Forvaltning av
kommunens eiendeler
2/2014 | ASKER KOMMUNEREVISJON

› Forvaltningsrevisjonsrapport

Forvaltning av kommunens eiendeler

Forord
Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet ”Forvaltning av
kommunens eiendeler”.
Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Asker kommune etter kommuneloven av
25. september 1992 med endringer av 12. desember 2003. Formålet med
forvaltningsrevisjon er nedfelt i kommuneloven § 77 nr. 4 som har følgende ordlyd:
”Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir
revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll
med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og
vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet,
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og
forutsetninger (forvaltningsrevisjon).”
Revisjonen er gjennomført av Rønnaug Skaar Tinjar som prosjektleder, og Kathrine Bolsø
Evjen og Inger Helene Elstad som prosjektmedarbeidere.
Vi takker for velvillig og godt samarbeid underveis i prosjektet.
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Sammendrag
Kommunerevisjonen har på oppdrag fra kontrollutvalget utført en forvaltningsrevisjon om
forvaltning av kommunens eiendeler. Prosjektet omfatter driftsmidler som utstyr,
maskiner, inventar, redskaper, verktøy og lignende innenfor Kulturhusets driftsavdeling,
Asker drift og Kommunalteknisk avdeling.
Vi har belyst følgende problemstillinger:






Har virksomhetene kontroll over behov for innkjøp av eiendeler?
Har virksomhetene et oppdatert register over eiendeler?
Hvordan sikres det at kommunens eiendeler er forsvarlig oppbevart og ivaretatt?
Følges kommunens retningslinjer for bruk?
Har kommunen retningslinjer for avhending av eiendeler?

Vi har ikke avdekket alvorlige svakheter, men mener det er rom for forbedringer på flere
områder. Etter vår mening er mangelen på konkrete retningslinjer knyttet til registrering,
bruk og avhending av eiendeler utfordrende. Vår erfaring fra dette prosjektet er at et
fokus på hvordan virksomhetene forvalter eiendelene sine i seg selv bidrar til en
bevisstgjøring og forbedring. Dette gjelder kanskje særlig i forhold til innkjøpsplan og
registrering av eiendeler.
Nedenfor følger en kort oppsummering av funn og konklusjoner sortert etter den enkelte
problemstilling.
Har virksomhetene kontroll over behov for innkjøp av eiendeler?
Kulturhusets driftsavdeling og Asker drift har utarbeidet innkjøpsplaner for henholdsvis
teknisk utstyr og større maskiner. Mindre utstyr kjøpes inn ved behov.
Kommunalteknisk avdeling kjøper i hovedsak driftsrelatert forbruksmateriell og har ingen
overordnet innkjøpsplan.
Vi har inntrykk av at de reviderte virksomhetene har rimelig oversikt over behovet for
innkjøp. I hovedsak synes praksis og planer å være tilpasset virksomhetenes behov.
Har virksomhetene et oppdatert register over eiendeler?
Eiendeler av investeringskarakter anskaffet av de reviderte virksomhetene i perioden
2012-2013 er balanseført i regnskapet i henhold til krav. Uten en anleggsmodul er det
derimot vanskelig med oversikt per anleggsobjekt. For øvrig er det ingen krav til
registerføring. Vi mener at et register over eiendeler vil være til hjelp i å sikre kontroll,
nivået kan bestemmes på grunnlag av vurdert risiko.
Driftsavdelingen i kulturhuset fører register over det tekniske utstyret. Asker drift har
elektronisk register over større maskinelt utstyr.
Vi mener at Asker drift og Kommunalteknisk avdeling (VA drift) med fordel kan registrere
noe av det mindre utstyret de eier for å sikre oversikt over dette. Kulturhuset bør sørge
for at utstyrslistene er oppdatert slik hensikten er.
Hvordan sikres det at kommunens eiendel er forsvarlig oppbevart og ivaretatt?
På grunn av manglende lagerplass er enkelte av Kulturhusets eiendeler ikke tilstrekkelig
sikret. Asker drifts bestemmelser om låsing av lagerområder var ikke overholdt på
befaringstidspunktet. Det tyder på at det er enkelte mangler knyttet til sikring av
eiendeler.
Asker kommunerevisjon
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De reviderte virksomhetene har rutiner for å sikre at viktige eiendeler blir vedlikeholdt.
Følges kommunens retningslinjer for bruk?
Alle virksomhetene har hatt aksept for at ansatte låner utstyr, men kun Asker drift har
skriftlige retningslinjer som regulerte noe av dette. Nye etiske retningslinjer for
kommunen ble vedtatt 1. april 2014. Det vil bety at virksomhetene må innskjerpe praksis
på dette området.
For øvrig bør Asker drift vurdere praksisen med salg av bildeler til ansatte, og Yggeset
bør vurdere adgangen ansatte har til å ta med seg gjenstander som er levert til
gjenvinningsstasjonen.
Virksomhetene har godtgjort at de har systemer som sikrer at ansatte har nødvendig
kompetanse til å bruke maskiner og utstyr.
Har kommunen retningslinjer for avhending av eiendeler?
Det finnes ikke retningslinjer for avhending av eiendeler. Praksisen mellom de reviderte
virksomhetene med hensyn til avhending varierer. Det er ulik oppfatning om utrangerte
eiendeler kan gis bort til ansatte, selges på finn.no osv.
Vi mener retningslinjer for avhending av eiendeler kan forebygge misligheter, og i den
grad miljøhensyn inkluderes i retningslinjene, bidra til å sikre at slike hensyn tas. Det vil
også bidra til en enhetlig praksis internt i kommunen.

Kommunerevisor anbefaler
Basert på rapporten har vi følgende anbefalinger:


At det rettes fokus på risikovurderinger knyttet til registrering av eiendeler.



At det utarbeides retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler.



At det sørges for tilstrekkelig fysisk sikring av kommunens eiendeler.
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1 Innledning
Kontrollutvalget vedtok på møtet 4. nov. 2013 å igangsette en forvaltningsrevisjon om
kommunens eiendeler. Bokførte eiendeler i kommunens regnskap utgjør betydelige
beløp. I 2013 utgjorde balanseførte verdier 100 millioner kroner. Årlig kjøpes og leies
driftsmidler for mellom 60 og 70 millioner kroner.
Prosjektet ble avgrenset til å etterse om kommunens eiendeler blir forvaltet på en
forsvarlig måte og i tråd med gjeldene retningslinjer og reglementer innenfor
tjenesteområdene kultur og teknikk.1
Eiendeler i denne sammenheng anses å være driftsmidler som utstyr, maskiner, inventar
redskaper, verktøy og liknende.
Formål og problemstilling
Formålet med prosjektet er å undersøke om kommunens eiendeler blir forvaltet på en
forsvarlig måte og i tråd med gjeldene rutiner og retningslinjer på området.
Revisjonen omfatter følgende problemstillinger






Har virksomhetene kontroll over behov for innkjøp av eiendeler?
Har virksomhetene et oppdatert register over eiendeler?
Hvordan sikres det at kommunens eiendeler er forsvarlig oppbevart og ivaretatt?
Følges kommunens retningslinjer for bruk?
Har kommunen retningslinjer for avhending av eiendeler?

1.1 Avgrensing
Kontrollutvalget vedtok å avgrense forvaltningsrevisjonen til kommunens eiendeler som
forvaltes av tjenesteområdene kultur og teknikk. Følgende virksomheter omfattes:




Kulturhuset - driftsavdelingen
Asker drift
Kommunalteknisk avdeling – Yggeset og VA-drift.

I prosjektet avgrenser vi eiendeler til å omfatte driftsmidler som utstyr, maskiner,
inventar, redskaper, verktøy og liknende i de utvalgte virksomheter.
Rapporten gir altså ingen fullstendig gjennomgang av forvaltningen av kommunens
eiendeler. Utvalget av enhetene er basert på vår vurdering av risiko for at uønskete
omstendigheter knyttet til kommunens eiendeler skal forekomme.
I dette prosjektet har vi ikke vurdert etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser ved
innkjøp.
Regnskapsreglene har bestemmelser om hvordan eiendeler skal føres i regnskapet, bl.a.
skal driftsmidler med levetid over 3 år og verdi over 100 000 kr balanseføres.2
Etterlevelse av regnskapsregler ivaretas i hovedsak av regnskapsrevisjon og har derfor
ikke hatt spesiell fokus for denne revisjonen. Henvisning til disse reglene er derfor bare
unntaksvis.
Kommunen har Retningslinjer for bruk av Asker kommunes datautstyr, nettverk,
telefonsystemer, e-post m/kalenderfunksjon og sosiale medier. Disse retningslinjene
omfatter i stor grad innholdsmessig bruk (eksempel i forhold til personvern). Fordi vi

1
2

Kontrollutvalgets møte 09.12.2013
Kommunal regnskapsskikk (KRS) nr. 4. pkt. 3.1
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hovedsakelig fokuserer på den fysiske ivaretakelsen og bruken av kommunens eiendeler
omfatter revisjonen i liten grad etterlevelse av disse retningslinjene.

1.2 Vurderingskriterier
Vurderingskriteriene danner grunnlaget revisjonen trenger for å vurdere om det området
som er gjenstand for forvaltningsrevisjon oppfyller krav og forventninger som er gitt for
aktiviteten. Kriteriene skal utledes på bakgrunn av formål og problemstillinger, og skal gi
fundament og legitimitet til revisors vurderinger. Vurderingskriterier kan være både
eksterne og interne krav. Eksterne krav er lov, forskrift og handlingsregler fastsatt av
staten. Interne krav og føringer er Asker kommunes politiske vedtak og forutsetninger.
Det finnes få konkrete krav, verken eksterne eller interne, som legger føringer for
hvordan kommunens eiendeler skal registreres, oppbevares, brukes eller avhendes.
Kommunens innkjøpsstrategier og innkjøpsrutiner er heller ikke konkrete med hensyn til
hvilken oversikt virksomhetene bør ha over behovet for innkjøp av eiendeler.
Til grunn for utledningen av de fleste kriteriene i denne rapporten ligger derfor
bestemmelsen i Kommunelovens § 23.2 om at administrasjonssjefen skal sørge for at
administrasjonen […] er gjenstand for betryggende kontroll.
Internkontroll handler om systematisk arbeid og dokumentasjon av egen praksis,
forbedring av arbeidsmetoder og samhandling for å sikre måloppnåelse, og for å unngå
lovbrudd og andre uønskede hendelser.3 Vurdering av risiko bør legges til grunn når man
vurderer hvilke tiltak eller kontrollaktiviteter som er nødvendig eller hensiktsmessig for å
unngå uønskede hendelser. I forhold til forvaltning av kommunens eiendeler kan
uønskede hendelser for eksempel være unødige innkjøp, risiko for feildisponering og
tyveri, eller redusert bruks-, eller levetid som følge av manglende vedlikehold. Likeså bør
forvaltningen av eiendelene kunne forsvares i et etisk perspektiv.
I henhold til rådmannens instruks skal alle virksomheter årlig gjennomføre en risiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse).4 Hensikten er å sikre styring med forhold som kan
påvirke tjenestetilbudet til brukere og innbyggere, arbeidsforhold for ansatt, kommunens
omdømme, ytre miljø mv.
Vi forstår rådmannen dithen at det å ha etablert internkontroll/kontrollrutiner som
vedrører forvalting av eiendeler utarbeides dersom virksomhetene vurderer forholdet
som et vesentlig risikoforhold. Et bakenforliggende spørsmål i denne
forvaltningsrevisjonen er derfor om hvilke tenkte risiko som de reviderte virksomhetene
ser i forhold til forvaltningen av sine eiendeler, og hvilke systemer de har utarbeidet på
bakgrunn av dette.
Vurderingskriteriene presenteres under den enkelte problemstilling.

1.3 Metode
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i henhold til RSK 0015
For å få klarhet i hvilke føringer som gjelder for forvaltningen av kommunens eiendeler
har vi forespurt controller tilknyttet rådmannen. Opplysningene er brukt som grunnlag
for utforming av rapportens vurderingskriterier.
Faktagrunnlaget i rapporten bygger på en kombinasjon av intervjudata, gjennomgang av
interne rutiner og dokumenter der dette foreligger. Tilstedeværelse av eiendeler er for en

3
4
5

Rådmannens internkontroll. Hvordan få orden i eget hus (KS), s. 17.
Prosess 1.4.7 Virksomhetsplan i felles ledelsessystem.
Standard for forvaltningsrevisjon av 1. feb. 2011. Standarden angir grunnleggende prinsipper og
revisjonshandlinger i forvaltningsrevisjon.
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del verifisert ved selvsyn. Opplysninger om kjøp av eiendeler er hentet ut av kommunens
regnskapssystem Agresso.
Alle faktaopplysninger i rapporten er gjennomgått og bekreftet av involverte parter.
Vi har foretatt en stikkprøvekontroll av at enkelte eiendeler på de ulike virksomhetene er
til stede. Utvalget av eiendeler for denne kontrollen var delvis basert på utstyrslister som
virksomhetene selv hadde utarbeidet, og delvis på et utvalg vi har gjort av innkjøpte
eiendeler i virksomhetene i perioden 2012-2013.
Det har vært noen utfordringer knyttet til kontrollen av tilstedeværelse, blant annet
knyttet til mangel på oversikt over virksomhetenes eiendeler, at eiendelene ikke har unik
identifikasjon, og at eiendeler har vært «ute på oppdrag» på kontrolltidspunktet. Utvalget
av eiendeler har også vært relativt lite i forhold til omfanget av eiendeler i de reviderte
enheter.
Som nevnt innledningsvis har vi her definert eiendeler som utstyr, maskiner, inventar
redskaper, verktøy og liknende. Hvor «strenge» man skal være med hensyn systemer
som sikrer en forsvarlig forvaltning av eiendelene henger klart sammen med eiendelens
beløpsmessige verdi. Vi har likevel valgt ikke å avgrense vår definisjon av eiendeler
beløpsmessig (altså bare se på forvaltningen av eiendeler over en viss verdi). Som nevnt
tidligere er risikovurdering sentralt når det gjelder hvilke internkontrollsystemer en bør
ha. Risiko henger ikke bare sammen med beløp, men også forhold som hvor viktig det er
for driften at eiendelen er til stede og i stand.

1.4 Presentasjon av virksomhetene
For å gi en indikasjon på verdien av eiendeler i de tre virksomhetene, viser vi nedenfor
oversikt over innkjøp som er ført i drifts- og investeringsregnskapet for årene 20102013. Oversikten er tatt ut for kontoer hvor det typisk føres kjøp av eiendeler slik det
defineres i denne rapporten. Tallene må likevel tolkes med noe varsomhet, for eksempel
viser oversikten at Asker drift har driftsutgifter på ca. 800.000 kr. årlig på
anleggsmaskiner. Dette er i hovedsak leasingutgifter, altså utgifter til maskiner som
kommunen ikke selv eier.
Kulturhuset

Konto

Konto (T)
12000 Inventar og utstyr - Drift
12010 Datamaskiner og IT-utstyr - Drift
12015 Spesialutstyr - Drift
12200 Leie av anleggsmaskiner - Drift
SUM

2013
768 789
105 630
4 982
3 118
882 519

2012
492 444
121 988
23 655
638 087

2011
695 230
84 039
41 490
1 238
821 997

2010
573 159
94 533
25 301
692 993

Fra driftsregnskapet

2013: Inventar og utstyr er blant annet kjøp av datautstyr, lydmikser til multisal, nye
stoler til festsalen, lyskastere, trådløst lydsystem, prosjektorer, strømkabler, stativ til
lyskastere, billettautomater osv.
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Konto

Konto (T)
2000 Inventar og utstyr - Investering
2010 IT-utstyr - Investering
SUM

2013
100 169

2012
162 452

2011
527 070

2010
0

100 169

162 452

527 070

0

Fra investeringsregnskapet

2013: Investering i inventar og utstyr er i hovedsak nye stoler til øvre vestibyle, lysdeler
osv.

Asker drift

Konto

Konto (T)
12000 Inventar og utstyr - Drift
12005 Kontormaskiner - Drift
12010 Datamaskiner og IT-utstyr - Drift
12015 Spesialutstyr - Drift
12030 Anleggsmaskiner
12090 Medisinsk inventar og utstyr - Drift
12100 Kjøp av transportmidler - Drift
12200 Leie av anleggsmaskiner - Drift
SUM

2013
65 374
2 246
130 962
847 367

2012
54 545
3 416
21 144
680
757 467

2011
39 340
212 187
343
288 603

219 892
1 265 842

19 903
242 615
1 099 769

601 640
1 142 112

2010
56 726

1 970
124 291
9 046
24 308
216 341

Fra driftsregnskapet

2013: Konto 12030 anleggsmaskiner inneholder stort sett utgifter til leasing. Inventar og
utstyr er mobiltelefoner, kaffemaskin osv.

Konto

Konto (T)
2015 Spesialutstyr - Investering
2030 Maskinelt utstyr - Investering
2100 Kjøp av transportmidler - Investering
SUM

2013
137 500
1 935 020
5 394 438
7 466 958

2012

2011

2010

80 000
1 890 000
1 970 000

215 000
1 378 572
1 593 572

845 000
1 524 865
2 369 865

Fra investeringsregnskapet

2013: Maskinelt utstyr i Asker drift er brøyteplog, hjullaster, feiemaskin osv. Av
transportmidler er innkjøpt tre lastebiler, redskapsbil, beltegraver, traktor, brøyteskjær,
feiemaskin osv.
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Kommunalteknisk

Konto

Konto (T)
12000 Inventar og utstyr - Drift
12005 Kontormaskiner - Drift
12010 Datamaskiner og IT-utstyr - Drift
12015 Spesialutstyr - Drift
12020 Kunst og antikviteter - Drift
12030 Anleggsmaskiner
12090 Medisinsk inventar og utstyr - Drift
12100 Kjøp av transportmidler - Drift
12200 Leie av anleggsmaskiner - Drift
SUM

2013
613 106
20 848
1 065 726
2 724 035

2012
205 214
41 246
797 285
5 090 196
21 480

2011
175 745
70 586
384 013
3 932 237

2010
107 578
61 057
305 588
3 037 567

191 012
510 398
5 263 990

788 383
420 976
4 721 148

24 120
406 994
227 434
5 082 263

10 836
167 758
332 218
6 666 232

Fra driftsregnskapet

2013: Kjøp av spesialutstyr gjelder for det meste bioposer til matavfall, klare sekker til
plastemballasje, avfallsbeholdere og vannmålere. Annet utstyr er rørleggerverktøy,
bilrekvisita, veistøvsuger, ryddesag, høytrykksspyler osv. Av inventar er det blant annet
mye møbler og mobiltelefoner.

Konto

Konto (T)
2010 IT-utstyr - Investering
2015 Spesialutstyr - Investering
2100 Kjøp av transportmidler - Investering
SUM

2013
178 329
1 252 676
1 413 580
2 844 584

2012
655 651
0
655 651

2011
1 413 003
9 598 594
349 915
11 361 512

2010
4 338
153 995
158 333

Fra investeringsregnskapet

2013:Kjøp av spesialutstyr gjelder blant annet 5 motorer til el- produksjon på Yggeset.
Det er i 2013 kjøpt inn en stor lastebil.
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2 Har virksomhetene kontroll over behov for innkjøp av
eiendeler?
2.1 Vurderingskriterier
Å planlegge kjøp av utstyr, maskiner, inventar, verktøy og lignende kan bidra til å sikre
både mer effektive anskaffelser og at budsjettene overholdes. Fragmenterte innkjøp uten
koordinering er derimot lite effektivt.
I kommunen skal den som har anvisningsmyndighet påse at det finnes betryggende
rutiner/intern kontroll for bestilling.6 Innkjøp skal videre baseres på de strategier og
målsettinger som er fastsatt av Rådmannen.7
Ett av målene i kommunens anskaffelsesstrategi er å utvikle en mer enhetlig felles
anskaffelsesfunksjon gjennom blant annet årlige behovskartlegginger av anskaffelser i
virksomhetene. Det er også et mål å redusere antall bestillere i kommunen. Det å ha få
innkjøpere kan øke kontrollen med behovet for innkjøp. 8
Oversikt over behovet for innkjøp vil også henge sammen med hvilken oversikt en har
over de eiendelene en allerede eier. Denne problemstillingen behandles i neste kapittel.
Følgende vurderingskriterium legges til grunn:



Virksomhetene bør ha en innkjøpsplan og få bestillere

2.2 Fakta
Kulturhuset - driftsavdelingen9
Avdelingsleder for driftsavdelingen i Asker kulturhus utarbeidet i 2013 en oversikt over
ønskelige innkjøp av teknisk utstyr for en ti-års periode. Oversikten omfatter både
ønskelige utskiftinger/investeringer og kostnadsestimat for generelt vedlikehold av
utstyret. Kulturhuset har ikke budsjett for investeringer. Innkjøp av nytt teknisk utstyr
går derfor over driftsbudsjettet. Avdelingsleder opplyser at de har tilgjengelig mellom
300- og 400.000 kroner årlig til vedlikehold og innkjøp. Driftsbudsjettet er ikke nok til å
dekke alle innkjøp, utstyr kjøpes derfor inn etter en prioritering.
Estimerte kostnader i innkjøpsplanen er ikke basert på tidligere regnskapstall. Dette
gjelder for eksempel på vedlikehold av utstyr, der de nå ser at estimatet burde vært
oppjustert.
I driftsavdelingen går alle innkjøp gjennom avdelingsleder, som er den eneste med
bestillermyndighet.10 Avdelingsleder har ikke budsjettansvar. Etter interne rutiner kan
avdelingslederen godkjenne kjøp av utstyr til under kr. 10.000. Kjøp over 10.000 blir
drøftet og besluttet i ledermøter.

6

Attestasjon- og anvisningsreglementet
http://innsiden/Organisasjon-og-ledelse/Enhetene/Administrasjon-ogledelse/Okonomiavdelingen/Kontrakt_og_innkjop/Innkjopsrutine/. Hentet 06.01.2014
8
Få bestillere vil også kunne styrke ankaffelsesfunksjonen på andre områder, for eksempel i fht etterlevelse av
regelverket og interne innkjøpsrutiner.
9
Som nevnt tidligere er revisjonen avgrenset til Kulturhusets driftsavdeling. Det er her de største innkjøpene
gjøres og som i hovedsak forvalter eiendeler vi ser på i dette prosjektet.
10
Kulturhuset har også andre bestillere
7
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Asker drift
Virksomhetsleder og en ansatt til med bestillermyndighet foretar og har kontroll med alle
innkjøp i virksomheten.
Asker drift utarbeider årlig en plan for regulering av maskinparken, over hvilke kjøretøy
som skal erstattes og hva det skal erstattes med. Den konkrete planen utarbeides for ett
år av gangen. Til grunn for avgjørelse om utskifting ligger en kombinasjon av tilstandsog behovsvurdering.
Verktøy og annet småutstyr som anses som forbruksvarer kjøpes inn etter behov. De
anslår at de bruker ca. 50.000 årlig på slikt utstyr.
Kommunalteknisk avdeling
Kommunalteknisk avdeling (representert ved Yggeset, og VA drift) har ingen overordnet
innkjøpsplan. Innkjøp gjøres ved behov, og er i hovedsak til driftsrelatert
forbruksmateriell. Ingen vi har snakket med på kommunalteknisk avdeling ser behovet
for en overordnet innkjøpsplan.
På drift vann og avløp er det til sammen 4 bestillere. I all hovedsak er det
forbruksmateriell som kjøpes inn, som for eksempel rørdeler til beredskapslager. I
avdeling drift vann har en person ansvar for beredskapslageret og sørger for at det alltid
er tilgjengelige deler der. Småinnkjøp, som håndverktøy, kan delegeres til ansatte, men
godkjennes på forhånd av mellomleder.
På Yggeset er det fire bestillere, og hver bestiller har ansvar for hvert sitt område,
henholdsvis for innkjøp til vektsystemet, diesel og oljeprodukter til maskinene og
kontorrekvisita. Alle innkjøp utenom dette går gjennom driftslederen på Yggeset.
Kommunalteknisk avdeling har videre en egen ansatt som er ansvarlig for alt innkjøp av
IKT-utstyr. Faggruppeleder skal på forhånd godkjenne kjøp av mobiltelefoner o.l til
ansatte.

2.3 Revisjonens vurdering og konklusjon
Vi mener de reviderte virksomhetene har rimelig oversikt over behovet for innkjøp.
Praksis og planer synes tilpasset virksomhetenes behov.
Asker drift kan likevel vurdere om innkjøpsplanen kan utarbeides for en lengre
tidsperiode.
Vi har fått inntrykk av at på kommunalteknisk avdeling har de ansatte opparbeidet seg
god oversikt over hva slags utstyr som til en hver tid bør være tilgjengelig på lager. For å
gjøre slik kunnskap mer tilgjengelig, kan avdelingen vurdere nytten av å utarbeide en
enkel oversikt over hva slags deler og antall som bør finnes på beredskapslageret.
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3 Har virksomhetene et oppdatert register over
eiendelene?
3.1 Vurderingskriterier
Å ha en god oversikt over eiendelene er en forutsetning for en god forvaltning av disse.
Et register vil kunne være et hjelpemiddel for å sikre tilstedeværelse og ivaretakelse av
eiendelen og redusere faren for feildisponering og tyveri. Videre kan et slikt register gi
virksomhetene et bedre grunnlag for budsjettering. Et register over eiendelene kan også
være hensiktsmessig i et eventuelt forsikringsoppgjør, for å ha oversikt over utstyr som
er tapt.
Kommunen har ingen overordnete retningslinjer som pålegger virksomhetene å utarbeide
utstyrs-/eller inventarlister. Det er virksomhetslederne som må vurdere behovet og
nytten av dette, ut fra krav om internkontroll basert på risikovurderinger. 11
Driftsmidler klassifiseres som investeringer når det har levetid over 3 år og verdi over
100 000 kr og skal i henhold til KRS 4, balanseføres.12 Opplysninger i regnskapet skal
videre gi mulighet for en hensiktsmessig etterkontroll.13 Øvrige driftsmidler inngår ikke i
kommunens balanseførte eiendeler, men blir eventuelt ført i inventar- og utstyrslister i
de enkelte virksomheter.
Følgende vurderingskriterium legges til grunn:



Virksomhetene bør ha et oppdatert register over eiendeler dersom det ut fra en
risikovurdering anses hensiktsmessig. Eiendeler skal balanseføres i henhold til krav.

3.2 Fakta
Kulturhuset - driftsavdelingen
Kulturhuset har utarbeidet en liste over teknisk utstyr. Foruten typebetegnelse og antall,
er det registrert hvilken tilstand utstyret er i og hvor det oppbevares. I oversikten skal
det også registreres om eiendelen er kassert eller solgt siden siste oppdatering av listen.
Nettbrett, mobiltelefoner, verktøy og inventar er ikke registrert i utstyrslisten. Oversikt
over teknisk utstyr på Venskaben foreligger ikke.
Hensikten med listen har vært å få bedre oversikt over behovet for utskiftinger. Teknisk
leder opplyser at meningen er at telling og gjennomgang av utstyret skal utføres årlig. En
full telling ble ikke utført i 2013. Det ble kun utført telling av utstyr i saler og verksted,
og ikke for løst utstyr i skuffer, skap og lager. Utstyrslisten er dermed ikke oppdatert.
Nytt innkjøpt utstyr er ikke ført opp i listen, og utstyret som er solgt eller kassert senere
enn 2012 er ikke registrert.
Avdelingsleder har undersøkt og funnet at kommunen har fire lisenser på datasystemet
«House of control». Systemet kan brukes til å ha kontroll over både eiendeler og avtaler.
I dag er det kun IKT som benytter systemet. I forbindelse med denne revisjonen

11
12
13

Med henvisning til kommunelovens § 23.2 om betryggende kontroll, samt interne prosedyrer.
KRS nr. 4, pkt 3.1
Bokføringsloven § 6.
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undersøker Kulturhuset nå om dette er et system som kan egne seg for deres bruk, bl.a.
mht å registrere utstyr. Vi får opplyst at Kulturhuset i Bærum benytter systemet,
erfaringene derfra er gode.
Asker drift
Asker drift registrerer kjøretøy og andre større maskiner i SmartDok. Det er et nettbasert
system utarbeidet for entreprenørbransjen. Foruten å gi oversikt over maskinelt utstyr,
benyttes systemet som faktureringsgrunnlag, ettersom ansatte registrerer arbeidstimer
på oppdragene knyttet til den enkelte maskin.
Det er registrert ca. 80 enheter i systemet, som traktorer, hengere, biler, utstyr til biler
og lignende. I registeret blir eiendelene tildelt unike objektnummer.
Registreringsnummer, typebetegnelse, beskrivelse og bilde kan registreres. I systemet
holdes også oversikten over maskintimer, drivstofforbruk, service, feil og mangler. I
tillegg har disse enheter korresponderende unike objektsnummer i Agresso slik at alle
kostnader regnskapsføres pr enhet og kan spores.
Det er ikke utarbeidet et register over mindre redskaper, slik som brøyteskjær,
motorsager og gressklippere. Samlet utgjør de betydelige verdier. Enheten vurderer å ta
i bruk verktøymodulen i SmartDok for å registrere også slikt utstyr, men må vurdere
kost/nytte med hensyn til hva som skal registreres og hvordan modulen i så fall skal
brukes.
Virksomheten har utarbeidet en oversikt over hvilke ansatte som har jobbtelefon og
hvilket serienummer telefonen har.
Eiendeler av investeringskarakter balanseføres i regnskapet anskaffelsesåret. Funn fra
regnskapsrevisjonen viser at det ikke er etablert tilstrekkelig anleggsregistrering som
muliggjør etterkontroll per anleggsobjekt. 14
Kommunalteknisk avdeling
Det finnes ikke registreringer av eiendeler på Kommunalteknisk avdeling. Periodevis er
det forsøkt å opprette et samlet register over hva de ansatte har av IKT-utstyr. Fordi det
er opplevd som vanskelig å bestemme nivået for hva som skal registreres, har dette
registeret ikke blitt fullført.
Ansvarlige for Yggeset og Vann- og Avløp drift opplyser at behovet for å registrere
eiendelene er lite. Maskinene som benyttes i driften av Yggeset er i hovedsak leiet,
oversikten over disse framkommer av leasingavtalene. For de to bilene som kommunen
eier finnes innkjøpspapirer. Øvrige eiendeler er småverktøy uten særlig verdi.
På VA drift består eiendelene av et beredskapslager av deler og mindre verktøy. Ansatte
opplyser at det er sjelden at utstyr ikke er tilgjengelig ved behov. Noe utstyr brukes kun
av enkelte ansatte, som «vet hva de har».
Kontroll av kjøp gjort i 2013 viser at eiendeler av investeringskarakter er balanseført.
Funn fra regnskapsrevisjonen viser at det ikke er etablert tilstrekkelig anleggsregistrering
som muliggjør etterkontroll per anleggsobjekt.

3.3 Revisjonens vurdering og konklusjon
Det er et krav at eiendeler over en viss verdi og levetid skal registreres i
balanseregnskapet og gi mulighet for en hensiktsmessig etterkontroll. Siden mange av

14

Revisjonsberetning 2013.
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kommunens større maskiner og biler blir leaset, er det stort sett Asker drift som har
eiendeler i den kategori. Vi finner at slike eiendeler anskaffet i perioden er balanseført i
anskaffelsesåret. Slik regnskapet nå er innrettet, uten anleggsmodul, er det ikke mulig å
gjennomføre hensiktsmessig etterkontroll.
For mindre utstyr er det ingen kommunale krav til registerføring, og her varierer
praksisen blant de reviderte. Vi mener det er god intern kontroll å ha et register over
viktige eiendeler. Et oppdatert register vil kunne sikre at viktig utstyr er tilgjengelig når
en trenger det, noe som er viktig for å sikre løpende drift.
Vi mener mindre forbedringer kan gjøres med hensyn til registrering. Både Asker drift og
Kommunalteknisk avdeling (VA drift) kan med fordel registrere noe av det mindre
utstyret de eier for å sikre oversikt over dette. Kulturhuset bør sørge for at utstyrslistene
er oppdatert slik hensikten er.
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4 Hvordan sikres det at kommunens eiendeler er
forsvarlig oppbevart og ivaretatt?
4.1 Vurderingskriterier
I henhold til kommunens arbeidsreglement skal alt inventar, maskiner, verktøy,
materialer m.v. behandles med omhu slik at det ikke gir skader på mennesker,
materialer eller miljø. I dette ligger et krav om at utstyr både skal være forsvarlig
oppbevart og vedlikeholdt.
For å hindre tyveri eller uautorisert bruk av utstyr er det viktig at det er iverksatt
generelle sikringstiltak. Et eksempel er etablering av adgangskontroll. Forsvarlig
oppbevaring fordrer også tilstrekkelige og tilgjengelige lagringsmuligheter. Kommunens
retningslinjer for bruk av IKT-utstyr krever blant annet at brukerne sikrer at
uvedkommende ikke får tilgang til kommunens datautstyr.
Tilfredsstillende vedlikehold er nødvendig både med tanke på driftssikkerhet (at utstyret
til enhver tid fungerer som forutsatt) og av økonomiske hensyn (for å oppnå maksimal
leve-/brukstid uten kostbare reparasjoner).
Følgende vurderingskriterier legges til grunn:




Eiendelene bør være forsvarlig oppbevart
Det bør sikres at eiendeler vedlikeholdes

4.2 Fakta
4.2.1 Eiendelene bør være forsvarlig oppbevart
Kulturhuset - driftsavdelingen
Teknisk utstyr oppbevares i hovedsak på lager dersom det ikke er i bruk. Kulturhuset
har likevel mer utstyr enn det er plass til på lager. Derfor oppbevares noe usikret i
gangen, blant annet i et flyttbart mikrofonsskap, anslått verdi ca. 200.000 kr. Flere
eksterne har tilgang til denne gangen, blant annet ansatte ved nærliggende restauranter
og leietakere av kulturhuset.
Vi får opplyst at eiendomsforvaltningen, som har ansvar for bygget, er klar over
situasjonen, men at det ikke er noen konkrete planer for å utvide lagermulighetene.
Driftsavdelingen ved kulturhuset har foreslått for eiendomsforvaltningen å bygge gesims i
verkstedlokalet. Lokalet har takhøyde over to etasjer. Det vil ikke løse problemet med
lagerplass fullt ut, men vil gjøre det mulig å sikre de mest verdifulle eiendelene. Priser
på tiltak er undersøkt og anslås å koste ca. 160.000. Det er her diskusjoner mellom
kulturhuset og eiendomsforvaltningen om hvem som bør ta utgiften for et slikt tiltak.
Elektrisk verktøy oppbevares innlåst i eget skap. Nøkler og kort som kulturhuset låner ut
til eksterne noteres i en bok som vaktmester har. Innleide teknikere har nøkkelkort, men
ikke egne nøkler. Nøkler for innleieteknikere er låst inn i eget skap.
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Asker drift
Asker drift disponerer verksted, flere lager15 og garasje hvor eiendelene oppbevares. De
anslår at eiendelene har en verdi på 40-50 millioner koner. Verktøy og mindre ting har
kanskje en samlet verdi på 100-200.000 kroner.
Mindre redskaper og verktøy oppbevares innlåst på lager i lokalene til Asker drift. Utstyr
som brukes i forbindelse med en jobb, plukkes fra lageret og legges tilbake igjen etter
bruk. I perioder med mye å gjøre kan ting «flyte».
Brøyteskjær, hengere og annet maskinelt utstyr til bruk på lastebiler eller traktorer
oppbevares på eget område bak lokalene til Asker drift. Utstyret har her en fast
oppmerket plass. Området er sikret med gjerde og port som skal være låst til enhver tid.
Porten sto åpen da vi var på befaring, snø og is gjorde at den ikke lot seg lukke. Asker
drift disponerer også et lagertelt der det blir oppbevart større utstyr og maskiner. Under
vår befaring sto det blant annet traktor, lastebil og dekk i teltet. Inngangen til teltet skal
til enhver tid være lukket og låst, men også her var det fri tilgang. Eiendelene som
oppbevares på disse stedene er såpass tunge og «spesielle» at Asker drift anser risikoen
for tyveri som liten.
Kommunalteknisk avdeling
Kommunalteknisk avdeling har lokaler og lager på Fusdal. De har også et fjernlager på
Skansen som de deler med Asker drift. Det er et beredskapslager av rørdeler som sjelden
brukes. Kontorbygg og lagre skal til enhver tid være låst.
Ansatte på VA drift har ansvar for sitt spesialutstyr selv. Eksempelvis har elektrikerne
ansvar for virksomhetens multimetere og lekkasjelytterne ansvar for virksomhetens
lyttekoffert. Slikt utstyr oppbevares på respektive kontorer, eventuelt i bilene som
benyttes i tjenesten. Bilene er i hovedsak private.
På Yggeset er området sikret mot adgang med bil utenom åpningstidene, og det er bare
ansatte og en utfører som har tilgang. Det er likevel fri tilgang til fots, og ikke uvanlig at
personer tar seg inn på området om natten for å ta med seg ting som er levert til
stasjonen. Fordi det er begrenset hva en får med seg til fots, vurderes ikke dette som et
problem.
Kontorbygg, garasje og verksted på Yggeset låses. Det samme gjelder farlig avfall og eavfall. Teltet hvor e-avfall oppbevares ble plateslått på grunn av problemer med personer
som skar seg gjennom teltet. Fylkesmannen fører tilsyn med forsvarlig sikring og
håndtering av farlig avfall mm.

4.2.2 Det bør sikres at eiendeler vedlikeholdes
Kulturhuset - driftsavdelingen
Kulturhuset har egne ansvarshavende for utstyret. To teknikere har ansvar for lys og en
for lyd. I henhold til skriftlige prosedyrer16 har disse ansvar for å utføre og/eller bestille
nødvendig vedlikehold på utstyret. Enklere vedlikehold og vedlikehold som går på
svakstrøm utføres av ansatte. Annet vedlikehold/reparasjoner utføres som oftest av
forhandler. Teknikerne skal informere avdelingsleder om behov for nyinnkjøp.
Det er ønskelig med en årlig gjennomgang av alt utstyr, jamfør utstyrslisten. Dette ble
ikke gjort i 2013.

15
16

Asker drift disponerer blant annet del av lager på Skansen. Vi har ikke vært på befaring på dette området.
Arbeidsrutiner- og instruks for kulturhusets teknikere
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Vedlikehold av truck og lift utføres årlig av eksterne. Det samme gjelder pålagt årlig
kontroll av rigg.
Asker drift
Serviceintervaller følges på maskinelt utstyr. Som nevnt tidligere i rapporten (kap 3.2)
benytter Asker drift systemet SmartDok som også holder oversikt over service på
utstyret som er registrert der. Asker drift har eget verksted hvor de utfører
«mellomservice på maskinelt utstyr. Ved behov for større service kommer servicemann
til verkstedet. Lastebiler kjøres til Drammen for service.
Det er utarbeidet et eget kvalitetssikringssystem for reparasjon- og vedlikeholdsarbeider
av kjøretøy. Prosessen skal sikre at verkstedvirksomheten gjennomføres i henhold til
krav for autoriserte kjøretøyverksteder, gitt av statens vegvesen som
godkjenningsmyndighet. 17
Det er anskaffet reservemateriell/ maskiner for å opprettholde leveransesikkerheten i
tilfelle havari på utstyr og materiell.
Virksomheten har ikke system for vedlikehold på mindre utstyr.
Kommunalteknisk avdeling
Det er serviceavtaler på maskiner og biler, disse følges. Mindre service utføres av
ansatte.

4.3 Revisjonens vurdering og konklusjon
Vi mener det er enkelte mangler knyttet til sikring av eiendeler i de reviderte
virksomhetene.
Kulturhuset mener selv at enkelte eiendeler ikke er godt nok sikret mot tyveri. Selv om
dette er varslet er det ikke igangsatt tiltak for å bedre sikkerheten.
For Asker drift observerte vi at egne bestemmelser om låsing ikke var overholdt.
Sikkerhetsmessig er det også et poeng at lagrene bør sikres mot uvedkommende
adgang, for eksempel at barn kan ta seg inn og skade seg.
Vår gjennomgang av vedlikehold av eiendelene er begrenset, men ut fra det vi har
gjennomgått, synes det som om virksomhetene har rutiner som skal sikre dette, særlig
for større utstyr.

17

Fra prosess 4.2, Asker drift Kvalitetssikring av verkstedtjenester.
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5 Følges kommunens retningslinjer for bruk?
5.1 Vurderingskriterier
Kommunens etiske retningslinjer og arbeidsreglement 18 har noen føringer når det gjelder
bruk av kommunale eiendeler. I etiske retningslinjer19 heter det at bruk av kommunens
maskiner, biler, datautstyr, datanettverk og annet utstyr kan bare skje i samsvar med
fastsatte retningslinjer. Og etter arbeidsreglementet skal alt inventar, maskiner, verktøy,
materialer m.v. behandles med omhu slik at det ikke gir skader på mennesker,
materialer eller miljø.
Foruten disse generelle bestemmelsene er det ikke utarbeidet felles retningslinjer for
bruk av kommunens eiendeler.20 Utgangspunktet er at ansatte skal disponere eiendeler
kun etter avtale med arbeidsgiver.21
Virksomhetene som omfattes av vårt revisjonsprosjekt har eiendeler av interesse for
bl.a. privat bruk, utlån eller lignende. Uten klare retningslinjer kan det fort utvikles en
problematisk praksis som kan skade kommunens omdømme. Med henvisning til kravet
om internkontroll, bør det være utarbeidet retningslinjer for bruk av enhetenes eiendeler.
En del maskiner og utstyr krever at ansatte har spesiell kompetanse for at bruken ikke
gir skader på mennesker, materialer og miljø jf. arbeidsreglementet pkt 9. For eksempel
truckførerbevis for å kjøre truck, utvidet førerkort for større kjøretøy o.l. At
virksomhetene har oversikt over ansattes kompetanse for å benytte slikt utstyr, er derfor
viktig.
Følgende vurderingskriterier legges til grunn:



Det bør være utarbeidet retningslinjer for privat bruk av virksomhetenes eiendeler
Ansatte må ha kompetanse for bruk av maskiner og utstyr

5.2 Fakta
5.2.1 Det bør være utarbeidet retningslinjer for privat bruk av virksomhetenes
eiendeler
I nye etiske retningslinjer, vedtatt av kommunestyret 1. april 2014, er punktet om bruk
av kommunens eiendeler innskjerpet:
Kommunens eiendeler skal kun benyttes til tjenesterelatert virksomhet. Dette gjelder
likevel ikke dersom tjenesten, av praktiske årsaker, finner det hensiktsmessig å inngå
nærmere avtale for at arbeidet kan utføres forsvarlig. Dette skal i så fall reguleres i egne
retningslinjer på tjenestestedet. Retningslinjene skal godkjennes av rådmannen.
Kulturhuset - driftsavdelingen
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Asker kommunes arbeidsreglement punkt 7 og 9
Kommunestyret møte 02.11.2004, sak 0098/04
20
Unntaket er Retningslinjer for bruk av Asker kommunes datautstyr, nettverk m.m. Som nevnt innledningsvis
er ikke etterlevelse av dette regelverket en del av revisjonen.
21
Følger av privatrettens regler om at eieren (kommunen) har eiendomsrett og råderetten og disponerer full ut
eiendelen.
19
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Kulturhuset har eget teknisk utstyr som leies/lånes ut til privatpersoner. Ansatte kan
låne/leie utstyret på samme vilkår som eksterne leietakere. Ved utleie av teknisk utstyr
skrives det alltid utleiekontrakt. Kontraktene lagres i egen perm. Det eksisterer ikke egne
retningslinjer for utleie/utlån annet enn det som framgår av utleiekontraktene.
Avdelingsleder avgjør om det skal faktureres. Praksis er at utstyret kan lånes dersom
utstyret brukes privat (eksempelvis bursdagsfest), mens det faktureres hvis utstyret
brukes til organiserte, profesjonelle formål. Det var totalt 28 utleier/utlån av teknisk
utstyr i 2013. Av disse var 4 tilfeller utlån, hvorav 2 var til Radar (ungdomsavdelingen).
Utlånt utstyr blir også skrevet inn i bemanningsplan, slik at de til enhver tid har kontroll
på hvor utstyr er, og dobbeltbooking av utstyr unngås.
Verktøy kan lånes ut til ansatte og skrives opp i en egen utlånsbok. Det er registrert ca.
5-6 utlån fra august 2013 frem til februar 2014.
Asker drift
Asker drift har egne retningslinjer for utleie av virksomhetens maskinelle utstyr til
ansatte. I retningslinjene, som er fra 2010, står det blant annet at det ikke er anledning
til å utføre næringsrelatert arbeid med utstyret, eller arbeid for slekt og venner. Det
fremkommer at det skal gis skriftlig tillatelse før utleie skjer, og at utleie kun kan skje
dersom det ikke forstyrrer den øvrige driften. Ansatte faktureres for leien i henhold til
gjeldene timeprisliste. Det skal skrives kontrakt ved slik utleie. Det ble skrevet i
underkant av fem utleiekontrakter i halvåret inntil det høsten 2013 ble satt en stopper
for ordningen.
Varebil og liten lastebil kan i henhold til de egne retningslinjene lånes kostnadsfritt av
ansatte. Utleieskjema fylles ut ved lån.
Det finnes en bok for lån av verktøy hvor ansatte skriver opp det de låner. Lån av
verktøy behøver ikke avklares i forkant.
All utleie og utlån til ansatte beskrevet ovenfor ble stoppet høsten 2013 i påvente av nye
etiske retningslinjer som ventes våren 2014.
Som et trivselstiltak arrangerer Asker drift «mekkekvelder» i egne lokaler, der ansatte
kan reparere og utføre service på egne biler. I den forbindelse har Asker drift en ordning
om at ansatte kan kjøpe for eksempel oljefilter, billykter og lignende fra Asker drifts
lager. For slike deler faktureres ansatte med et påslag av 5 prosent av virksomhetens
innkjøpspris. Kjøpene skrives opp på lister og faktureres hvert halvår.
Kommunalteknisk avdeling
Det er ikke utarbeidet egne retningslinjer for privat bruk av virksomhetens eiendeler,
verken på VA drift eller på Yggeset.
VA-drift har lånt ut henger til ansatte. Utlån har blitt skrevet opp i egen bok. Det er
toleranse i forhold til å låne mindre utstyr/verktøy, men leder og mellomledere mener det
skjer i liten grad. Nylig ble det likevel opprettet en utlånsbok for slikt utstyr, fordi
avdelingen opplevde at lånt utstyr var glemt tilbakelevert. Utstyret kom til rette etter at
avdelingen hadde kjøpt nytt som erstatning.
På Yggeset har ansatte hatt anledning til å låne avdelingens bil. Det har ikke vært praksis
at driftsleder skal godkjenne lån. Mulighetene for lån er innstrammet inntil nye etiske
retningslinjer vedtas.
Det er toleranse for at ansatte kan ta med ting som er levert til gjenvinningsstasjonen.
Leder tror likevel ikke det er veldig utbredt. Det understrekes at ting som er levert til
gjenvinningsstasjonen ikke skal videreselges av ansatte. Dette er imidlertid ikke nedfelt
skriftlig.
Asker kommunerevisjon
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5.2.2 Ansatte må ha kompetanse for bruk av maskiner og utstyr
Kulturhuset - driftsavdelingen
Intern opplæring av nyansatte teknikere og vaktmestere dokumenteres av avdelingsleder
ved Kulturhuset.
Det sørges for at alle med behov, hovedsakelig teknikere, har nødvendig kursing i bruk
av lift og truck. Kompetansebevis oppbevares av ansvarlige for kontrakter og lønn.
Asker drift
Nødvendige sertifiseringer for bruk av større maskinelt utstyr kreves ved ansettelse.
All intern og ekstern opplæring dokumenteres. Virksomhetsleder har oversikt over og
oppbevarer dokumentasjon på hvilke kompetansebevis de ansatte har.
Kommunalteknisk avdeling
Kommunalteknisk avdeling kartlegger årlig ansattes kompetanse og utarbeider
kompetanseutviklingsplaner på grunnlag av dette. Dokumentene er lagret som prosess i
felles ledelsessystem.

5.3 Revisjonens vurdering og konklusjon
Alle virksomhetene har aksept for at ansatte låner utstyr som tilhører kommunen. Det er
ulik praksis mellom virksomhetene hvorvidt det har vært utarbeidet retningslinjer for
dette.
Vårt inntrykk er at det på kommunalteknisk avdeling har vært lite problematisering av
om ansatte låner utstyr. Samtidig viser vår gjennomgang at det har vært enkelte
problemer knyttet til dette.
Det er god internkontroll i å ha retningslinjer i virksomhetene som omhandler lån av
kommunens eiendeler.
Nye etiske retningslinjer ble vedtatt 1. april 2014.22 Dette betyr at samtlige virksomheter
måtte innskjerpe praksis/ eventuelt utarbeide retningslinjer for godkjenning. Også
gjeldende etiske retningslinjer har krav om at det skal være fastsatt retningslinjer for
bruk av kommunens eiendeler uten at det er adressert hvem som har ansvaret.
Asker drift selger bildeler fra eget lager til ansatte i forbindelse med «mekkekvelder».
Ansatte faktureres for dette med et påslag på fem prosent av innkjøpspris. I etiske
retningslinjer heter det at «ansatte kan ikke benytte seg av kommunens rabatter og
innkjøpspriser». Vi er usikre på om ordlyden i retningslinjene rammer en slik praksis. Vi
stiller likevel spørsmål ved om det er kommunens oppgave å ta administrasjons- og
faktureringskostnaden for salg av småutstyr til egne ansatte. Da det ikke foreligger
register over smådeler finnes det heller ingen avstemmingsmuligheter mot privat uttak.
Vi ber virksomheten vurdere om praksisen bør avsluttes.
Vi anbefaler også at det på Yggeset utarbeides retningslinjer med hensyn til ansattes (og
eventuelt andres) adgang til å ta med seg gjenstander som er levert til
gjenvinningsstasjonen.
Vi mener at virksomhetene har systemer som sikrer at ansatte har nødvendig
kompetanse til å bruke maskiner og utstyr.

22

Kommunestyret møte 1. april 2014, sak 46/14.
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6 Har kommunen retningslinjer for avhending23 av
eiendeler?
6.1 Vurderingskriterier
Krav om internkontroll24 tilsier at det bør finnes retningslinjer for avhending av eiendeler
som er ødelagt eller ikke lenger i bruk. I risikosammenheng vil det kunne
redusere/forebygge mislighet og sikre at miljøhensyn tas.
Følgende vurderingskriterium legges til grunn:


Det bør finnes retningslinjer for avhending

6.2 Fakta
Kommunen har ikke felles retningslinjer som er bestemmende for hva virksomhetene
skal gjøre med eiendeler som er ødelagt eller utrangert. Nedenfor beskrives praksis på
de tre virksomhetene som er valgt ut i revisjonen.
Kulturhuset - driftsavdelingen
Kulturhuset har ikke egne retningslinjer for avhending av eiendeler. Praksis er at
eiendeler med restverdi annonseres for salg på Finn.no. I 2013 solgte Kulturhuset
utrangert teknisk utstyr for 35 000 kroner.25
Det har forekommet at utstyr som likevel skal kasseres, i stedet er gitt bort. Kulturhuset
har gitt bort eiendeler både til ansatte og til eksterne. 26 Forutsetningen er at eiendelen
ikke har noen salgsverdi. Det dokumenteres ikke særskilt når eiendeler gis bort.
Mobiltelefoner og nettbrett kreves ikke tilbakelevert når ansatte slutter. Det
argumenteres med at dette utstyret ofte blir godt brukt og at slikt utstyr raskt blir
utrangert.
Asker drift
Asker drift har ikke egne retningslinjer for avhending av utstyr. De opplyser at praksis er
at eiendeler med restverdi som skal avhendes, forsøkes solgt.
Kjøretøy annonseres på Finn.no fordi Asker drift mener salgsverdien som oppnås er
høyere enn innbyttepris hos forhandler. I forkant av annonsering blir innbyttepris og
bruktmarkedet undersøkt.
Asker drift har aldri gitt bort utrangert eller ødelagte eiendeler. Det har forekommet at
utrangert utstyr som har lav salgsverdi blir utlyst internt og solgt til høystbydende
ansatt. I disse tilfellene blir den ansatte fakturert.

23

Med avhending menes her alle former for «å kvitte seg med», enten ved salg, kassasjon eller at eiendelen
blir gitt bort.
24
Med henvisning til kommunelovens § 23.2 om betryggende kontroll, samt interne prosedyrer.
25
Beløpet er hentet fra Agresso.
26
Eksempelvis ble en utrangert og ødelagt mikser som ble gitt bort til tidligere ansatt. Gjerdrum kulturhus fikk
nylig en hel tribune i forbindelse med oppussing av multisalen.
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Det er ingen særskilt praksis hva som gjøres med mobiltelefoner dersom ansatte slutter.
Godt brukte mobiltelefoner ansees å være verdiløse. PC-er samles inn og overføres til ny
ansatt.
Kommunalteknisk avdeling
Kommunalteknisk avdeling har ikke egne retningslinjer for avhending av utstyr. Praksis
er at eiendeler kasseres når det ikke lenger er behov for det. Større maskiner og kjøretøy
går til innbytte.
Det er ingen overordnet praksis for avhending av mobiltelefoner eller annet «personlig»
IKT utstyr når ansatte slutter. Det anses som greit at ansatte beholder eksempelvis
mobiltelefoner i slike tilfeller.

6.3 Revisjonens vurdering og konklusjon
Kommunen har ingen overordnet praksis eller retningslinjer for avhending av eiendeler.
Ingen av virksomhetene har heller utarbeidet retningslinjer for avhending av eiendeler,
og det er ulik praksis i virksomhetene. De synes likevel å være samstemt i at det er
bedre å selge/gi bort utrangerte eiendeler, også til ansatte, enn å kaste dem.
Ingen dokumenterer særskilt hvordan eiendelene blir avhendet, heller ikke dersom
eiendeler gis bort til ansatte. Ved salg vil det framkomme av bilag i regnskapet.
I forhold til avhending kan miljøhensyn stå i motsetning til hensyn som bør tas for å
redusere en mislighetsrisiko. Miljømessig vil det for eksempel være gunstig å ha mulighet
til å gi bort utrangerte eiendeler når salgsverdien anses lav. Samtidig vil en slik åpning
kunne øke risikoen for at eiendeler som ikke burde vært utrangert, likevel gis bort.
Retningslinjer for avhending kan være et hjelpemiddel for ansatte, og det vil sikre en
enhetlig praksis internt i kommunen. Slike retningslinjer kan for eksempel regulere hvem
som har myndighet til å ta avgjørelser om avhending, føringer for hvordan eiendeler skal
avhendes, eksempel om det er greit å gi bort eiendeler, og hvilke krav som stilles til
dokumentasjon.
Vi anbefaler at det bør gis retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler.
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7 Hovedkonklusjon og anbefalinger
I denne forvaltningsrevisjonen har vi vurdert om kommunens eiendeler blir forvaltet på
en forsvarlig måte, og i tråd med gjeldende rutiner og retningslinjer. Prosjektet
omhandler driftsmidler som utstyr, maskiner, inventar, redskaper, verktøy og lignende
innenfor tjenesteområdene kultur og teknikk.
Vi har ikke avdekket alvorlige svakheter på området. Det er likevel rom for enkelte
forbedringer på flere områder, og det er påvist noen mangler knyttet til sikring av
eiendelene. Disse er nærmere omtalt under «vurdering og konklusjon» i kapitlene 2-6.
En hovedutfordring, både for gjennomføringen av revisjonen og i følge de reviderte
virksomhetene selv, er mangelen på konkrete retningslinjer for registrering, bruk og
avhending av eiendeler.
Rådmannens internkontroll legger opp til at virksomhetenes kontrolltiltak skal utarbeides
på grunnlag av risikovurderinger. Fordi både den objektive og subjektive oppfatningen av
risiko knyttet til eiendelene varierer, er systemene for registrering, oppbevaring og
ivaretakelse, bruk og avhending forskjellig mellom virksomhetene, og i varierende grad
skriftliggjort.
Vi mener det er riktig at kontrolltiltak tilpasses behovet til den enkelte virksomhet.
Likevel er vårt inntrykk at det etterspørres klarere retningslinjer på forhold som egner
seg for dette, særlig knyttet til privat bruk og avhending av eiendeler. Dette for å sikre
en enhetlig praksis i kommunen.
Nye etiske retningslinjer, gjeldende fra 1. april 2014, har klargjort at det ikke er
anledning til privat bruk av kommunens eiendeler uten at det foreligger retningslinjer
godkjent av rådmannen som tillater dette. Dette betyr at de reviderte virksomhetene må
innskjerpe praksis på dette området.
Vår erfaring fra dette prosjektet er at et fokus på hvordan virksomhetene forvalter
eiendelene sine i seg selv bidrar til en bevisstgjøring og forbedring. Dette gjelder kanskje
særlig i forhold til innkjøpsplan og registrering av eiendeler.
På grunnlag av våre funn har vi nedenfor listet tre anbefalinger. Blant annet på grunn av
manglende retningslinjer antas anbefalingene å være aktuelle for hele kommunen, ikke
bare de reviderte enhetene. Vi viser til «vurdering og konklusjon» i kapitlene 2-6 for
forbedringsområder særskilt for de reviderte virksomhetene.

Kommunerevisor anbefaler:


At det rettes fokus på risikovurderinger knyttet til registrering av eiendeler.



At det utarbeides retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler.



At det sørges for tilstrekkelig fysisk sikring av kommunens eiendeler.
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