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1

ASKER KOMMUNE

SAMMENDRAG OG FORSLAG TIL TILTAK
Statlige refusjonsordninger er viktige inntektskilder for kommunene, men disse krever at
kommunen sender krav til staten på alle som de har rett til refusjon på. I dette prosjekt har
revisor foretatt en gjennomgang av innsendte krav, og sammenlignet disse med andre datakilder
for å foreta en analyse av at kommunen har sendt inn alle berettigede refusjonskrav.
Vi vil understreke at formålet med denne rapporten ikke har vært å bevise at kommunen har
søkt feil eller ikke, men å teste om kommunens systemer og rutiner er egnet til å sikre at
kommunen mottar refusjoner de har krav på. Vår gjennomgang har derfor først og fremst et
forbedringsfokus. Vår test av rutiner representerer ikke en fullstendig gjennomgang av alle krav,
men er basert på stikkprøver. Det kan derfor være påpekt indikasjoner på manglende refusjoner
flere steder i rapporten, som kommunen selv bør ettergå nærmere.
Revisor har i denne rapporten undersøkt to hovedproblemstillinger. Disse er oppsummert under.

Problemstilling 1 - Har kommunen sendt inn alle berettigede krav knyttet til særskilt
ressurskrevende brukere?
Statistikk fra Helsedirektoratet viser et økende nivå på refusjonsinntekt fra ressurskrevende
brukere i Asker kommune over perioden 2014-2016, på lik linje med Akershus fylke og landet for
øvrig.
Da refusjonsoppgjøret i Asker kommune er utarbeidet av samme personkrets og etter samme
modell i perioden 2014-2016, samt at muligheten for å fremme etterkrav er endret fra og med
2016, har revisor valgt å konsentrere gjennomgangen rundt den beregnede og mottatte
refusjonen i modellen for 2016. Dermed oppnås de konklusjonene som er mest aktuelle og
relevante for kommunens fremtidsrettede arbeid med beregning av utgifter og mottakelse av
korrekt refusjon.
Det er funnet feil i kommunens beregningsmodell (manuelt regneark) på 2,3 millioner kroner for
lite søkte refusjonskrav i 2016.
Generelt er kommunens regnearkmodell godt og oversiktlig oppstilt, men det er snakk om en
manuell modell med begrenset automatikk. Nettopp denne begrensede automatikken er en trolig
årsak til at kommunen ikke har sendt inn refusjonskrav på 2,3 millioner kroner.
For å begrense feil og mangler i fremtiden anbefales det å bygge inn faste innlesningsmaler i
modellen som automatisk overføres til pivottabell for beregning av refusjon. Det vil redusere
feilmulighetene vesentlig. I tillegg kan det utføres en manuell kvalitetskontroll tilsvarende hva
som er gjort i denne forvaltningsrevisjonen.
Utover de manglende inntektene fra gjennomgangen av modellen har revisors test av
fullstendighet i beregningsgrunnlaget identifisert syv institusjoner der det ikke er inntektsført
statlige refusjoner. Basert på kommunens informasjon er det identifisert at det bor 19 personer
som er under 68 år på disse 7 institusjonene. Fire personer har kommunene vurdert at ikke
utløser refusjon, men revisor stiller spørsmål om alle utgifter som kommunen har til disse
brukerne er tatt med. Uttrekk fra Pleie og omsorgssystemet viser at to av disse brukerne har
vedtak om over 30 timer fysio- eller ergoterapitjenester per uke, og ut fra informasjonen som vi
har mottatt gjennom intervjuene så inkluderes ikke disse tjenestene i beregningsgrunnlaget. For
disse to brukerne ville det trolig ha medført at de hadde kommet over innslagspunktet for statlig
refusjon. Disse funnene bør undersøkes nærmere slik at kommunen eventuelt kan inkludere dem
i beregningen av refusjonskrav for 2017.
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Problemstilling 2 - Har kommunen sendt inn alle berettigede krav knyttet til flyktninger?
De kommunale inntektene fra tilskudd på integrasjonsområdet kommer fra en rekke særskilte
refusjonsordninger, der særlig det grunnleggende integreringstilskuddet for år 1 og år 2-5 er
vesentlig – både beløpsmessig, men også grunnet automatikken som er innebygget i
refusjonsordningene som IMDi administrerer. Kommunen må søke om tilskudd det første året,
men fra år to vil dette bli utbetalt på bakgrunn av innmeldt data.
Den største feilkilden for korrekt mottakelse av tilskudd på integreringsområdet vil være feil
eller mangelfulle data for integreringstilskudd fordi de resterende tilskuddsordningene bygger på
grunnleggende registreringer herfra. Dersom en flyktning eller familiegjenforening er korrekt
registrert i Datasystem for utlendings- og flyktningesaker (DUF) med korrekt oppholdskommune
og tidspunkt i Det sentrale folkeregisteret (DSF), vil de fleste øvrige tilskudd være korrekte.
Revisors gjennomgang av integreringstilskudd for år 1 og år 2-5 i Asker kommune viser at
kommunen har gode kontroller som sikrer korrekt og fullstendig mottakelse av tilskudd.
Gjennomgangen viser videre at det korrekte datagrunnlaget fra integreringstilskudd sikrer at
Asker kommune også mottar korrekt og fullstendig refusjon på to andre beløpsmessig vesentlige
områder. Henholdsvis tilskudd til bosetting av enslige mindreårige flyktninger og tilskudd til
opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Begge tilskuddene blir korrekt
utbetalt til kommunen hvis datagrunnlaget fra integreringstilskudd er korrekt.
Enkelte tilskuddsordninger avhenger ikke direkte av korrekt datagrunnlag for mottakelse av
integreringstilskudd. Dette gjelder for tilskudd til bosetting av personer med alvorlige
funksjonshemminger og atferdsvansker. Personer omfattet av denne tilskuddsordningen vil i
tillegg være en delmengde av personkretsen som er kjent fra integreringstilskudd, men det er
kommunen selv som skal søke om tilskudd for personer i målgruppen.
Gjennomgangen av tilskudd for personer med alvorlige funksjonshemminger og/eller
atferdsvansker viste at det for ytterligere ti personer burde undersøkes nærmere om kommunen
har mulighet til å motta tilskudd 1 eller 2. To stikkprøver viste at disse var behandlet korrekt av
kommunen. For å være sikker bør også de 8 øvrige bør vurderes undersøkt av kommunen.
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2

INNLEDNING

2.1

FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER

ASKER KOMMUNE

Kontrollutvalget ba revisor i møte 19. juni 2017 om å utarbeide et forslag til prosjektplan:
«Kontrollutvalget ber revisor komme tilbake med forslag til prosjektplan til et prosjekt med
følgende avgrensning: I hvilken grad har Asker kommune mottatt korrekte tilskudd på områdene
integrasjon av flyktninger og ressurskrevende brukere for perioden 2014 - 2016. Dette omfatter
også overføringer mellom kommuner.»
Revisors forslag til prosjektplan ble behandlet av kontrollutvalget i møte 21. august 2017, hvor
kontrollutvalget vedtok å gjennomføre en forvaltningsrevisjon med følgende problemstillinger:
Nr

Problemstilling

1

Har kommunen sendt inn alle berettigede krav knyttet til særskilt ressurskrevende
brukere?

2

Har kommunen sendt inn alle berettigede krav knyttet til flyktninger?

Tabell 1: Problemstillinger for forvaltningsrevisjonen (Kilde: Kontrollutvalget i Asker kommune)

Problemstillingene behandles i hvert sitt kapittel nedenfor. Der framkommer også
revisjonskriterier, metode og eventuelle avgrensninger.

2.2

METODE OG AVGRENSNING
I forvaltningsrevisjonen vil det tas utgangspunkt i en overordnet analyse av innsendte krav for
perioden 2014-2016. Videre vil det bli foretatt en analyse av andre uttrekk fra kommunens
økonomi- og lønnssystemer og fagsystemer innenfor pleie og omsorg for å identifisere om det er
andre brukere som det burde vært sendt inn krav for.
Dette er en forvaltningsrevisjon hvor analyser baseres på bl.a. regnskapsinformasjon. Revisor
legger til grunn den informasjonen som blir stilt til rådighet, men reviderer ikke riktigheten eller
fullstendigheten av informasjonen som sådan.

3

PROBLEMSTILLING 1 - RESSURSKREVENDE
BRUKERE
1. Har kommunen sendt inn alle berettigede krav knyttet til særskilt ressurskrevende brukere?

3.1

OM TILSKUDDSORDNINGEN
Alle kommuner som yter særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til enkeltmottakere
kan søke om delvis refusjon av direkte lønnsutgifter knyttet til disse tjenestene. Tilskuddet
forvaltes av Helsedirektoratet og kriteriene for tilskuddsordningen på tidspunktet for
avrapporteringen er beskrevet i Rundskriv IS-4/2017 gjeldende for lønnsutgifter for 2016.
Det er ingen begrensninger med hensyn til diagnose eller type lidelse hos tjenestemottakeren, og
det kan søkes refusjon til og med det kalenderåret tjenestemottakeren fyller 67 år.
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Det er bestemte KOSTRA-funksjoner som er omfattet av ordningen. Innslagspunktet for
refusjonskrav er 1 157 0001 kroner, hvoretter det kompenseres med 80 prosent av de direkte
lønnsutgiftene. I tilfeller der tjenestemottaker er psykisk utviklingshemmet barn over 16 år,
fratrekkes rammetilskuddets andel på 620 0001 kroner før tilskuddet beregnes.
De direkte lønnsutgiftene kan beregnes på to måter. Kommunen kan velge å ta utgangspunkt i
bemannings- og vaktlister og beregne de reelle kostnadene for de ansatte som faktisk har ytet
tjenesten. Alternativt kan kommunen foreta en skjønnsmessig vurdering som kan sannsynliggjøre
hvilke personalgrupper som har ytt tjenesten, og deretter legge en vektet fordeling til grunn.

3.2

OPERASJONALISERING AV PROBLEMSTILLINGEN
For å operasjonalisere problemstillingen, har vi valgt å undersøke følgende delproblemstillinger:
1. Har kommunen rutiner som bidrar til å sikre at refusjonskravene er korrekte
2. Har kommunen gode støtteverktøy til arbeidet med å beregne refusjonskravene

3.3

REVISJONSKRITERIER
I vurdering av problemstillingen har vi lagt følgende kriterier til grunn:
• Rundskriv IS-4/2017 Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i
kommunene, Helsedirektoratet, datert 11.01.2017

3.4

FAKTABESKRIVELSE

3.4.1

Overordnet statistikk
Kommunenes inntekter fra staten vedrørende utgifter til ressurskrevende brukere føres på
KOSTRA-funksjonene 232-234, 241-243, 253, 254 og 273 under art 700 (Refusjon fra staten).
Tabell 2 viser de kommunale inntektene fra staten vedrørende utgifter til ressurskrevende
brukere for kommunen og Akershus fylke for årene 2014-2016. Tallene er hentet fra de årlige
brevene om utbetaling fra Helsedirektoratet.
(funksjonene 232-234, 241-243, 253-254, 273, art 700)
Kommune
Akershus totalt
Asker
Andel av Akershus

20153

20142

20164

-678 215

-697 641

-755 046

-82 168

-85 363

-94 887

12,1 %

12,2 %

12,6 %

Tabell 2: Inntekter vedrørende ressurskrevende brukere. Kilde: Helsedirektoratet

Tabellen viser at den generelle utviklingen for Akershus fylke er stigende inntekter hvert år i
perioden 2014-2016 og tilsvarende for Asker kommune. Asker har en svakt sterkere stigning enn
Akershus totalt.
1

Gjeldende for 2016 i henhold til Rundskriv IS-4/2017 fra Helsedirektoratet

2

http://docplayer.me/60881581-Tilskudd-til-saerlig-ressurskrevende-helse-og-omsorgstjenester-i-kommunene-utbetaling2015.html

3https://helsedirektoratet.no/Documents/Nyheter/Utbetalingsbrev%20ressurskrevende%20helse%20og%20omsorgstjenester%2020

16%20med%20vedlegg.pdf
4

http://docplayer.me/53629275-Tilskudd-til-saerlig-ressurskrevende-helse-og-omsorgstjenester-i-kommunene-utbetaling2017.html
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Asker kommune ligger med den nest høyeste inntekten i Akershus fylke i år 2016, etter Bærum.
Det er et forventet nivå gitt kommunens størrelse og andel av personer under 67 år som mottar
institusjonstjenester.
3.4.2

Avgrensning for det videre arbeidet
Med utgangspunkt i det endrede regelverket hvor det fra og med regnskapsår 2016 ikke lenger er
mulig å fremme etterkrav, har revisor valgt å konsentrere gjennomgangen til kommunens
refusjonsoppgjør for regnskapsår 2016. Dermed blir konklusjonene mest aktuelle og relevante for
kommunens arbeid og innhenting av korrekt refusjon på området i fremtiden.

3.4.3

Kort beskrivelse av kommunens prosedyrer
Basert på liste fra Gerica med vedtakstimer foretas det en manuell gjennomgang av denne for å
identifisere brukere som er i aldersgruppen 0-67 år og som har fått vedtak på over 35 timer
bistand per uke. Også brukere i boliger har timevedtak på tjenestene de mottar i boligen.
Lønnskostnadene beregnes basert på timetallet. Sykehjem har ikke timevedtak, der er
refusjonskravet basert på arbeidslister/turnus.
Informasjonen om brukerne fremkommer i vedtakstimer i fagsystemet, samt at leverandører
bekrefter skriftlig antall årstimer som er levert og sum fakturert beløp (herav andel direkte
lønnskostnader). Leverandørreskontroen blir benyttet som et kontrollpunkt på at alle som Asker
kommune har betalt plasser for har vedtak og vurderes inn mot refusjonsordningen.
Timetallet knyttet til fysio-/ergoterapitjenesten er ikke inkludert i grunnlaget i og med at
kommunen ikke har systemer for å registrere denne tjenesten per bruker. Det samme gjelder for
skoleelever som mottar helsetjenester i skolen.
Informasjonsgrunnlaget legges inn i et eget regneark som kommunen benytter for å beregne
refusjonskravet. For å sikre fullstendigheten i kravet sjekkes listen blant annet opp mot
foregående år.

3.5

VÅRE VURDERINGER

3.5.1

Test av beregningsmodellen i Asker kommune
Asker kommune benytter et stort regneark til oppgjør av utgifter og beregning av refusjon for
ressurskrevende brukere. Første arkfane er en forside hvor beregningene og sammenstillingene
foretas på bakgrunn av informasjon og beløp i de øvrige arkfanene. Da bruken av regnearket
foregår manuelt, har vi også foretatt en kontroll av hvorvidt kommunen har fått alle relevante
beløp med i sammenstillingene på forsiden. Regnearket vi har benyttet er datert 23. februar
2017.
Av gjennomgangen fremgår følgende:
I arkfanen «Oppsjø Torstad Bolig» er det i beregningen av utgifter for enkeltpersoner i felt G29G67 henvist til regnskapsutgifter i felt H2 i stedet for felt H27. Det medfører at det samlet er
beregnet utgifter på kroner 11 441 429 for Torstadtunet boliger i stedet for kroner 19 217 426,
slik det skulle vært. Det ser ut til å være kun én enkeltperson med utgifter til Torstadtunet
boliger som kommer over innslagspunktet. For denne personen medfører feilen at det blir
utbetalt kroner 819 455 for lite i refusjon til kommunen.
I arkfanen «Transport» er det feil i sumtotalene i felt D100 (sum 16 998) og E100
(sum 4 686 763) slik at ikke alle tall i kolonnen tas med. Dermed blir timeprisen i felt E7 for høy,
da denne beregnes på bakgrunn av felt D100. Den litt for høye timeprisen på transport medfører
at det samlet blir utbetalt 22 085 kroner for mye i refusjon.
På forsiden av regnearket kan man se at det blir fratrukket et beløp på 1 096 562 kroner før
beregning av refusjonen. Det synes å være et beløp vedrørende mottatt tilskudd 2, altså
ekstratilskudd ved bosetting av personer med alvorlige, kjente funksjonshemminger og/eller
atferdsvansker. Dette tilskuddet skal imidlertid ikke trekkes fra ved utmåling av
Helsedirektoratets tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og sosialtjenester i
kommunene, hvilket fremgår av «Rundskriv IS-4/2017, Tilskuddsordning for særlig
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ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene» og «Rundskriv 05/2017,
Tilskuddsordning for bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker
2017». Det medfører at kommunen har mottatt 877 249 kroner for lite i refusjon for denne
personen.
Videre har vi foretatt et systematisk søk etter forskjellene mellom forsiden av regnearket og de
øvrige arkfanene med underliggende opplysninger. Dette er gjort ved først å samle alle utgifter
fra de underliggende arkfanene og legge dem sammen for hver person ved bruk av pivottabell.
Disse opplysningene er så sammenlignet med beløpene oppgitt per person på forsiden. I de
tilfellene hvor det er oppdaget en forskjell er det undersøkt nærmere om det har skjedd en feil.
Den systematiske gjennomgangen av regnearket viste at hos åtte brukere var ikke alle utgifter
fra de underliggende arkfaner kommet med i sammenstillingen på forsiden. Det medfører at
Asker kommune har mottatt 627 237 kroner for lite i refusjon.

Feiltype

Feil i utbetalt
refusjon i kroner
(minus for lite,
pluss for mye)

Formelfeil - arkfane "Oppsjø Torstad Bolig"

-819 455

Formelfeil - arkfane "Transport"

22 085

Feil fratrekk av utgifter

-877 249

Manglende overføring av utgifter til beregning av refusjon vedr. 8 personer

-627 237

I alt for lite utbetalt refusjon i 2016

-2 301 856

Tabell 3: Oversikt over for lite og for mye utbetalt refusjon i 2016 oppgjør. Kilde: Oversikt fra kommunen og
beregninger gjort av BDO. Kilde: Datagrunnlag fra kommunen og beregninger gjort av BDO.

3.5.2

Oppsummering av gjennomgang av beregningsmodellen
Generelt er kommunens regnearkmodell godt og oversiktlig oppstilt, men det er snakk om en helt
manuell modell med begrenset automatiske kontroller.
For å begrense fremtidige feil og mangler vil vi anbefale at det bygges inn faste innlesningsmaler
i modellen som automatisk overføres til pivottabell for beregning av refusjon. Dette vil redusere
feilmulighetene vesentlig. Alternativt kan det utføres en manuell kvalitetskontroll slik revisor her
har gjort. Det frarådes dog å basere seg kun på slike manuelle kontroller.
Helsedirektoratet sendte den 16. oktober 2017 orienteringsbrev til kommunene, der det fremgår
at direktoratet arbeider med å utvikle en standardisert beregningsmodell for beregning av
direkte lønnsutgifter i tråd med kriteriene for ordningen. Status på dette arbeidet er ikke oppgitt
på direktoratets hjemmeside.

3.5.3

Muligheter for å rette/beriktige identifiserte feilkilder i beregningsmodellen
Av Rundskriv IS-4/2015 fremgår følgende under kapittel 1.8 Foreldelsesfrist:
«Fra og med 2011 ble det innenfor tilskuddsordningen innført en foreldelsesfrist på tre år.
Bakgrunnen for endringen var blant annet erfaringer med at det i noen kommuner var uenighet
rundt utgiftsfordeling for brukere som krysset kommunegrenser og at det kunne være behov for
etterberegning av dette.
Foreldelsesfristen skulle brukes kun unntaksvis. I løpet av de fire årene som har gått siden
foreldelsesfristen ble innført har regelen imidlertid fått en helt annen effekt. Stadig flere
kommuner bruker denne muligheten til å beregne sine krav på nytt. I 2014 var de samlede
etterkravene for perioden 2010-2012 på nærmere 110 mill kroner. Det har i praksis blitt
etablert to ulike tilskuddsregimer og dette har aldri vært hensikten.
Muligheten til å fremme etterkrav blir derfor strammet inn fra 2015. Det vil bare være mulig å
fremme etterkrav som gjelder utgifter påløpt i 2013. Kravene må gjelde refusjonsberettigede
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utgifter det ikke tidligere er søkt om, eller refusjonsberrettigede mottakere som ikke tidligere
er innrapportert. Utmåling av tilskudd følger gjeldende kriterier for det året utgiftene har
påløpt. Kravene skal gjennomgås og attesteres av revisor og sendes separat. Slike krav må i 2015
sendes enten per ordinær post eller på e-post til ressurskrevendetjenester@helsedir.no. Frist
for etterkrav er også 27. mars 2015.
Fra 2016 vil muligheten til å fremme etterkrav falle bort.»
Som konstatert ovenfor har Asker kommune mottatt 2,3 millioner kroner for lite i refusjon i
2016. Grunnet endrede regler fra 2016 er det ikke lenger mulig å fremme etterkrav. Kommunen
har derimot nå mulighet til å rette 2017-oppgjøret etter identifiserte feilkilder, samt å foreta en
kvalitetssikring mot lignende feilkilder i 2017-oppgjøret før oversendelse av
innrapporteringsskjema med dokumentasjon til kommunens revisor (forventet 28. februar 2018)
eller senest innen (forventet 4. april) når kommunen har frist for innsendelse av endelig
rapporteringsskjema og revisjonsuttalelse.
Asker kommune bør videre vurdere om kommunen skal henvende seg til Helsedirektoratet i et
forsøk på å få refundert de manglende inntektene som utgjør 2,3 millioner kroner i 2016.
Årsaken skyldes hovedsakelig beregningsfeil som har ført til at refusjonsberettigete utgifter ikke
har blitt søkt om, og det kan derfor være verd et forsøk.
3.5.4

Test av fullstendighet
Institusjoner:
For å kunne teste fullstendighet i utgiftgrunnlaget som ligger til grunn for refusjonsberegningen
for 2016 har vi søkt etter institusjoner som ikke inngår i kommunens oppgjør. Søket er foretatt
gjennom tre forskjellige tilganger:
•
•
•

Gjennomgang av institusjonstyper via Asker kommunes hjemmeside
Gjennomgang av institusjoner via uttrekk fra lønnssystem
Gjennomgang av institusjoner via økonomisystem på relaterte KOSTRA-funksjoner

I gjennomgangen har vi identifisert syv institusjoner som ikke fremgår med utgifter i kommunens
refusjonsmodell:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Asker bo- og omsorgssenter
Bråset bo- og omsorgssenter
Risenga bo- og omsorgssenter
Søndre Borgen sykehjem
Vestre Nes Omsorgsbolig
Skustadgata ressurs- og ettervernsenter
Slottsberget boliger

Basert på informasjon fra kommunen er det identifisert 19 personer som er under 68 år på disse
7 institusjonene. Av disse er fire personer allerede kjent gjennom kommunens beregning av
refusjonskrav og en utløser refusjon. To andre utløser ikke refusjon ut fra kommunens beregning,
men revisor stiller spørsmål om alle utgifter som kommunen har til disse brukerne er tatt med.
Av uttrekk fra kommunens fagsystem ser vi at disse to brukerne har vedtak om over 30 timer
fysio- eller ergoterapitjenester i uken, og ut fra informasjonen som vi har mottatt gjennom
intervjuene så inkluderes ikke disse tjenestene i beregningsgrunnlaget. For disse to brukerne
ville det trolig ha medført at de hadde kommet over innslagspunktet for statlig refusjon.
Revisor vil anbefale at Asker kommune gjennomgår alle 19 personene for at avklare hvilke som er
berettiget og hvor mer refusjon kommunen kunne fått i 2016. Samt ta denne informasjonen med
i forhold til oppgjøret for 2017.
Personer:
I forbindelse med gjennomgangen av den anvendte regnearkmodellen, der revisor sammenstilte
utgifter fra underliggende regnearkfaner og beregnet refusjon på bakgrunn av pivoterte utgifter
per person, ble ytterligere seks personer identifisert.
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Umiddelbart så det ut til at alle de seks personene hadde utgifter over innslagspunktet på
1 157 000 kroner. Kommunen har foretatt en gjennomgang av disse og avklart at fem av dem er
utviklingshemmede, hvor innslagspunktet er høyere (kr. 1 777 000), og dermed hadde utgifter
under dette innslagspunktet. For den siste personen ble det funnet av kommunen at det var
uteglemt en tilleggstjeneste og at de kunne fått rundt 85 000 ekstra i refusjon dersom denne var
tatt med.
Følgeutgifter:
Under intervju med kommunen ble det opplyst at lønnsutgifter fra ergo- og fysioterapitjenester
ikke inngikk i kommunens utgiftsgrunnlag ved beregning av refusjon for ressurskrevende brukere.
Bakgrunnen for dette var at utgiftene ikke var registrert på personnivå.
Lønnsutgifter for ergo- og terapitjenester kan for enkelte mottakere utgjøre vesentlige beløp,
som for personer over innslagspunktet vil utløse 80 % refusjon til kommunen. Revisor vil derfor
anbefale at Asker kommune vurderer relevant registrering på personnivå, både for å muliggjøre
en merinntekt til kommunen og for å muliggjøre økonomistyring på området.

3.6

OPPSUMMERING
Statistikk fra SSB viser fallende refusjonsinntekter fra staten i Asker kommune over perioden
2014-2016. Den generelle utviklingen i Akershus fylke og landet for øvrig er stigende inntekter. I
Asker er det ikke refusjoner til ressurskrevende brukere som er årsaken til denne reduksjonen,
men andre refusjonsordninger.
Da refusjonsoppgjøret i Asker kommune er utarbeidet av samme personkrets og etter samme
modell i perioden 2014-2016, samt at muligheten for å fremme etterkrav er endret fra og med
2016, har revisor valgt å konsentrere gjennomgangen rundt den beregnede og mottatte
refusjonen i modellen for 2016. Dermed oppnås de konklusjonene som er mest aktuelle og
relevante for kommunens fremtidsrettede arbeid med beregning av utgifter og mottakelse av
korrekt refusjon.
Generelt er kommunens regnearkmodell godt og oversiktlig oppstilt, men det er snakk om en
manuell modell med begrenset automatikk. Nettopp denne begrensede automatikken er en trolig
årsak til at kommunen ikke har sendt inn refusjonskrav på 2,3 millioner kroner som revisors
gjennomgang viser at kommunen skulle ha mottatt refusjon for i 2016.

3.7

KONKLUSJONER
Revisor har gjennom arbeidet gått gjennom arbeidsprosessene som etablert med tilhørende
rutiner og prosedyrer. Basert på våre observasjoner vil vi konkludere med at kommunen har
innrettet dette arbeidet på en god måte som bidrar til å sikre at kommunen mottar de
refusjonene som de har krav på. Arbeidet er basert på manuelle prosesser så det er av
avgjørende betydning for fullstendigheten i refusjonskravene at det settes av tilstrekkelig med
tid og ressurser til å kvalitetssikre beregningene og kontroll av at alle brukerne som oppfyller
kravene for å få refundert utgifter blir fanget opp. Det er enkelte utgifter som kommunen ikke
inkluderer i beregningsgrunnlaget grunnet manglende registering av opplysninger på brukernivå.
Gjennom en slik registering ville kommunen fått refundert mer av sine utgifter til brukergruppen
som faller inn under ordningen.
Kommunen har utarbeidet et eget verktøy i Excel for å dokumentere og beregne
refusjonskravene. Dette er et verktøy som gir brukerne store muligheter til å oppdatere
datagrunnlaget og tilpasse beregningene. Det er også et verktøy der mulighetene for at det
oppstår feil som er vanskelige å oppdage er store. Så lenge kommunen benytter dette verktøyet
er det også her viktig at det settes av tid og ressurser til å foreta grundige revisjoner av
beregningene.
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ANBEFALINGER
For å begrense feil og mangler i fremtiden anbefaler revisor at det bygges inn faste
innlesningsmaler i modellen som automatisk overføres til pivottabell for beregning av refusjon.
Det vil redusere feilmulighetene vesentlig. I tillegg kan det utføres en manuell kvalitetskontroll
tilsvarende revisors gjennomgang.
Det er opplyst at lønnsutgifter fra ergo- og fysioterapitjenester ikke inngår i kommunens
utgiftsgrunnlag ved beregning av refusjon for ressurskrevende brukere. Bakgrunnen for dette er
at utgiftene ikke har vært registrert på personnivå. Lønnsutgifter for ergo- og terapitjenester
kan for enkelte mottakere utgjøre vesentlige beløp, som for personer over innslagspunktet vil
utløse 80 % refusjon til kommunen. Revisor vil derfor anbefale at Asker kommune vurderer
relevant registrering på personnivå, både for å muliggjøre en merinntekt til kommunen og for å
muliggjøre økonomistyring på området.
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PROBLEMSTILLING 2 - FLYKTNINGER
2. Har kommunen sendt inn alle berettigede krav knyttet til flyktninger?

4.1

OM TILSKUDDSORDNINGEN
Revisors gjennomgang av tilskudd og refusjoner på flyktningeområdet omfatter følgende
områder:
a)
b)
c)
d)
e)

Integreringstilskudd År 1
Integreringstilskudd År 2-5
Deling av tilskudd mellom kommuner ved flytting
Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger
Ekstratilskudd ved bosetting av personer med alvorlige, kjente funksjonshemminger og/eller
atferdsvansker
f) Ekstratilskudd: Bosetting av personer fra institusjon eller tilrettelagt avdeling
g) Integreringstilskudd for barn etter omsorgsovertakelse
h) Engangstilskudd – Barn 0-5 år og personer over 60 år
i) Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
a) Integreringstilskudd År 1
Informasjon om tilskuddsordningene og tildelingskrav er beskrevet i ulike rundskriv fra
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). For tidspunktet for avrapporteringen heter det
gjeldende Rundskriv 01/2017, Tilskuddsordning for integreringstilskudd, eldretilskudd og
barnehagetilskudd 2017.
Integreringstilskuddet skal gi en rimelig dekning av kommunenes gjennomsnittlige merutgifter til
bosetting og integrering av flyktninger i bosettingsåret og de neste fire årene.
Tilskuddsordningen forvaltes av IMDi.
Kommuner som har personer i målgruppen for integreringstilskudd kan søke om tilskudd, hvor det
skjer utbetaling for bosettingsåret. Kommunen får integreringstilskuddet både for personer som
blir bosatt etter avtale mellom IMDi og kommunen, og for personer som har bosatt seg i
kommunen på egen hånd.
FAKTABOKS
Integreringstilskudd for år 1

Sats 2017-nivå

Enslige voksne

235 000

Voksne, enslige mindreårige og barn

185 000

b) Integreringstilskudd år 2-5
Tilskuddsordningen forvaltes av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Informasjon om
tilskuddsordningene og tildelingskrav er beskrevet i ulike rundskriv fra IMDi. På tidspunktet for
avrapporteringen heter det gjeldende Rundskriv 01/2017, Tilskuddsordning for
integreringstilskudd, eldretilskudd og barnehagetilskudd 2017.
Integreringstilskudd år 2-5 omfatter personer som har utløst integreringstilskudd for år 1 i de fire
foregående årene. Kommunen som personene er registrert bosatt i pr. 1.1. vil få utbetalt
integreringstilskudd for året. Integreringstilskudd for år 2-5 utbetales automatisk på grunnlag av
samkjøring mellom Datasystem for utlendings- og flyktningesaker (DUF) og Det sentrale
folkeregisteret (DSF).
Hvis en person har flyttet til en annen kommune, er hovedregelen at det er tilflyttingskommunen
som sender inn korrigeringskrav for vedkommende. Så vil IMDi opplyse hvilken
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fraflyttingskommune som har mottatt beløpet. De berørte kommunene er deretter ansvarlig for å
foreta et økonomisk oppgjør seg imellom.
FAKTABOKS
Integreringstilskudd for år 2-5

Sats 2017-nivå

Integreringstilskudd 2. år

230 000

Integreringstilskudd 3. år

167 000

Integreringstilskudd 4. år

84 000

Integreringstilskudd 5. år

70 500

c) Deling av integreringstilskudd
Reglene for deling av tilskudd mellom kommuner ved flytting er beskrevet i rundskriv fra
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).
På tidspunktet for avrapporteringen heter det gjeldende Rundskriv 01/2017, Tilskuddsordning
for integreringstilskudd, eldretilskudd og barnehagetilskudd 2017 og Rundskriv 02/2017,
Tilskuddsordning for særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger m.fl. for
2017.
Tilskuddsordningen forvaltes av IMDi. Integreringstilskudd utbetales til den kommunen som
personen er registrert bosatt i per 1/1. I tilfeller hvor en person flytter i løpet av året skal det
skje en deling av tilskuddet mellom kommunene ut i fra en beregningstabell angitt av IMdi.
d) Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger
Informasjon om tilskuddsordningene og tildelingskrav er beskrevet i ulike rundskriv fra
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). På tidspunktet for avrapporteringen heter det
gjeldende Rundskriv 02/2017, Tilskuddsordning for særskilt tilskudd ved bosetting av enslige
mindreårige flyktninger m.fl. for 2017.
Fra 2017 er tilskuddsordningen for bosetting av enslige mindreårige flyktninger lagt sammen med
refusjonsordningen for kommunale barnevernstiltak.
Ved bosetting av mindreårige flyktninger mottar kommunen et særskilt tilskudd i tillegg til det
ordinære integreringstilskuddet. Målgruppen for tilskuddet er også utenlandske barn som
oppholder seg i Norge uten foreldre eller barn hvor det fattes vedtak om omsorgsovertakelse i
asylmottak. Tilskuddet utbetales til og med året personen fyller 20 år.
Det særskilte tilskudd differensieres etter bosettingsmåned.
FAKTABOKS
Særskilt tilskudd, mindreårige flyktninger

Sats 2017-nivå

Høy sats for barn til og med det året barnet fyller 16 år
Lav sats fra og med det året barnet fyller 17 år

1 198 000
750 000

e) Tilskudd for flyktninger med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker
Informasjon om tilskuddsordningene og tildelingskrav er beskrevet i ulike rundskriv fra
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). På tidspunktet for avrapporteringen heter det
gjeldende Rundskriv 05/2017, Tilskuddsordning for bosetting av personer med nedsatt
funksjonsevne og/eller atferdsvansker 2017. Herunder heter det i rundskrivet pkt. 3.1, nest siste
avsnitt: «Kommunen kan kun søke om tilskudd for personer som faller innenfor
integreringstilskuddsordningen og som er bosatt etter avtale mellom staten og kommunen.
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Familiegjenforente faller utenfor ordningen, med mindre de er bosatt etter særskilt avtale
mellom stat (IMDi) og kommune».
Tilskuddsordningen skal bidra til raskere bosetting ved å dekke ekstraordinære kommunale
utgifter som følger av bosetting av flyktninger med nedsatt fysisk og/eller psykisk funksjonsevne,
samt personer med voldelig atferd og rusproblemer eller alvorlige atferdsproblemer.
Det er kommunen selv som skal søke om tilskuddet hvis den har personer i målgruppen.
Tilstanden for flyktningen må ha oppstått eller ha sitt opphav i tiden før bosetting. Søknaden
skal inneholde en fagkyndig beskrivelse av funksjonsnivå og vurdering av eventuelle hjelpebehov.
Dette inkluderer opplysninger om når tilstanden oppstod, symptomer samt forventet prognose.
Tilskuddene trekkes ikke fra ved utmåling av Helsedirektoratets tilskuddsordning for særlig
ressurskrevende helse- og sosialtjenester i kommunene.
Ordningen består av to typer tilskudd: Tilskudd 1, som er et engangstilskudd og Tilskudd 2, som
kan tildeles årlig i integreringstilskuddsperioden. Bosettingskommunene kan enten søke om
Tilskudd 1 eller Tilskudd 2.
Enslige mindreårige kan utløse Tilskudd 2 til og med det året de fyller 20 år selv om
integreringsperioden har utløpt. Dersom de fyller 20 år før det har gått fem år, vil de kunne
utløse tilskuddet i fem år. Barn født inntil 6 måneder etter at mor er bosatt er omfattet av
målgruppen.
I perioden 2015-2016 var 9 personer i Asker Kommune omfattet av ordningen, som viser svakt
stigende inntekter fra 2,5 millioner kroner i 2014 til 3,7 millioner kroner i 2016.
FAKTABOKS
Tilskudd, nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker

Sats 2017-nivå

Tilskudd 1, har en innslagssum på 100 000 kroner

186 000

Engangstilskudd der kan tildeles i enten første eller andre
bosettingsår.
Tilskudd 2, har en innslagssum på 200 000 kroner

1 157 000

Kan tildeles årlig i integreringstilskuddsperioden, det vil si i maksimalt
5 år.
f)

Ekstratilskudd: Bosetting av personer fra institusjon eller tilrettelagt avdeling

Informasjon om tilskuddsordningene og tildelingskrav er beskrevet i ulike rundskriv fra
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). På tidspunktet for avrapporteringen heter det
gjeldende Rundskriv 04/2017, Tilskuddsordning for ekstratilskudd - bosetting av personer fra
institusjon eller tilrettelagt avdeling 2017.
Denne ordningen blir ikke videreført i 2018. Ekstratilskuddet utbetales til kommuner som i 2017
bosetter flyktninger med særlig omfattende oppfølgingsbehov og som bosettes fra institusjon
eller tilrettelagt avdeling.
Det er IMDi som foretar vurderingen av personens oppfølgingsbehov før bosettingen.
Engangstilskuddet skal bidra til raskere bosetting av flyktninger med særlig omfattende
oppfølgingsbehov.
FAKTABOKS
Ekstratilskudd, bosetting fra institusjon eller tilrettelagt avdeling
Ekstratilskudd

Sats 2017-nivå
500 000
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g) Integreringstilskudd for barn etter omsorgsovertakelse
Barneverntjenesten kan i noen tilfeller treffe vedtak om plassering i institusjon eller fosterhjem
etter barnevernloven i en annen kommune enn der barnet ble bosatt. Kommunene det gjelder
må inngå en skriftlig avtale om hvilken kommune som har kostnadene og som dermed skal motta
tilskuddet. Kommunen som har kostnadene må hvert år søke IMDi om tilskuddet, og kopi av
avtalen mellom kommunene må legges ved søknaden.
h) Engangstilskudd – Barn 0-5 år og personer over 60 år
Informasjon om tilskuddsordningene og tildelingskrav er beskrevet i ulike rundskriv fra
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). På tidspunktet for avrapporteringen heter det
gjeldende Rundskriv 01/2017, Tilskuddsordning for integreringstilskudd, eldretilskudd og
barnehagetilskudd 2017.
Barnehagetilskudd og eldretilskudd er engangstilskudd som kommunen skal søke om hvis de har
barn i aldersgruppen 0-5 år eller personer over 60 år som omfattes av
integreringstilskuddsordningen. Tilskuddet utbetales samtidig med integreringstilskudd for år 1.
Barnehagetilskuddet skal bidra til særskilt tilrettelegging i barnehage for nyankomne flyktninger,
for eksempel med tospråklige assistenter.
FAKTABOKS
Engangstilskudd

Sats 2017-nivå

Eldretilskudd år 1 for personer som har fylt 60 år ved bosetting

164 200

Barnehagetilskudd år 1 for barn 0-5 år ved bosetting
i)

25 100

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Informasjon om tilskuddsordningene og tildelingskrav er beskrevet i ulike rundskriv fra
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). På tidspunktet for avrapporteringen heter det
gjeldende Rundskriv 16/2017, Tilskuddsordning for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for
voksne innvandrere 2017.
Målet med tilskuddsordningen er at kommunene tilbyr opplæring til voksne innvandrere slik at de
lærer tilstrekkelig norsk til å kunne fungere i yrkes- og samfunnsliv. Målgruppen er voksne
innvandrere som har rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap jf. § 17 i introduksjonsloven,
og som har fått oppholdstillatelse fra og med 1. januar 2015.
Utbetalingen skjer over tre år og til kommunen hvor det er registrert bostedsadresse per 15.
januar. Ved flytting mellom kommuner i tilskuddsåret deles tilskuddet forholdsmessig ut ifra
antall botidsdager. Det er en høy sats for personer fra Afrika, Asia, Oseania, Øst-Europa, SørAmerika og Mellom-Amerika, og en lav sats som gjelder for personer fra Vest-Europa, NordAmerika, Australia og New Zealand. IMDi utbetaler tilskuddet automatisk til kommunene på
bakgrunn av data i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR).
FAKTABOKS
Tilskudd, norsk og samfunnskunnskap

Lav sats

Høy sats

2017-nivå

2017-nivå

Persontilskudd År 1

13 600

31 900

Persontilskudd År 2

23 300

60 100

Persontilskudd År 3

13 900

41 600
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OPERASJONALISERING AV PROBLEMSTILLINGEN
For å operasjonalisere problemstillingen, har revisor valgt å undersøke følgende
delproblemstillinger:
1. Har kommunen rutiner som bidrar til å sikre at refusjonskravene er korrekte
2. Har kommunen rutiner som sikrer at korrekt datagrunnlag blir registrert i sentrale
systemer

4.3

REVISJONSKRITERIER
I vurdering av problemstillingen har vi lagt følgende kriterier til grunn:
• Rundskriv 01/2017, Tilskuddsordning for integreringstilskudd, eldretilskudd og
barnehagetilskudd 2017
• Rundskriv 02/2017, Tilskuddsordning for særskilt tilskudd ved bosetting av enslige
mindreårige flyktninger m.fl. for 2017.
• Rundskriv 04/2017, Tilskuddsordning for ekstratilskudd - bosetting av personer fra institusjon
eller tilrettelagt avdeling 2017.
• Rundskriv 05/2017, Tilskuddsordning for bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne
og/eller atferdsvansker 2017
• Rundskriv 16/2017, Tilskuddsordning for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne
innvandrere 2017.

4.4

FAKTABESKRIVELSE

4.4.1

Overordnet statistikk
Bortsett fra tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, føres
kommunenes inntekter på KOSTRA-funksjonen 850 (Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger
mv), art 810 (Andre statlige overføringer).
Tabell 4 viser de kommunale inntektene fra tilskudd vedrørende flyktninger for kommunene i
Akershus fylke for årene 2014 - 2016. Figuren gir også en oversikt over antall personer på
introduksjonsordning for samme periode.
Inntekter på flyktningeområdet

Personer på introduksjonsordning

(funksjon 850, art 810)
Kommune

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Bærum

-88 190 000

-110 498 000

-183 042 000

Skedsmo

-57 716 000

-73 210 000

-112 305 000

Asker

-41 589 000

-45 804 000

-92 856 000

Ski

-33 885 000

-56 055 000

-71 612 000

Lørenskog

-29 501 000

-34 635 000

-41 619 000

Oppegård

-28 261 000

-35 537 000

-37 038 000

Nes

-21 975 000

-22 978 000

-33 248 000

-22 340 000

-33 145 000

269
141
110
97
55
67
32
35
53
24
32

297
171
120
109
54
64
34
52
63
37
35

382
228
155
157
88
93
43
80
78
37
48

Ullensaker
Rælingen

-27 810 000

Frogn

-15 337 000

-18 260 000

-26 745 000

Nesodden

-15 962 000

-27 080 000

-25 409 000
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Nittedal

-12 531 000

-17 754 000

-24 509 000

Eidsvoll

-11 485 000

-12 223 000

-21 989 000

Ås

-13 384 000

-20 114 000

-20 320 000

Aurskog-Høland
Vestby

-9 326 000

29
31
37
26
40
17
26
16
11
5

-19 615 000

-12 628 000

-15 895 000

-18 455 000

Enebakk

-5 364 000

-6 996 000

-11 616 000

Nannestad

-9 875 000

-10 533 000

-11 590 000

Fet

-5 469 000

-5 872 000

-9 470 000

Gjerdrum

-3 471 000

-3 897 000

-8 186 000

Hurdal

-323 000

47
35
51
34
50
20
37
24
12
5

58
52
50
47
58
31
36
21
23
8

24
35
Sørum
Tabell 4: Inntekter vedrørende flykninger og antall personer på introduksjonsordning. Kilde SSB

57

Som tabellen viser, har Asker kommune i 2016 inntekter vedrørende flyktninger på 92,9 millioner
kroner. Både sett i forhold til andre kommuner i Akershus fylke, men også i forhold til alle
landets kommuner, er inntekten i 2016 på et forventet nivå gitt kommunens størrelse og antall
flyktninger. Derimot ser inntektene i henholdsvis 2014 og 2015 ut til å ligge i underkant av det
forventede nivået på bakgrunn av tallene fra SSB.
Årsaken til de lave inntektene i 2014 og 2015 kan skyldes flere forhold, for eksempel feil i
datagrunnlaget, feil regnskapsføring av inntekter eller at kommunen har mottatt for lite i
tilskudd.
4.4.2

Analyse av data fra IMDi
For å kartlegge om Asker kommune har mottatt for lite i tilskudd for årene 2014 og 2015, har vi
benyttet tall og statistikk fra IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet), som forvalter
tilskuddene til kommunene. IMDi har detaljert statistikk over de utbetalte tilskuddene, der man
kan søke opp alle typer tilskudd separat. Man kan også søke opp opplysninger om faktisk
bosetting i kommunene hvert år.

Type tilskudd
Barnehagetilskudd
Ekstratilskudd til bosetting
Integreringstilskudd for år 1
Integreringstilskudd for år 2-5
Skoletilskudd (etterslep) 2016
Skoletilskudd (faset ut fra 31.12.2013)
Tilskudd til bosetting av enslige mindreårige
flyktninger
Tilskudd til bosetting av personer med alvorlige
funksjonshemminger og atferdsvansker
Tilskudd til bosetting av personer over 60 år
Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap
for voksne innvandrere
Totalt
Faktisk bosetting (antall personer)

2014
186 200
14 014 500
29 327 200

2015
144 400
0
14 635 000
30 710 000

2016
366 100
1 550 000
31 045 000
39 507 400
0

110 700

0

8 437 201

7 171 292

15 239 916

2 492 152
0

3 124 238
315 000

3 669 722
0

11 477 400
66 045 353

14 068 069
70 167 999

14 662 479
106 040 617

65

72

127
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Tabell 5: Utbetalte tilskudd til Asker kommune for årene 2014-2016, samt faktisk bosetting av flyktninger.
Kilde: https://www.imdi.no/tall-og-statistikk/

Som tabellen viser, er de utbetalte inntektene fra IMDi høyere enn inntektene fra SSB-dataene. I
2016 er forskjellen tilsvarende 14,6 millioner kroner fra tilskudd til opplæring i norsk og
samfunnskunnskap, som ikke bokføres på funksjon 850, art 810. For årene 2014 og 2015 er
tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap en del av forklaringen, mens resten av
differansen må skyldes enten korrigering et annet sted eller forskyvning mellom kalenderår og
regnskapsår. Spørsmålet er interessant da det kompliserer kommunens mulighet til å holde
oversikt over alle krav og refusjoner, men er ikke umiddelbart en del av denne
forvaltningsrevisjonen.
Det interessante som kan utledes fra IMDI-data i tabell 5 er at det viser seg å være en bedre
balanse mellom utbetalte tilskudd hvert av årene og antall personer som er omfattet. IMDis tall
underbygger dermed at Asker kommune overordnet ser ut til å ha mottatt forventet tilskudd i
forhold til antall mottatte flyktninger.

Figur 1: Utbetalte tilskudd fordelt etter tilskuddstype i perioden 2011-2016. Kilde: IMDi, sist målt 02.02.2017

Figur 1 viser fordelingen av utbetalte tilskudd over tid. For perioden 2014 - 2016 er det særlig to
forhold det stilles spørsmål ved:
1. Tilskudd til bosetting av enslige mindreårige flyktninger faller med 1,2 millioner kroner
fra 2014 til 2015, for så å stige kraftig til 2016. Et fall kan forekomme, men umiddelbart
ville forventningen være status quo eller stigning i en periode der kommunen mottok en
stigende mengde flyktninger.
2. Det vises en moderat stigning i tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for
voksne innvandrere på 0,6 millioner kroner fra 2015 til 2016. I samme periode ses en
markant stigning i integreringstilskudd både år 1 og år 2-5. På bakgrunn av stigningen
ville forventningen også være en større stigning i tilskudd til opplæring i norsk og
samfunnskunnskap.
Den statistiske analysen viser at Asker kommune overordnet sett ser ut til å motta tilskudd på et
forventet nivå i forhold til antall flyktninger. Utover dette viser analysen at det på to typer
tilskudd – enslige mindreårige og opplæring i norsk og samfunnskunnskap – oppleves svingninger
som kan skyldes for lite mottatt tilskudd. Forholdene kan imidlertid også skyldes annet; f.eks.
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forskyvning mellom kalenderår og regnskapsår. Nedenfor går vi nærmere igjennom prosedyrene
og vurderer usikkerheten i tallene.
4.4.3

Kort beskrivelse av kommunens prosedyrer
a) Integreringstilskudd for år 1
Når det gjelder mottakelse av integreringstilskudd for år 1 får kommunen opplysninger om
nyankomne flyktninger ved at flyktningkonsulent og barnevernkonsulent fyller ut
opplysningsskjema for flyktninger ved ankomst til Asker kommune. Asker kommune sender
søknad til Integrering- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) hver eller annenhver måned, avhengig av
antall bosatte. Når det foreligger svar fra IMDi, blir listen fra IMDi gjennomgått. I gjennomgangen
kontrolleres det om det er noen som kommunen ikke har fått tilskudd for i forhold til den
innsendte søknaden for perioden. Dersom noen personer har fått avslag noteres dette på listen
sammen med begrunnelsen. Deretter søker kommunen på nytt for aktuelle personer. I
november/desember måned skriver kommunen ut bosettingslisten og dobbeltsjekker om det har
blitt søkt integreringstilskudd for alle.
b) Integreringstilskudd for år 2-5
IMDi sender rapport om terminutbetalinger fire ganger i året. Rapporten gjennomgås etter første
utbetaling og kommunen krysser ut personer som den har fått tilskudd for tidligere. Personer
som ikke står på IMDis liste sjekkes og begrunnelsen noteres (fraflytting, utvandring, dødsfall).
Tilflyttingskommunen må selv sende krav om deling av integreringstilskudd til Asker kommune.
Ved tilflytting til Asker kommune noteres personene på liste over integreringstilskudd ut i fra
informasjon innhentet fra terminlister fra IMDi. Opplysninger om flyttedatoen hentes fra NIR og
det beregnes hvor stor del av tilskuddet som tilfaller til Asker kommune ved bruk av IMDis
beregningstabell. Kommunen sender krav om deling av integreringstilskudd til andre kommuner
ved tilflytting og kontrollerer om kravet har blitt innbetalt i Agresso.
Ved fraflytting fra Asker kommune mottas kravbrev fra andre kommuner. Det sjekkes i NIR om
vedkommende har flyttet og beregningsbeløpet kontrolleres ved bruk av IMDis beregningstabell
før kravet utbetales til tilflyttingskommunen gjennom Agresso.
c) Deling av integreringstilskudd
Informasjon om tilflytting til Asker kommune innhentes fra terminlister fra IMDi i forbindelse
med utbetaling av integreringstilskudd. Opplysninger om flyttedatoen hentes fra Nasjonalt
introduksjonsregister (NIR) og det beregnes ved bruk av IMDis beregningstabell hvor stor del av
tilskuddet som tilfaller Asker kommune. Kommunen sender krav om deling av
integreringstilskudd til andre kommuner ved tilflytting og sjekker senere om kravet har blitt
innbetalt.
Ved fraflytting fra Asker Kommune mottas kravbrev fra andre kommuner, flyttedatoen sjekkes i
NIR og beregningsbeløpet kontrolleres ved bruk av IMDis beregningstabell før kravet utbetales til
tilflyttingskommunen.
d) Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger
I Asker kommune er det flyktningeteamet som søker om tilskudd, og det særskilte tilskuddet
utbetales deretter i tillegg til det ordinære integreringstilskuddet.
e) Tilskudd for flyktninger med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker
Kommunen skal selv være oppmerksom på å få søkt om tilskudd 1 eller 2. Ved vårt innledende
intervju ga kommunens administrative medarbeidere selv uttrykk for at de ikke kunne være sikre
på at det var søkt om tilskudd for alle relevante personer i målgruppen.
Ved førstegangssøknad for ekstratilskudd er fristen 13 måneder etter første bosettingsdato
uansett om kommunen søker for år 1 eller år 2 etter bosetting. Fristen gjelder både Tilskudd 1
og 2. Søknadsfrist for øvrig er 1 måned etter at det enkelte bosettingsår er passert. For å kunne
søke om Tilskudd 2 for år 3-5 må det være søkt om tilskudd for år 1 eller år 2. For tilskudd 2
kreves det erklæring fra spesialisthelsetjenesten. I noen tilfeller går det over fristen før ting blir
oppdaget og utredningen blir satt i gang. Det er hovedgrunnen til at det ikke blir mulig å søke om
tilskudd for alle relevante personer i målgruppen.
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Ekstratilskudd: Bosetting av personer fra institusjon eller tilrettelagt avdeling

Kommunene trenger ikke å søke om tilskuddet da IMDi har informasjon om bosettingen.
g) Integreringstilskudd for barn etter omsorgsovertakelse
Vi får opplyst fra kommunen at når det gjelder integreringstilskudd for barn under omsorg så
følges de samme prosedyrer som for særskilt tilskudd til enslige mindreårige flyktninger.
Barnevernet fatter vedtak og fyller ut søknadsskjema. Skjemaet sendes til Integrering og
migrasjonshelse (Flyktningeteamet), som så søker om tilskuddet fra staten.
I tillegg til dette søkes det om refusjon for fosterhjemsutgifter for disse.
h) Engangstilskudd – Barn 0-5 år og personer over 60 år
Når det gjelder mottakelse av eldretilskudd og barnehagetilskudd, foregår administrasjonen for
dette i forlengelsen av prosedyrene omkring integreringstilskudd for år 1. Her får kommunen
opplysninger om nyankomne flyktninger ved at flyktningkonsulent og barnevernskonsulent fyller
ut opplysningsskjema for flyktninger ved ankomst til Asker kommune.
Asker Kommune sender krav om integreringstilskudd for år 1 til Integrering og
mangfoldsdirektoratet (IMDi) hver eller annenhver måned. Når svar fra IMDi foreligger,
gjennomgås listen fra IMDi også med hensyn til mottatt eldretilskudd og barnehagetilskudd.
i)

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Under intervju med kommunen var det, blant annet grunnet personalendringer, uklart hvilke
kontroller som var utført i årene 2015 og 2016. Kommunen har utlevert noen grundige prosedyrer
for sikring av inntekter fra tilskudd i forbindelse med voksenopplæring. Prosedyrebeskrivelsen er
imidlertid fra 2007 og senest endret i august 2011.

4.5

VÅRE VURDERINGER
a) Integreringstilskudd År 1
Asker kommune har utlevert opplysninger om mottatt integreringstilskudd for år 1. Disse
opplysningene har senere blitt registrert i regneark. Det er registrert data om
integreringstilskudd for år 1 for perioden 2013 – 2016.
For å teste graden av mottakelse av tilskudd for år 1, er dataene om integreringstilskudd for år 1
sammenstilt med kommunens mottatte integreringstilskudd for år 2-5. Sammenstillingen er
foretatt for å avdekke om det kunne være personer med integreringstilskudd for år 2-5 hvor det
ved en feil ikke var mottatt tilskudd for år 1. Gjennomgangen ga dog ikke grunnlag for nærmere
oppslag eller undersøkelse da det ikke så ut til å mangle noen integreringstilskudd for år 1.
En annen gjennomgang for å sikre fullstendigheten i mottakelse av tilskudd har vært følgende:
Det er trukket ut en bosettingsliste fra Nasjonalt Introduksjonsregister (NIR) for perioden fra
01.01.2013 – 31.12.2016. Bosettingslisten er sammenlignet med hva som er mottatt i
integreringstilskudd for år 1. Deretter er det sett nærmere på de tilfellene det var personer på
bosettingslisten som ikke hadde utløst integreringstilskudd for år 1 til Asker kommune.
Gjennomgangen av disse personene er gjort på bakgrunn av oppslag i NIR hvor det blant annet er
sett på adressehistorikk, samt hvilke kommuner som har mottatt tilskudd i bestemte år.
Gjennomgangen finner ikke grunnlag for at det kan mottas ytterligere i tilskudd.
Det er påsett at de mottatte listene fra IMDi bærer preg av at kommunen har foretatt en grundig
gjennomgang i samsvar med den beskrevne prosedyren på området.
Det vurderes at kommunens prosedyrer og kontroller på området er hensiktsmessige og
betryggende, og at Asker kommune i all vesentlighet mottar de integreringstilskuddene for år 1
som kommunen er berettiget til.

Side 20 av 30

FORVALTNINGSREVISJON – INNTEKTSSIKRING VED STATLIGE REFUSJONER

ASKER KOMMUNE

b) Integreringstilskudd År 2-5
Asker kommune har utlevert opplysninger om mottatt integreringstilskudd for år 2-5. Disse
opplysningene er senere blitt registrert i regneark. Det er registrert data om integreringstilskudd
for år 2-5 i perioden 2012 – 2017.
Det har vært fokus på om det kan være personer som kommunen ikke har mottatt
integreringstilskudd for år 2-5 i perioden 2015 – 2016.
I gjennomgangen av integreringstilskuddene som kommunen har mottatt for år 2-5 er det sett på
hvordan tilskuddene til Asker kommune fordeler seg på de enkelte personene over årene 20122017. Det er for hver person sett på det noterte bosettingsåret, og i tilfeller hvor tilskuddet er
stoppet før det har gått fem år er personen valgt ut til nærmere gjennomgang.
Disse utvalgte personene er søkt opp i det Nasjonale Introduksjonsregisteret (NIR) der det blant
annet er sett på adressehistorikk for å undersøke hvilke kommuner hver enkelt person har
oppholdt seg i.
Gjennomgangen finner ikke grunnlag for at Asker kommune kan motta ytterligere tilskudd.
Det er videre foretatt en sammenligning av hva som er mottatt av integreringstilskudd for år 2-5
og hvilke personer som står på bosettingslisten trukket fra det Nasjonale Introduksjonsregisteret
(NIR) i perioden 01.01.2013 – 31.12.2016. I de tilfellene der det fremgår personer på
bosettingslisten som Asker kommune ikke har mottatt integreringstilskudd for år 2-5, er det
foretatt et søk på personen i NIR for nærmere undersøkelse.
Gjennomgangen finner ikke grunnlag for at det kan mottas ytterligere tilskudd.
Det er påsett at de mottatte listene fra IMDi ved terminutbetalingene bærer preg av at
kommunen har foretatt en grundig gjennomgang i samsvar med den beskrevne prosedyren på
området.
Det vurderes at kommunens prosedyrer og kontroller på området er hensiktsmessige og
betryggende, og at Asker kommune i all vesentlighet mottar de integreringstilskuddene for år 2-5
som kommunen er berettiget til.
c) Deling av tilskudd mellom kommuner ved flytting
Det er gjennomført intervjuer i forbindelse med kartlegging av hvilke prosedyrer og kontroller
kommunen selv har på området. Ut ifra mottatt materiale og opplysningene gitt under intervjuet
vurderes det at kommunen har betryggende prosedyrer på området. Ytterligere gjennomgang av
dette området er fravalgt da det vurderes at kommunen i all vesentlighet får avregnet korrekt
med andre kommuner i forbindelse med flytting.
I forbindelse med gjennomgangen av integreringstilskuddet er det påsett at de mottatte listene
fra IMDi ved terminutbetalingene bærer preg av at kommunen har foretatt en grundig
gjennomgang i samsvar med den beskrevne prosedyren på området.
d) Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger
Asker kommune har utlevert opplysninger om hva kommunen har mottatt i særskilt tilskudd ved
bosetting av enslige mindreårige flyktninger. Disse opplysningene er senere blitt registrert i
regneark. Det er registrert data om særskilt tilskudd for perioden 2014 – 2017.
Det har vært fokus på om det kan være mindreårige flyktninger som kommunen ikke har mottatt
særskilt tilskudd for i perioden 2014 – 2016.
Det er foretatt en sammenligning med integreringstilskudd slik at det er sett på om det for alle
personer med integreringstilskudd i alderen 0 til 20 år også er mottatt særskilt tilskudd. Det er
skjedd en sammenligning for personer med integreringstilskudd i perioden fra 2014 til 2017.
Denne gjennomgangen ga ikke grunn til å foreta ytterligere undersøkelser da det ikke så ut til å
være grunnlag for mottakelse av ytterligere tilskudd til Asker kommune.
Det er videre påsett at de mottatte listene fra IMDi ved terminbetalingene bærer preg av at
kommunen har foretatt en grundig gjennomgang i samsvar med beskrevet prosedyre på området.
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Med hensyn til fallet i inntekter for bosetting av enslige mindreårige, som kan avleses i IMDi-tall
(tabell 5 og figur 1) på 1,2 millioner kroner, viser gjennomgangen på personnivå at det reelt er
en beskjeden stigning i kommunens inntekter på 0,3 millioner kroner fra 2014 til 2015. Den
beskjedne stigningen skyldes at 10 barn fyller 20 år og opphører i ordningen, kombinert med en
beskjeden tilgang i samme størrelsesorden. Gjennomgangen på personnivå understøtter dermed
at det mottatte tilskuddsnivået er korrekt.
Det vurderes at kommunens prosedyrer og kontroller på området er hensiktsmessige og
betryggende, og at Asker kommune i all vesentlighet mottar de særskilte tilskuddene som den er
berettiget til.
e) Ekstratilskudd ved bosetting av personer med alvorlige, kjente funksjonshemminger
og/eller atferdsvansker
Asker kommune har utlevert opplysninger om de personene det er søkt om tilskudd 1 eller
tilskudd 2 for i årene 2015 – 2016.
For å teste fullstendigheten av om det er søkt om tilskudd 1 og 2 for relevante personer, er det
foretatt en sammenstilling av opplysningene som er til rådighet.
Kommunens data for integreringstilskudd for år 1 samt for år 2-5 er samlet i et regneark. Videre
er integreringstilskudd vedrørende år 2016 sammenlignet med de personer som har registrerte
opplysninger i IPLOS-data.
Gjennomgangen viste at det var 10 personer som var omfattet av integreringstilskudd og samtidig
registrert i IPLOS, men hvor der ikke var utbetalt verken tilskudd 1 eller 2.
Med henblik på å avdekke om Asker kommune mangler å søke om tilskudd 1 eller 2 for en eller
flere av de 10 identifiserte personer, har vi gjennomført en stikkprøvekontroll på to personer.
Våre funn i stikkprøvene ga følgende resultater:
Person nr. 1:
Omfattet av integreringstilskudd fra 2016. Har vedtak på korttidsophold i 248 døgn i 2016, jf.
IPLOS. Umiddelbart ligner det en person hvor det burde være søkt om tilskudd 1 eller 2 i 2016.
Person nr. 2:
Omfattet av integreringstilskudd siden 2012. Har vedtak på korttidsophold i 364 døgn i 2016, jf.
IPLOS, og har likeledes jf. IPLOS vært registrert med ytelsen siden 2012. Umiddelbart ligner det
en person hvor det burde være søkt om tilskudd 1 eller 2 i 2016. Det bør dog undersøkes om
personen tidligere har utløst tilskudd 1. Revisor har kun opplysning om mottatte tilskudd på
denne ordning for årene 2015 og 2016.
Våre resultater kan ikke vurderes som sikre, og vi anbefalte kommunen å gjøre egne og
grundigere undersøkelser på disse:
Kommunen har i ettertid, i forbindelse med høringen, derfor undersøkt om det skulle ha vært
søkt om tilskudd 1 eller 2 for de to personene i den utvalgte stikkprøven. Kommunens
undersøkelse viser at disse to personene ikke har krav på tilskudd 1 eller 2. For person nr. 1,
fordi den aktuelle familiegjenforening er skjedd uten særskilt avtale mellom stat (IMDi) og
kommune – og derfor faller utenfor ordningen. For person nr. 2 ble det søkt om tilskudd 1 i 2013,
men det ble vurdert som lite relevant å søke i 2014 og 2015 fordi det ikke var mulig å sette i
gang tiltak for tilskuddsmidler.
Den utvalgte stikkprøve med påfølgende kontroll viser at kommunen har gjort en korrekt
vurdering i forhold til om disse to personen har krav på tilskudd 1 eller 2. Revisor vil dog
anbefale at de resterende 8 personer likeledes gjennomgås for at sikre at alle mulige tilskudd
blir hjemtaket.
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Ekstratilskudd: Bosetting av personer fra institusjon eller tilrettelagt avdeling

Da tilskuddet utbetales automatisk og vi ved gjennomgang av øvrige tilskudd administrert av IMDi
har konstatert at IMDis systemer fungerer og ser ut til å sikre korrekte tilskudd til kommunene,
har vi fravalgt ytterligere gjennomgang av dette ekstratilskuddet.
g) Integreringstilskudd for barn etter omsorgsovertakelse
Basert på tilgjengelig informasjon kan vi ikke se at kommunen har mottatt denne typen refusjon
i perioden.
h) Engangstilskudd – Barn 0-5 år og personer over 60 år
Det er sett på kommunens data over mottatte integreringstilskudd for år 1 i årene fra 2014 til
2016. Her er dataene sortert på relevante årganger slik at det kan undersøkes om kommunen har
mottatt engangstilskudd for barn i alderen 0-5 år og personer som har fylt 60 år. De relevante
personene er gjennomgått og det ser ut til at kommunen har mottatt tilskudd for alle personer i
målgruppen som kan utløse eldretilskudd og barnehagetilskudd.
Ut ifra den ovenstående gjennomgangen vurderes det at kommunen i all vesentlighet mottar
korrekt engangstilskudd for personer i alderen 0-5 år og personer som har fylt 60 år. Videre ser
prosedyrene for mottakelse av tilskuddene ut til å være hensiktsmessig og betryggende utført.
Antallet barnehagetilskudd og eldretilskudd er ikke høyt nok til at det vurderes som vesentlig å
gjøre ytterligere undersøkelser. Det er derfor ikke foretatt annen gjennomgang av området.
i)

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Vi har mottatt en navneliste fra Asker voksenopplæring med oversikt over deltakere på norskkurs
ved Folkeuniversitetet Asker fra skoleåret 2013/2014 til 2014/2015.
Vi har foretatt en stikkprøve der 20 prosent av deltakerne som startet opp i år 2015 ble
gjennomgått. Opplysninger om personene ble søkt opp i Folkeregisteret og i NIR, noe som ikke
har gitt grunnlag for ytterligere undersøkelse. Det ble ikke konstatert noen feil i opplysningene
om tilskudd som fremgår av NIR.
For å ytterligere teste fullstendigheten av mottatte persontilskudd, er det sett på de personene
som det for år 2015 og 2016 er utbetalt integreringstilskudd. Det er trukket ut en bosettingsliste
fra IMDIs systemløsning NIR og Bosetting, og denne listen er sammenstilt med personene det har
blitt utbetalt integreringstilskudd for vedrørende år 2015 og 2016. Personene med
integreringstilskudd som ikke var oppført på bosettingslisten har så blitt søkt opp i NIR for å
kontrollere om det er utbetalt korrekt persontilskudd. Vi har gjennomgått alle 46 personene, og
dette har ikke gitt grunnlag for ytterligere undersøkelser.
Det er foretatt enda en sammenstilling av personer med integreringstilskudd vedrørende år 2015
og 2016 som er sett opp imot en rapport fra NIR. I rapporten er det trukket ut informasjon for
ordning «Samlet oversikt over målgruppen norsk». Personene med integreringstilskudd som ikke
er med i uttrekket fra NIR er gjennomgått. Det er kun sett på personer med relevans for år 2015
og 2016. 31 personer er gjennomgått ved oppslag i NIR uten av det ga grunnlag for kommentarer.
Gjennomgangen av persontilskudd i forbindelse med norsk og samfunnskunnskap for voksne
innvandrere har ikke gitt grunnlag for ytterligere undersøkelser. De mottatte dataene på
området er gjennomgått, og ut ifra de opplysningene som vi har tilgjengelig vurderer vi at
mottakelsen av persontilskudd er foretatt på betryggende vis.
Det kan også konstateres at siden tilskuddsordningen i de gjennomgåtte årene foregår veldig
automatisk på bakgrunn av data i NIR, så begrenser det feilmulighetene for kommunen.
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4.5.1

ASKER KOMMUNE

Endring gjeldende fra 2018
Som gjennomgangen ovenfor viser, har Asker kommune, til tross for usikre prosedyrer for
perioden 2014 – 2016, mottatt berettigede tilskudd først og fremst på grunn av gjeldende
bestemmelser og automatikk i systemene fra IMDi.
Fra 2018 gjelder det fortsatt at kommunen ikke trenger å søke tilskudd, men følgende endring
presiseres: «For personer som får rett eller rett og plikt til norskopplæring i 2018, må
kommunen registrere vedtak eller søknad om opplæring i NIR for å få utbetalt tilskudd».

4.6

OPPSUMMERING
De kommunale inntektene fra tilskudd på integrasjonsområdet kommer fra en rekke særskilte
refusjonsordninger, der særlig det grunnleggende integreringstilskuddet for år 1 og år 2-5 er
vesentlig – både beløpsmessig, men også grunnet automatikken som er innebygget i
refusjonsordningene som IMDi administrerer. Kommunen må søke om tilskudd det første året,
men fra år to vil dette bli utbetalt på bakgrunn av innmeldt data.
Den største feilkilden for korrekt mottakelse av tilskudd på integreringsområdet vil være feil
eller mangelfulle data for integreringstilskudd fordi de resterende tilskuddsordningene bygger på
grunnleggende registreringer herfra. Dersom en flyktning eller familiegjenforening er korrekt
registrert i Datasystem for utlendings- og flyktningesaker (DUF) med korrekt oppholdskommune
og tidspunkt i Det sentrale folkeregisteret (DSF), vil de fleste øvrige tilskudd være korrekte.
Revisors gjennomgang av integreringstilskudd for år 1 og år 2-5 i Asker kommune viser at
kommunen har gode kontroller som sikrer korrekt og fullstendig mottakelse av tilskudd. Revisors
gjennomgang viser videre at det, så langt vi kan vurdere, korrekte datagrunnlaget fra
integreringstilskudd sikrer at Asker kommune også mottar korrekt og fullstendig refusjon på to
andre beløpsmessig vesentlige områder, henholdsvis tilskudd til bosetting av enslige mindreårige
flyktninger og tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Begge
tilskuddene blir korrekt utbetalt til kommunen hvis datagrunnlaget fra integreringstilskudd er
korrekt.
Enkelte tilskuddsordninger avhenger ikke direkte av korrekt datagrunnlag for mottakelse av
integreringstilskudd. Dette gjelder for tilskudd til bosetting av personer med alvorlige
funksjonshemminger og atferdsvansker. Personer omfattet av denne tilskuddsordningen vil i
tillegg være en delmengde av personkretsen som er kjent fra integreringstilskudd, men det er
kommunen selv som skal søke om tilskudd for personer i målgruppen.

4.7

KONKLUSJON
Revisors gjennomgang har vist at det er stort fokus på arbeidet med å følge opp flytting og
bosetning av innvandrere og flyktninger. Kommunen har utarbeidet rutiner for dette arbeidet og
så langt som vi har avklart dette er disse innarbeidet og benyttes av kommunens organisasjon. I
de tilfeller der det oppdages avvik eller manglende kvalitet på rutiner blir dette tatt tak i og nye
rutiner blir etablert.
Gjennomgangen har vist at det er stort fokus på å registrere riktig informasjon om innvandrere
og flyktninger som bosettes i kommunen. At denne informasjonen registreres korrekt er
avgjørende for at kommunen skal motta de refusjoner som den har krav på. Revisjonen har vist
at det er noen brukere som har mottatt tjenester fra andre deler av tjenesteapparatet i
kommunen, som ikke er fanget opp i forbindelse med rapportering/søking om refusjon. Disse
tjenestene ville trolig medført at kommunene ville mottatt mer i refusjon.
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4.8

ASKER KOMMUNE

ANBEFALINGER
Revisors gjennomgang av tilskudd for personer med alvorlige funksjonshemminger og/eller
atferdsvansker fant at det for ytterligere 10 personer burde undersøkes nærmere om kommunen
har mulighet til å motta tilskudd 1 eller 2. Revisors stikkprøve indikerer at Asker kommune ikke
har søkt om tilskudd 1 eller 2 for disse. Kommunen har i høringsrunden undersøkt dette og
funnet at kommunens behandling har vært korrekt for disse to. Kommunen bør etter revisors
vurdering uansett også kontrollere de andre 8 personene.
Grunnet reglene om personvern er personene anonymisert her, men revisor vil separat utlevere
opplysninger om de identifiserte personene til administrasjonen slik at Asker kommune har
mulighet til å undersøke hvorvidt det mangler innhenting av refusjon for disse.
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5

HØRINGSUTTALELSE

5.1

RÅDMANNENS HØRINGSUTTALELSE

ASKER KOMMUNE

Rådmannen har gitt sin høringsuttalelse i notat til revisor 2.3.2018. Dette er inntatt i sin helhet
som vedlegg til denne rapporten.

5.2

KOMMENTAR TIL HØRINGSUTTALELSE
BDO har ingen kommentarer til rådmannens høringsuttalelse. Vi oppfatter denne å være i tråd
med våre vurderinger og anbefalinger. For enkelte av våre anbefalinger vil rådmannen se på mer
ressurseffektive måter å gjennomføre anbefalingene på enn hva BDO foreskriver. Vi er enig i at
det bør vurderes kost-nytte før tiltak iverksette.
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VEDLEGG – RÅDMANNENS
HØRINGSUTTALELSE
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