter.  Sykehjemmet som har vært kontrollert synes å ha gode 
rutiner. Vi vurderte i 2014 at sykehjemmet har gode rutiner og god orden i 


regnskapene. 
 
Årets kontroll viser at det mangler rutiner og det er mangelfull kjennskap til 


rutiner for håndtering av brukeres kontantmidler for både skoler og 
omsorgsboliger. Generelt vurderes det å være en særskilt risiko knyttet til 


håndtering av kontanter. Gode administrative rutiner kan redusere 
mislighetsrisikoen.  
 


Vår erfaring gjennom siste års kontroller med rutiner og håndtering av 
brukermidler er at de bidrar til en bedring av rutiner og praksis. Vi mener at 


dette års kontroll viser at det fortsatt er behov for å gjennomføre slike kontroller 
med jevne mellomrom. Omfanget av kontrollene kan vurderes.  


 








Asker 
kommune 


Rådmannen 


Deres ref. : Vår ref.: 
BA/ as 


Arkivnr: 
T4 momskomp 2015 


Kommunerevisjonen 


Dato: 
19.10.2015 


Forhold av vesentlighet for Asker kommunes momskompensasjonskrav 


Ved ferdigstilt revisjon og attestasjon av momskompensasjonskrav for 4 . termin 2015 
er det forhold som er uavklart. De har tidligere vært omtalt i 
Regnskapsrevisjonsrapport 2014, løpende kommunikasjon for 2 og 3. termin samt brev 
til regnskapssjef med kopi til økonomisjef 1. september 2015. 


Noen av punktene er forhold hvor vi har etterspurt dokumentasjon/informasjon som 
grunnlag for vårt arbeid, men ikke mottatt dette. Dette er til hinder for at vi kan utføre 
en tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjon for å verifisere at det ikke finnes vesentlige 
feil i Asker kommunes kompensasjonskrav. 


Det er forhold på lista hvor vi har indikasjoner på at det finnes feil i vurdering av 
merverdiavgiftsbehandling sett opp mot avgiftsmyndigheters gjeldende praksis. 
Kombinasjonen av kjente feil, manglende dokumentasjon og ikke tilstrekkelig intern 
kontroll medfører at kommunen har en eksponering for et omfang av feil i sine krav 
som skattemyndigheter trolig vil anse som vesentlig. 


Vi har kjennskap til at kommunen har startet prosesser for å vurdere eller korrigere 
noen av de nevnte forhold . Revisor attesterer for at kompensasjonskravet er korrekt og 
avg ir egen revisjonsberetning for attestasjon terminvis. Vi er derfor avhengig av å 
kunne innhente og verifisere dokumentasjon i forbindelse med hver attestasjon. 


I tabellen under har vi listet forhold som v il medføre forbehold i beretning ti l 
kompensasjonskrav dersom de ikke er løst innenfor gitte frister. Et forbehold i revisors 
attestasjon og tilhørende nummerert brev er et svært sterkt signal til ansvarlige i 
kommunen og skattemyndighetene. · 


Nr Forhold 
1. Det er ikke etablert tilstrekkelig intern kontroll for 


å sikre at j usteringshendelser blir korrekt 
håndtert i kommunen. 


Asker kommunerevisjon 
Postboks 353 


E-post Telefon direkte 
revisjon@asker.kommune.no 66 90 98 50 


Frist for korrigering 
Dokumentasjon av rutiner 
og system for å ivareta 
justeringshendelser, samt 
oversi kt over rapportering 
og vurdering av 
justeringshendelser i 2015, 
overleveres revisjon innen 
27.01.2016 


Org.nr. 


1372 Asker Nettside Telefon sentra lbord 
988 457 663/944 382 038MVA 
Bankgiro 


www.asker.kommune.no 66 90 90 00 5136.05.01209 


Medlem av Norges Kommunerevisorforbund og Den Norske Revisorforening 







Nr Forhold Frist for korrigering 
2. Det er ikke etablert tilstrekkelig intern kontroll og 


rutiner for å sikre tilstrekkelig dokumentasjon av Dokumentasjonsfrister per 
mva vurderinger og korrekt behandling av underpunkt: 
kommunale boliger (prosess er igangsatt og 
revisjon har vært i møter med regnskap og EDF 
vedrørende tema). 


a. Korrigering av opplagt feilført a. Korreksjonsbilag føres 
momskompensasjon i 2015 i drift- og innen 31.10.2015 
investeringsregnskap 


b. Vurdering av omfang og behov for å b. Oversikt av omfang og 
korrigere feilkrevd kompensasjon tidligere vurderinger overleveres 
år for objekter identifisert under pkt 2a innen 31.12.2015 


c. Beskrivelse og implementering av intern c. Beskrivelse oversendes 
kontroll rutiner for å sikre korrekt innen 01.12.2015, 
momsbehandling av kommunale boliger implementering skjer 
fremover (investeringer og løpende drift) innen 31.12.2015 


d. Dokumenterte vurderinger og tydelige d. Overleveres revisjonen 
kontrollspor per bolig som gjør det enkelt å innen 31.12.2015 
etterkontrollere kompensasjonskrav 
vedrørende kommunale boliger 


e. Ris ikovurdering som 
e. Oversikt over boliger hvor kommunen viser eksponering i 


tolker «sosiale formål» begrepet i kroner og omfang eller 
kompensasjonslov og forskrift kommunikasjon med 
utvidende/forskjellig fra skatteetatens skatteetaten 
praksis/uttalelser, dvs en oversikt som vedrørende tema 
viser hvilken eksponering kommunen kan overleveres revisjonen 
ha i omfang og kroner ved et bokettersyn innen 31.12.2015 
på området 


3. Vardåsen skianlegg - det ble etter revisjon av Dokumentasjon som 
2014 uttrykt feil i avgiftsbehandling av underbygger valgt mva 
investeringsutgifter, driftsutgifter og inntekter behandling, 
vedrørende alpinanlegget. Ved oppfølging i 2015 korreksjonsbilag eller kopi 
har vi ikke mottatt dokumentasjon/informasjon av kommunikasjon med 
som indikerer at avgiftsposisjon for anlegget er skatteetaten vedrørende 
vurdert eller korrigert. saken overleveres 


revisjonen innen 
27.11.2015 


4. Risenga svømmehall - vi har ikke mottatt Dokumentasjon som 
dokumentasjon som underbygger valgt underbygger valgt mva 
avgiftsbehandling basert på faktisk bruk. koding, korreksjonsbilag 







Nr Forhold Frist for korriqerinq 
eller detaljert plan med 
frister og ansvarlig for å 
sikre korrekt 
avgiftsbehandling av 
anlegget overleveres 
revisjonen innen 
27.01.2016 


5. Prosjekter hvor revisjonen i forbindelse med 3. Dokumentasjon for 5. 
termin har etterspurt dokumentasjon og termin overleveres 
vurdering av avgiftsstatus (prosjektnr i agresso: revisjonen innen 
1574,4344,4345,4713,4545,4548,4839,4841, 27.11.2015 
4840, 6177) 


6. Avstemming mellom krav og regnskap (Agresso) 
for 3. termin har uforklarte differanser. 
a) Ved signering av 3. termin og 4 . termin var a. Avklart behandling og 


det differanse på over kr 200 000 mellom nødvendige 
regnskap og krav i Altinn. Differansen synes å korreksjoner innen 
relatere seg til tidligere perioders feilføringer. 27.11.2015 
Vurderes ført som tapt momskompensasjon -
ikke gjennomført regnskapsmessig ifbm 4. 
termin 


b) Bilag med foreldet dato i 4. termin er b. Bokført og tatt til 
gjennomgått og summert av regnskap til kr reduksjon av 5. termin 
53 611 - dette er ikke ført som tap i regnskap krav - dokumentasjon 
eller gått til reduksjon av krav pga tidspress. overleveres revisjon 
Dette antas ført i 5. termin innen 27.11.2015 


c) Foreldede krav identifisert forventes c. Bokføres på gjeldende 
hensyntatt i gjeldende termin termin 


d) Som et resultat av ekstra arbeid påkrevd ved d. Dokumentasjon for 5. 
attestasjon av 2. og 3. termin ble termin overleveres 
dokumentasjonsfrist for både 3. og 4. termin revisjonen innen 
satt tidligere enn normalt. Dokumentasjon for 
3. og 4. termin ble levert en uke etter vår frist 


27.11.2015 


med mangler som beskrevet i andre punkter i 
dette brevet. 
Sett fra revisjonens side er dette ikke 
tilfredsstillende da tid til kontroll og 
avklaringer innskrenkes. 


7. Gjennomgang og vurdering mht avgiftsbehandling Svar på punkter i brev av 
pa konto 11150 Matvarer. Kontrollen ble tatt i 21.08.2015 overleveres 
forbindelse med attestasjon av 3. termin (jfr revisjonen innen 







Frist for korri 
31.12.2015. 


For å unngå ytterligere rapporteringer og forbehold i beretning ber vi om at 
dokumentasjon og prosesser kvalitetssikres i god tid før overlevering og frister til 
revisjon . 


Hvis dere ønsker å diskutere punktene i mer detalj, stiller vi gjerne i møte. 


Med hilsen 


Brita Arvidsen 
Kommunerevisor 


Kopi: Kontrollutvalget 
Økonomisjef 
Regnskapssjef 


Anette Skurdal 
Revisor 











