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Kontrollutvalgets 
medlemmer  

Ole Willy Sandbekk - leder 
William Norset - nestleder 
Astrid O. Nesland  
Gerd Annexstad  
Tom Brunsell 

Ordfører Ordfører Lene Conradi 
Revisor Asker kommunerevisjon v/revisjonssjef Brita Arvidsen 

Kopi av innkallingen 
sendes: 

Rådmann Lars Bjerke 

Kopi av innkallingen 
sendes: 

Varamedlemmene (til orientering). 
Varamedlemmene møter ikke uten nærmere innkalling. 

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET 

Sted Asker rådhus. 

Tid Mandag 2.02 kl. 16.00. 

Sekretær Sekretariatsleder Mona Moengen  
(Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 01/990 20 717, ev. 
monmoe@lorenskog.kommune.no ) 

Invitert til sak Rådmannen til sakene 1, 2 og 3 

SAKSLISTE 

Sak nr. Sak Ca tid for 
behandling 

 1/2015 Orientering om SINUS-prosjektet. 16.00 
 2/2015 Orientering om verbalvedtak. 16.30 
 3/2015 Orientering om kommunens arbeid med handlingsplan mot korrupsjon. 17.00 
 4/2015 Tilsyn med brukermidler. 17.30 
 5/2015 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Skolefritidsordningen - prosjektskisse. 18.00 
 6/2015 Kontrollutvalgets årsrapport 2014. 18.15 
 7/2015 Rapportering fra kommunerevisjonen. 18.30 
 8/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 18.45 
 9/2015 Gjensidig orientering om informasjon fra utvalgene. 19.00 
10/2015 Eventuelt. 19.15 

Ole-Willy Sandbekk (sign.) 
kontrollutvalgets leder 

Lørenskog 26.1.2015 

Mona Moengen 
sekretær for kontrollutvalget 
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Sak nr. Sak Møtedato 

1/2015 Orientering om SINUS-prosjektet. 2.2.15 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Informasjon om SINUS-prosjektet. Notat fra rådmannen 19.1.15.

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har bedt om å få en orientering om SINUS-prosjektet og revidert sak- 

arkivsystem med spesiell fokus på journalføringen. Kontrollutvalget har mottatt vedlagte notat 

om saken. Utviklingssjef Ole-Kristian Tangen vil være tilstede i utvalgets møte for å 

redegjøre for saken. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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Notat 
Til: Kontrollutvalget 

Fra: Rådmannen 

Kopi: Ole-Kristian Tangen 

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 

15/188 - 033 ASKER 19.01.2015

Kontrollutvalget 2.februar 2015 - Informasjon om Sinus-prosjektet 

Det vises til brev datert 18.12.2014, Anmodning om informasjon og innkalling til møte i 

kontrollutvalget. Rådmannen, ved Utviklingssjef Ole-Kristian Tangen, vil gi en orientering 

om Sinus-prosjektet i kontrollutvalgets møte 2.februar 2015. 

Bakgrunnsinformasjon 

Digitalisering av det offentlige Norge står høyt på dagsordenen, både nasjonalt og i de 

enkelte kommuner. For å gi enklere og mer helhetlige løsninger overfor innbyggere og 

næringsliv, etableres stadig flere løsninger i samspillet mellom nasjonale og kommunale 

løsninger.  

Som en del av realiseringen av Asker kommunes IKT-strategi, gjennomføres for tiden 

digitaliseringsprosjektet «Sinus». Hensikten med prosjektet er å fulldigitalisere kommunens 

administrative og politiske saksbehandling, for å sikre bedre kvalitet og effektivitet i 

saksbehandlingen og bedre tilgjengeligheten på de digitale tjenestene til befolkningen. 

Utfordringene som adresseres gjennom Sinus-prosjektet er generelle for norske kommuner, 

og Asker kommune har god dialog med KS/KommIT og andre kommuner i fm. 

gjennomføringen av prosjektet. Se også pkt. 4 som informerer litt om arkivstandarder. 

Prosjektets hovedleveranser 

1. Innføring av digital saksflyt

 For å kunne fulldigitalisere saksbehandlingen

2. Innføring av Sikker Digital Post og digital signatur

 For å kunne tilby sikker digital kommunikasjon med innbyggere og næringsliv

via nasjonale løsninger

3. Gjennomgang av de forskjellige tjenesteområdenes saksbehandlingsprosesser

 For å kunne automatisere dataflyten mellom tjenesteområdenes fagsystemer

og kommunens arkivsystem(er)

Prosjektet er fremdriftsmessig faseinndelt 

 Fase I – Forventes avsluttet i løpet av første kvartal 2015

 Sak-/arkivsystemet ESA oppgradert til nye versjon – Lansert 12.januar 2015

 Fase II – Definering av omfanget gjennomføres i første kvartal 2015

 Eventuelle flere faser avhengig av definering av omfanget for Fase II

Vedlegg 1 sak 1/15
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1. Innføring av digital saksflyt

Asker kommunes administrative og politiske saksbehandling har i mange år har vært digitalt 

dokumentert via kommunens sak-/arkivsystem og tilgjengeliggjort for befolkningen via 

kommunens nettjeneste - elektronisk postliste og politisk møtekalender. Prosessene rundt 

dokumenteringen og tilgjengeliggjøringen av saksbehandlingen har til dels vært «manuelle» 

og/eller papirbaserte. 

Hva gjør Sinus-prosjektet? 

Gjennom Sinus-prosjektet skal prosessene gjennomgås og digitaliseres og det skal etableres 

mulighet for digital saksflyt i kommunens sak-/arkivsystem. 

2. Innføring av Sikker Digital Post og digital signatur

En nasjonal løsning for sikker distribusjon av digital post mellom offentlige virksomheter og 

innbyggere og næringsliv er nå etablert – «Sikker Digital Post». Løsningen inkluderer digital 

signatur, som muliggjør at man slipper å sende papir med håndskrevet signatur. 

Hva gjør Sinus-prosjektet? 

Sinus-prosjektet skal innføre sikker distribusjon av digitalt post mellom Asker kommune og 

innbyggere og næringsliv ved tilknytning av kommunens sak-/arkivsystem mot den nasjonale 

løsningen for Sikker Digital Post. 
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3. Gjennomgang av de forskjellige tjenesteområdenes saksbehandling

Kommunens forskjellige virksomheter eller tjenesteområder administrerer og dokumenterer 

sine leveranser av tjenester i sine fagsystemer. I tillegg gjennomfører flere virksomheter også 

sin saksbehandling/registrering av kommunikasjon med omverdenen i sine respektive 

fagsystemer. Når saksbehandlingen er gjennomført i fagsystemet, overføres den arkivverdige 

delen av saksbehandlingen digitalt eller manuelt til sak-/arkiv systemet for arkivering og 

tilgjengeliggjøring på kommunens elektroniske postliste. 

Dette gjelder også virksomheter som leverer sosial-, helse- og omsorgstjenester. Av hensyn 

til personvern opererer disse virksomhetene i den digitale infrastrukturen innenfor et spesielt 

sikret område, «sikker sone». Asker kommunes sak-/arkivsystem har ikke vært tilgjengelig i 

sikker sone, noe som har komplisert digital arkivering/digital utveksling av informasjon til 

sak-/arkivsystemet for disse virksomhetene. Dette har vært en medvirkende årsak til at deler 

av dokumentering av disse virksomheters saksbehandling/registrering av kommunikasjon 

med omverdenen ikke har vært tilgjengelig på kommunens elektroniske postliste, men har 

vært dokumentert i virksomhetenes fagsystemer. 

For at disse virksomhetenes fagsystemer også skal gis mulighet for digital arkivering/digital 

utveksling av informasjon til sak-/arkivsystemet, har de behov for at sak-/arkivsystemet også 

kan operere i den sikre sonen. Gjennom prosjektet «Oppad Sikker Sone», har en slik løsning 

blitt etablert i 2014. Erfaringene herfra vil bli brukt videre i Sinus-prosjektet. 

Hva gjør Sinus-prosjektet? 

Sinus-prosjektet skal i samarbeid med kommunens forskjellige virksomheter gjennomgå 

deres saksbehandlingsprosesser. Hensikten er å gi tydeligere definisjoner på hvilken 

informasjon som skal dokumenteres i fagsystemet, og hvilken informasjon som skal 

dokumenteres i sak-/ arkivsystemet. Det skal i størst mulig grad legges til rette for digital 

overføring mellom fagsystemene og sak-/arkivsystemet, for å sikre at all saksbehandling/ 

kommunikasjon med omverdenen blir tilgjengelig for befolkningen via kommunens 

elektroniske postliste. 
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4. Arkivstandarder

Digital dokumentering og arkivering av saksbehandling skal gjennomføres i henhold til de 

norske standardene NOARK4 eller NOARK5. 

NOARK4-standarden har vært oppfattet som kompleks og lite tilgjengelig, og kun de  

«fire kommunale sak-/arkivsystemene», inkludert «ESA» som Asker kommune benytter,  

har vært godkjent etter denne standarden. Ingen fagsystemer har vært godkjent etter denne 

standarden og leverandørene av fagsystemene har i variert grad utarbeidet kommunikasjons-

moduler for digital overføring til/fra sak-/arkivsystemene. 

NOARK5-standarden oppfattes som «noe enklere». I tillegg til at sak-/arkivsystemene er 

godkjent etter denne standarden, er også flere fagsystemer godkjent etter denne standarden. 

Også rene arkivsystemer, kalt «arkivkjerner», er godkjent for denne standarden. Dette gir 

samlet bedre mulighet for digital samhandling mellom fagsystemene og sak-/arkivsystemene 

og derigjennom enklere tilgjengeliggjøring av all saksbehandling/dokumentering av 

kommunikasjon med omverdenen. 

Asker kommunes sak-/arkivsystem ESA støtter, etter lanseringen av ny versjon 12.januar, 

standarden NOARK 5. 

Mvh. 

Lars Bjerke 

Rådmann Asker kommune 
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Sak nr. Sak Møtedato 

2/2015 Orientering om verbalvedtak. 2.02.15 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Notat fra rådmannen om saken ettersendes.

Saksopplysninger 
I forbindelse med kommunestyrets behandling av Handlingsprogram 2015 – 2018 9.12.14 ble 

verbalvetaket Vurdere alternativer for revisjon vedtatt:  

Asker hadde i 2013 kostnader pr innbygger for kontroll og revisjon som var 25 % 

høyrere enn kommunegruppe 13, og er en av få kommuner som fortsatt har egen 

kommunerevisjon. 

Kommunestyre ber rådmannen fremme en sak for å vurdere alternative 

organisasjonsformer for revisjon; i egen regi, i interkommunalt samarbeid eller utført 

av eksternt revisjonsfirma. Hensikten er å bli mere kostnadseffektive og samtidig 

sikre et bredt kompetansemiljø, spesielt med tanke på forvaltningsrevisjon. 

Det er viktig å være klar over at det er kontrollutvalget som har innstillingsrett jf. 

kommuneloven § 78 nr. 3: «Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller 

fylkeskommunen skal ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon, 

eller inngå avtale med annen revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra 

kontrollutvalget.» 

Det samme gjelder i saker om valg av revisor, jf. § 78 nr. 4: «Kommunestyret eller 

fylkestinget velger selv revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra 

kontrollutvalget. 

Kontrollutvalgets innstillingsrett i slike saker er også regulert i forskrift om kontrollutvalg § 

16, hvor det heter at «Dersom kommunestyret eller fylkestinget vedtar å konkurranseutsette 

hele eller deler av revisjonen, foretar kommunestyret eller fylkestinget selv valg av revisor 

etter innstilling fra kontrollutvalget.» Kontrollutvalgets innstillingsrett hva gjelder 

konkurranseutsetting betyr også at det ikke er anledning til å legge opp til en saksforberedelse 

som innebærer at et annet kommunalt organ forbereder plenumsbehandlingen for 

kommunestyret, jf. Rundskriv H-19/05 fra KMD. Dette innebærer at det er kontrollutvalgets 

sekretariat som i praksis forestår saksforberedelsene. 

I nevnte rundskriv heter det videre «I saker som gjelder valg av revisjonsordning og valg av 

revisor, skal således kontrollutvalgets innstilling gå direkte fra kontrollutvalget til 

kommunestyret/bystyret. Det vil imidlertid være kontrollutvalgets ansvar å sørge for at en slik 

innstilling er grundig forberedt, herunder at det innhentes eventuelle synspunkter fra andre 

instanser i kommunen før innstillingen blir avgitt.» 
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Notat 
Til: Kontrollutvalget 

Fra: Ordfører 

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 

15/1760 - 210 ASKER 26.01.2015

Revisjonsordning 2015 - Alternativer for revisjon 

Innledning 

Kommunestyrets vedtak: 

Kommunestyret behandlet i møte 09.12.2014, sak 129/14 – Handlingsprogrammet 2015 - 

2018 . Ved behandlingen ble det blant annet gjort slikt enstemmig vedtak: 

Vurdere alternativer for revisjon 

Asker hadde i 2013 kostnader pr innbygger for kontroll og revisjon som var 25% høyrere enn 

kommunegruppe 13, og er en av få kommuner som fortsatt har egen kommunerevisjon. 

Kommunestyre ber rådmannen fremme en sak for å vurdere alternative organisasjonsformer 

for revisjon; i egen regi, i interkommunalt samarbeid eller utført av eksternt revisjonsfirma. 

Hensikten er å bli mere kostnadseffektive og samtidig sikre et bredt kompetansemiljø, spesielt 

med tanke på forvaltningsrevisjon.  

Kommentar til saksbehandling fra kontrollutvalgets sekretariat 

I e-post fra kontrollutvalgets sekretariat er videre behandling av vedtaket kommentert slik: 

Rådmannen kan vurdere alternative organisasjonsformer, men det er kontrollutvalget som 

har innstillingsrett jf. kommuneloven § 78 nr. 3 : «Kommunestyret eller fylkestinget avgjør 

selv om kommunen eller fylkeskommunen skal ansette egne revisorer, delta i interkommunalt 

samarbeid om revisjon, eller inngå avtale med annen revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av 

innstilling fra kontrollutvalget.» 

Det samme gjelder i saker om valg av revisor, jf. § 78 nr. 4: «Kommunestyret eller 

fylkestinget velger selv revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra 

kontrollutvalget. 

Kontrollutvalgets innstillingsrett i slike saker er også regulert i forskrift om kontrollutvalg § 

16, hvor det heter at «Dersom kommunestyret eller fylkestinget vedtar å konkurranseutsette 

hele eller deler av revisjonen, foretar kommunestyret eller fylkestinget selv valg av revisor 

etter innstilling fra kontrollutvalget.» Kontrollutvalgets innstillingsrett hva gjelder 

konkurranseutsetting betyr også at det ikke er anledning til å legge opp til en 

saksforberedelse som innebærer at et annet kommunalt organ forbereder 

plenumsbehandlingen for kommunestyret, jf. Rundskriv H-19/05 fra KMD. Dette innebærer 

at det er kontrollutvalgets sekretariat som i praksis forestår saksforberedelsene. 

Vedlegg 1 sak 2/15



Kort gjennomgang av enkelte alternativer: 

 

1. Egen kommunal revisjon (egenregi) 

Asker kommune har egen kommunerevisjon, og har i bare liten utstrekning kjøpt 

revisjonstjenester i tillegg. Kommunerevisjonens ansatte har vanlige tilsettingsforhold 

i kommunen, men de kan ikke instrueres i revisjonsfaglige spørsmål. 

Ordningen ansees for vel kjent den kommenteres derfor ikke ytterligere. 

 

2. Interkommunalt samarbeid 

I kommuneloven § 78 nr.3 er ..»interkommunualt samarbeid om revisjon» nevnt som 

en mulig ordning, uten at det er sagt noe nærmere om organisasjonsformen. Flere 

alternative organisasjonsformer kan velges. 

 

2.1 Eget styre etter kommunel. § 27 – ikke egen juridisk person. 

2.2 Etter kommuneloven § 27 kan en kommune delta i et interkommunalt 

samarbeid i form av at det opprettes et interkommunalt styre til «løsning av 

felles oppgaver». Asker har erfaring med denne organisasjonsformen ved 

samarbeidet som er etablert mellom Asker og Bærum kommuner om drift av 

den felles kemnerfunksjonen. Kommunelovens regler gjelder for 

virksomheten. 

2.3 Eget styre etter kommunel. § 27. 

Det er åpnet for at samarbeid etter § 27 kan organiseres med status som en 

egen juridisk person. Alternativet er lite aktuelt og vil bli erstattet av reglene 

om interkommunale selskaper. 

2.4 Interkommunalt selskap – IKS 

Selskapsformen reguleres av lov av 29.01.1999 om interkommunale selskaper 

(IKS-loven). Et IKS er en egen juridisk person, men deltakerne er ansvarlige 

for selskapets forpliktelser også ut over den kapitalen de har skutt inn. 

Det er etablert flere interkommunale samarbeid om revisjon 

2.5 Aksjeselskap 

Det er ikke noe til hinder for at et interkommunalt samarbeid om revisjon 

organiseres som et aksjeselskap 

 

 

3. Avtale med annen revisor – kombinasjonsløsninger - konkurranse 

Kommuneloven ble i 2004 endret slik at det er åpnet for å velge en løsning med 

«avtale med annen revisor». Flere kommuner har etter konkurranse inngått avtale med 

private revisjonsselskaper om revisjon av hele eller deler av kommunerevisjonens 

oppgaver. 

 

Momenter av betydning for valg av revisjonsordning 

I kommunestyrets vedtak er det pekt på kostnader og betydningen av et bredt 

kompetansemiljø som viktige momenter for valg av revisjonsordning. 

 

De alternativene som skissert av kommunestyret tilsier i tillegg en bred gjennomgang og 

vurdering av konsekvensene for kommunen: 

- Arbeidsgiveransvaret for de ansatte må ivaretas 

- Kommunen beholder dagens og fremtidig pensjonsforpliktelser knyttet til 

kommunerevisjonen 



- Kommunen kan miste opparbeidet kompetanse og erfaring knyttet til revisjon 

- Kostnader ved revisjon 

- Kommunens mulighet til å reversere ordningen vil være marginal 

- Ved konkurranseutsetting må en sette av ressurser til gjennomføring av 

konkurranser og oppfølging av inngåtte avtaler 

 

Videre behandling. 

Som det fremgår av e-posten fra kontrollutvalgets sekretariat er kontrollutvalget tillagt 

innstillingsrett til kommunestyret i saker som gjelder valg av revisjonsordning.  

Det følger av forskrift om kontrollutvalg § 20, 2. ledd at sekretariatet har ansvar for å påse at 

de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet.  Forsvarlighetskravet i 

forskriftsbestemmelsen er det samme som gjelder for rådmannen i forhold til kommuneloven 

§ 23 nr. 2. 

 

Selv om kontrollutvalget er tillagt innstillingsrett overfor kommunestyret til valg av 

revisjonsordning, vil det være opp til rådmannen å vurdere om det er behov for å forelegge 

saken for andre organer før den blir oversendt til kommunestyret. Dette medfører at også 

rådmannens syn vil være kjent før kommunestyret behandler saken. 

 

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak vil ordfører forberede og medvirke til en 

saksbehandling for å kunne fremskaffe et best mulig beslutningsgrunnlag for kommunestyrets 

valg av revisjonsordning. 

 

Ordfører er innforstått med at også kontrollutvalget, med utgangspunkt i bestemmelsene i 

kommuneloven, også vil vurdere hvorledes utvalget kan medvirke til å få et best mulig 

beslutningsgrunnlag for sin innstilling til kommunestyret. 

 

 

----------------------------------- 
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Sekretariatstjenesten som kommunen kjøper omfatter ikke en slik utredning som 

verbalvedtaket forutsetter. Kontrollutvalget kan be kommunestyret om ressurser til å styrke 

sekretariatet eller anskaffe en ekstern utredning. Det er imidlertid mer nærliggende å trekke på 

rådmannens kompetanse og ressurser i denne saken. 

Av hensyn til de ansatte og fagkompetansen i kommunerevisjonen er det viktig at prosessen 

ikke trekker i langdrag. Det er også viktig at kommunerevisjonen involveres i prosessen på en 

hensiktsmessig måte. 

Det legges opp til en diskusjon av saken i møtet. Rådmannen vil være tilstede for å legge frem 

sitt notat samt svare på kontrollutvalgets spørsmål. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget ber rådmannen utrede alternative organisasjonsformer for revisjon; i egen 

regi, i interkommunalt samarbeid eller utført av eksternt revisjonsfirma. Hensikten er å bli 

mer kostnadseffektiv og samtidig sikre et bredt kompetansemiljø, spesielt med tanke på 

forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget legger vekt på at arbeidet ikke trekker ut i tid, og ber 

om at det legges frem en tidsplan for arbeidet til neste møte. Utvalget forutsetter at kommune-

revisjonen involveres på en hensiktsmessig måte. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

3/2015 Orientering om kommunens arbeid med 

handlingsplan mot korrupsjon. 
2.2.15 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 
Rådmannen har bedt om å få gi kontrollutvalget en orientering om kommunens arbeid med 

handlingsplan mot korrupsjon. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

4/2015 Tilsyn med brukermidler. 2.02.15 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Innspill til sak – Tilsyn men brukermidler, notat fra kommunerevisjonen av 13.1.15.

Saksopplysninger 
I forbindelse med behandlingen av kontrollutvalgets årsplan for 2015, ba kontrollutvalget 

kommunerevisjonen om å komme tilbake med en sak om tilsyn med brukermidler.  

I vedlagte notat peker revisjonen på at forvaltning av brukermidler er i en gråsone for hva som 

er kommunens oppgave. Forvaltning av slike midler gjenspeiles ikke i kommuneregnskapet, 

og er derfor ikke en del av revisjonens oppgave med å bekrefte årsregnskapet. Tidligere 

kontrollutvalg har vedtatt årlig tilbakerapportering til utvalget, noe som revisjonen gjør i den 

årlige rapporteringen om revisjon av årsregnskapet. 

Kommunerevisor ber kontrollutvalget ta stilling til omfanget av ønskede kontroller av midler 

som ikke vises i kommuneregnskapet, og anbefaler en årlig revisjon av rutiner med størst 

omfang samt rotasjon på kontroll av rutiner der dette er mest hensiktsmessig. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget ber kommunerevisjonen foreta årlig revisjon av rutiner med størst omfang og 

rotasjon på kontroll av rutiner der dette er mest hensiktsmessig. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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Asker kommunerevisjon 

Postboks 353 

1372 Asker 

E-post 

revisjon@asker.kommune.no  

Nettside 

www.asker.kommune.no 

Telefon direkte 

66 90 98 50 

Telefon sentralbord 

66 90 90 00 

Org.nr. 

988 457 663/944 382 038MVA 

Bankgiro 

5136 05 01209 

Medlem av Norges Kommunerevisorforbund og Den Norske Revisorforening 

Kommunerevisjonen 

Kontrollutvalget i Asker 

Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr.: Dato: 
Brita Arvidsen ku020215 13.01.2015 

Innspill til sak – Tilsyn med brukermidler 

Det vises til spørsmål fra kommunerevisor under behandling av kontrollutvalgets 
årsplan for 2015 og etterfølgende vedtak (sak 82/2014) der vi er bedt om å komme 
med sak i kontrollutvalgets møte 2. februar 2015.  

Tidligere behandling 
Asker kommunerevisjon fikk i 2005 i oppdrag fra kontrollutvalget å revidere 
kommunens rutiner for frivillig forvaltning av trygd, samt oppfølging av tilsvarende 

forhold som ligger utenfor kommuneregnskapet. Notat som fulgte saken i 2005 følger 
som vedlegg. 

KU-sak 05/66 lyder: 
Kontrollutvalget ber kommunerevisjonen foreta en revisjonsmessig årlig 
oppfølging av rutiner for disponering av trygd. Kommunerevisjonen gis fullmakt 

til å utføre revisjonsmessig oppfølging av tilsvarende forhold som ligger utenfor 
kommuneregnskapet.   

I KU sak 82/2014 – Kontrollutvalgets årsplan 2015, ble følgende vedtak fattet: 
1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen for 2015.

2. Årsplanen sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2015 til orientering.
3. Kommunerevisjonen bes komme tilbake med en sak om tilsyn med
brukermidler til neste møte. 

Bakgrunn for saken 

Kommunerevisjonen har med bakgrunn i tidligere vedtak i kontrollutvalget (sak 
05/66) og også etter ønske fra kommunens administrasjon foretatt revisjon av 

forvaltning av brukers midler siden 2006. Før dette tidspunktet har rutinen vært 
implementert i kommunens regnskap ved at trygd/lønn ble satt inn på kommunens 

bankkonto og utbetalinger ble effektuert fra regnskapsavdelingen. Ordningen var 
dermed underlagt ordinær regnskapsrevisjon. Ordningen var tungdrevet og det ble fra 
2005/06 utarbeidet nye rutiner der regnskapsføring ble løftet ut av 

Vedlegg 1 sak 4/15
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kommuneregnskapet ved at den enkelte klient opprettet egen bankkonto som 
disponeres av Asker kommune.  

Det er utarbeidet landsdekkende veiledningsrutiner1 for frivillig offentlig forvaltning av 
enkeltpersoners økonomi med hjemmel Lov om sosiale tjenester i NAV § 1. Formålet 

er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet mv. 
Frivillig offentlig forvaltning er ingen lovpålagt oppgave, men anbefales som et 

virkemiddel kommune eller NAV rår over.  I veiledningsrutinens kap 6 er internkontroll 
og revisjon omtalt: 
«En avtale om frivillig offentlig forvaltning av enkeltpersoners økonomi må gjennomføres på en 

betryggende måte. Begrepet betryggende stiller krav til selve rutinen og de personer som skal 

utføre rutinen. Pengetransaksjonene må kontrolleres under forberedelse til overføring, under 

selve overføringen og på et senere tidspunkt ved utøvelse av revisjon. For at kontroll og 

revisjon skal utøves mest mulig hensiktsmessig, anbefales det at kommunens eller NAV 

kontorets internrutine og bankavtale blir forelagt administrasjonen og revisjonen til vurdering 

og uttalelse. Kommunen må ha tilgang til den dokumentasjon som foreligger for hver enkelt 

forvaltningsavtale. Det presiseres at forvaltningsoppgaven ikke dekkes av kommunens plikt til 

internkontroll og fylkesmannens tilsynsansvar etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og 

velferdsforvaltningen §§ 5 og 9. Fylkesmannen skal føre tilsyn med at kommunen oppfyller 

sine plikter etter samme lovs kapittel 4, samt § 16 1. ledd. Så lenge frivillig offentlig 

forvaltning ikke er en plikt for kommunen eller NAV kontoret etter bestemmelsen om råd og 

veiledning i § 17, kan det heller ikke pålegges plikt til intern kontroll etter § 5.» 

Kommunerevisjonen avga i 2006 en revisjonsuttalelse2 til fylkesmannen vedrørende 

kommunens rutiner for disponering av trygd. Det ble her vist til vedtak fattet i 
kontrollutvalget.  

For årene etter 2006 har vi utført revisjonshandlinger som vurderer eventuelle 
endringer i rutinen, skaffer oversikt over omfang, vurderer om det er avsatt 

tilstrekkelig ressurser og kontrollerer et utvalg forvaltningsavtaler opp mot rutine. Det 
bemerkes at denne revisjonen også omfatter tilsvarende rutiner for tvungen 

forvaltning i hht folketrygdloven § 22-6.  

Kommunen håndterer også andre midler som ikke gjenspeiles i kommuneregnskapet. 

Eksempler på dette er oppbevaring av kontanter for personer på sykehjem, 
innsamlede midler til ulike aktiviteter eller formål på skoler og 

kontanter/lommepenger for personer i omsorgsboliger. Dette er midler som avgrenses 
til ikke å være en del av kommunens drift og dermed ikke skal føres i 
kommuneregnskapet. Håndtering av slike midler omfattes derfor i utgangspunktet 

heller ikke av regnskapsrevisjon. Kommunerevisjonen har ikke avklart rådmannens 
formelle ansvar og plikt til intern kontroll for denne type frivillige oppgaver, men er av 

den oppfatning at der kommunen påtar seg slike tjenester er de også ansvarlige for 
sikring av midlene3.  

Disponering av trygd anses å ha størst omfang og revideres årlig, for de øvrige 
områdene foretar vi kontroller på rotasjon over år. Våre handlinger planlegges ut fra 

en risiko og vesentlighetsvurdering. Det beregnes mellom 50 og 60 timer i året samlet 
på de ulike kontrollene.  

1
 Utarbeidet av NAV, sist revidert 2011. 

2
 Se vedlegg 2 

3
 Jfr kommuneloven § 23 nr 2 – Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen skal drives i samsvar med 

lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. 
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I sak fra 2006 ble det vedtatt en årlig tilbakerapportering til kontrollutvalget, men 

ikke nærmere om omfang eller form. Vi har valgt å ta det inn som eget avsnitt (Andre 
oppgaver) i årlig rapportering om revisjon av årsregnskapet. 

Revisjonens hjemmel for kontroll 
Som det går fram av notat fra 2005 ble det vurdert at nevnte kontroller ikke er en 

klart definert oppgave for revisjonen i henhold til forskrift. Det mest nærliggende var 
at denne type kontroller blir knyttet opp mot forvaltningsrevisjon eller det generelle 
kontrollansvar som påhviler kontrollutvalget. Revisjonen trenger i disse tilfellene en 

bestilling for å kunne utføre kontrollen. Per i dag er revisjonsmandatet og hva som 
ligger i god kommunal revisjonsskikk fortsatt ikke avklart, men det er nå startet opp 

et systematisk arbeid for å definere en felles forståelse. Kommunelovutvalget4 har bl.a 
i sitt mandat å vurdere tiltak for å styrke den kommunale egenkontrollen, og heri 
vurdere revisjonsmandatet.  

Revisjonskomiteen i NKRF5 har som et ledd i konkretisering av god kommunal 

revisjonsskikk utarbeidet flere notat og informasjonsskriv som skal bidra til å 
tydeliggjøre innholdet i begrepet. Utfyllende retningslinjer vil sammen med lov, 
forskrift og revisjonsstandarder utgjøre god kommunal revisjonsskikk. En slik 

avklaring er ikke bare viktig for revisor, men også nødvendig for kontrollutvalg når de 
skal ta stilling til eventuelle bestillinger i tillegg til regnskapsrevisjon6. I statlig revisjon 

er etterlevelsesrevisjon klarere definert som egen revisjonsform, men innenfor 
kommunal revisjon utføres bare en begrenset del av etterlevelsesrevisjon årlig i 
tilknytning til regnskapsrevisjon. Dette medfører at en stor del av 

etterlevelsesrevisjon utføres på bestilling fra kontrollutvalgene og dermed kan bli mer 
sporadisk.  

Revisor skal planlegge og gjennomføre revisjon for å skaffe betryggende sikkerhet for 

at regnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av 
misligheter eller feil. I NKRFs informasjonsskriv 7 om revisors oppgaver knyttet til 
misligheter ved revisjon av regnskaper i kommunalsektor diskuteres omfang av 

revisors ansvar for å bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil8. De 
kommunale revisjonsbestemmelsene betinger ikke at misligheten innvirker direkte på 

årsregnskapet, men kan også omfatte eksempelvis misbruk av myndighet, manglende 
etterlevelse av fullmakter eller at revisor rapporterer om manglende effektivitet av 
internkontrollen. 

Det kan ikke forventes at revisor avdekker alle faktiske misligheter, men revisor skal 

identifisere de områder der det er særskilt risiko for misligheter. Generelt vurderes 
det å være særskilt risiko knyttet til håndtering av kontanter. Gode administrative 
rutiner og arbeidsdeling kan redusere mislighetsrisikoen. Å vurdere kommunens 

internkontroll vil være sentralt. NKRFs revisjonskomite uttaler i nevnte 
informasjonsskriv: 

4
 Utvalg nedsatt av Kommunal- og moderniseringsutvalget. Skal foreta en helhetlig gjennomgang av kommuneloven for 

å styrke det kommunale selvstyre. Rapport skal avgis innen 31.12.2015. 
5
 Norges Kommunerevisorforbund 

6
 Overordnet notat for bakgrunn og forutsetninger for god kommunal revisjonsskikk for regnskapsrevisjon, kap 1, 2013. 

7
 3/2014 fra NKRFs revisjonskomitè 

8
 Jfr revisjosforskriften § 3 fjerde ledd 
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«Revisjonskomiteens vurdering er at revisors oppgaver og plikter ved regnskapsrevisjonen må 

forstås med utgangspunkt i at revisjon av årsregnskapet er grunnlaget for revisors arbeid. Selv 

om revisor i offentlig sektor kan forventes å ha en aktsomhetsplikt også på andre områder enn 

for misligheter som medfører vesentlige feil i regnskapet, kan det argumenteres for at revisor 

har et større ansvar på områder som står regnskapet nært og for transaksjoner som ender i 

regnskapet. Det innebærer bl.a. at det ikke kan forventes at revisor planlegger 

revisjonsarbeidet for å avdekke risiko for misligheter på områder som ikke har betydning for 

årsregnskapet, men revisor må likevel være oppmerksom på at det kan foreligge 

mislighetsrisikoer også på slike områder. 

Revisjonskomiteen legger til grunn at det i prinsippet kan skilles mellom intern kontroll 

generelt og økonomisk intern kontroll. Sistnevnte vil være intern kontrollen rundt forhold som 

står regnskapet nært og transaksjoner som ender i regnskapet.  

Ved en slik oppdeling er det naturlig å tenke at regnskapsrevisjonen står nærmere og kan 

forventes å ha en høyere aktsomhet når det gjelder svakheter i den økonomiske 

internkontrollen enn når det gjelder intern kontroll forøvrig. En måte å illustrere dette på er 

vist i figur under: 

Skillet mellom når man er innenfor og utenfor økonomisk intern kontroll vil ikke være veldig 

skarpt og på mange områder vil man ha elementer av både økonomisk intern kontroll og 

annen intern kontroll.» 

Forvaltning av midler omfattet i denne saken, ligger i gråsonen for hva som er 
kommunens oppgave. For områder som ligger utenfor økonomisk internkontroll kan 
det ikke forventes samme detaljeringsgrad eller kunnskap fra revisor. Det kan her 

være naturlig for revisor å etterspørre beskrevne rutiner, men det kan ikke forventes 
en særskilt risikovurdering for misligheter av alle forhold. Revisor vil også på et 

overordnet nivå skaffe seg et inntrykk av kommunens holdning til etisk atferd.  

Det er eksempler på at revisjonsenheter har gjennomført forvaltningsrevisjoner/ 

undersøkelser rettet mot slik virksomhet.  

Kommunerevisors vurdering 

Kommunerevisor belyser i denne saken eksempler på områder der kommunalt ansatte 
behandler / forvalter midler som ikke gjenspeiles i kommuneregnskapet. Det er derfor 
ikke en del av revisjonens oppgave med å bekrefte årsregnskapet. Det er også vist til 

at denne type oppgaver er i en gråsone for hva som er kommunens oppgave. Det kan 
forventes at revisor på et overordnet nivå skaffer seg inntrykk av hvordan 

holdningene til kommunens ansatte er med hensyn til etisk atferd, og om det 
foreligger beskrevne rutiner for håndtering av midler.  

Som offentlig virksomhet foreligger det generelle allmenne forventninger om høy etisk 
standard, at kommunen har adekvat internkontroll og at eventuelle brudd blir 

oppdaget og rapportert.  
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Kommunerevisor ber derfor kontrollutvalget ta stilling til omfanget av ønskede 

kontroller av midler som ikke vises i kommuneregnskapet. Vi anbefaler en årlig 
revisjon av rutiner med størst omfang og rotasjon på kontroll av rutiner der dette er 
mest hensiktsmessig. All revisjon baseres på anerkjente prinsipper om risiko og 

vesentlighetsbetraktninger.  

Om ikke kontrollomfanget ønskes økt betraktelig fra dagens nivå anslås et 
gjennomsnitt på 60 timer per år som tilstrekkelig.  

En slik bestilling vil være med å definere mandatet til Asker kommunerevisjon. 

Brita Arvidsen 

kommunerevisor 

Vedlegg: 
1 – Notat vedlagt sak til kontrollutvalget i 2005. 

2 – Revisjonsuttalelse fra 2006 vedr frivillig forvaltning av trygd/inntekt 
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Vedlegg 1 
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Vedlegg 2 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

v/ Bjørn Berger 

REVISJONSUTTALELSE – FRIVILLIG FORVALTNING AV TRYGD / INNTEKT 

I brev av 18.1.2006 fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus gis det anbefalinger vedrørende forhold 

rundt kommunenes forvaltning av penger på vegne av husstander. Det skrives bl.a: 

For å etablere gode og betryggende rutiner for frivillig forvaltning har Fylkesmannen konkludert 

med som et minimum disse rutiner bør inneholde: 

1. gode og nødvendige formalia (fullmakt, forvaltningsavtale m.fl.) som

regulerer ansvarsforhold og plikter for begge parter

2. tilstrekkelige ressurser slik at sårbarhet unngås (sykdom/ferie)

3. etablere et kvalitativt godt budsjett i samarbeid med den forvaltede og

kommunens økonomiske rådgiver

4. oppdatert kompetanse – til enhver tid

5. revisjonens godkjennelse for den endelige rutine

Revisjon av rutinen og forhold rundt disponering av trygd er ikke en klart definert oppgave for 

revisjonen i henhold til lov og forskrift. Asker kommunerevisjon anser det dog som viktig at denne 

type virksomhet er gjenstand for en kontroll. Dette for å sikre gode rutiner, både for bruker av 

tilbudet og for saksbehandler. Det synes klart ut fra kommuneloven at rådmannen har et ansvar for å 

sikre all virksomhet som kommunen påtar seg. Kontrollutvalget skal føre løpende tilsyn og kontroll 

med forvaltningen. Med bakgrunn i dette er det fattet et vedtak i kontrollutvalget som gir 

kommunerevisjonen fullmakt til å foreta revisjonsmessig oppfølging av rutiner for disponering av 

trygd. 

På bakgrunn av ovennevnte har Asker kommunerevisjon vurdert rutine for frivillig forvaltning av 

trygd / inntekt. Vi har vektlagt å se på punktene som Fylkesmannen har påpekt som viktige 

elementer.  

Revisjonsuttalelse 

Asker kommunerevisjon mener rutine for frivillig forvaltning av trygd / inntekt, utarbeidet av Asker 

kommune, datert 01.11.2006 inneholder de nødvendige elementer for å ivareta: 

1. gode og nødvendige formalia (fullmakt, forvaltningsavtale m.fl.) som regulerer

ansvarsforhold og plikter for begge parter

2. tilstrekkelige ressurser slik at sårbarhet unngås (sykdom/ferie)

3. etablering av et kvalitativt godt budsjett i samarbeid med den forvaltede og kommunens

økonomiske rådgiver

4. oppdatert kompetanse – til enhver tid

Asker 1.12.2006 

Brita Arvidsen 

hovedrevisor 
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Sak nr. Sak Møtedato 

5/2015 Forvaltningsrevisjonsprosjekt 

Skolefritidsordningen - prosjektskisse. 
2.02.15 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Prosjektskisse forvaltningsrevisjon - Skolefritidsordningen.

2. Gjennomføringsplan.

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget prioriterte skolefritidsordningen som neste forvaltningsrevisjonsprosjekt i 

sak 69/14. Utvalget ønsket å fokusere på sentrale politiske målsettinger, kvalitet og 

brukermedvirkning i tillegg til å kartlegge ressursbruken ved SFO. 

Følgende problemstillinger søkes besvart: 

 I hvilken grad oppfyller skolefritidsordningen kravene som ligger nedfelt i

kommunens plan for kvalitet i SFO?

 I hvilken grad ivaretas kravene om samarbeid og medvirkning med skole og foreldre?

 Ligger ressursbruken til skolefritidsordningen på et rimelig nivå?

Prosjektet starter opp i februar/mars, og forventes levert til kontrollutvalgets møte 21. 

september. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon rettet mot SFO. Formålet med 

forvaltningsrevisjonen er å undersøke om kommunen oppfyller politiske målsettinger for 

skolefritidsordningen, herunder kvalitetsmål og målsetting om brukermedvirkning. 

Forvaltningsrevisjonen skal videre kartlegge ressursbruken ved SFO. Følgende 

problemstillinger søkes besvart: 

 I hvilken grad oppfyller skolefritidsordningen kravene som ligger nedfelt i

kommunens plan for kvalitet i SFO?

 I hvilken grad ivaretas kravene om samarbeid og medvirkning med skole og

foreldre?

 Ligger ressursbruken til skolefritidsordningen på et rimelig nivå?

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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Bakgrunn: 

Kontrollutvalget vedtok den 3. november 2014 å prioritere skolefritidsordningen 

som neste forvaltningsrevisjonsprosjekt. Utvalget ønsket å fokusere på sentrale 

politiske målsettinger, kvalitet og brukermedvirkning. Videre å kartlegge 

ressursbruken ved SFO. Det ble vedtatt at forslag til prosjektplan skulle legges fram 

for utvalget den 2. februar 2015. 

Presentasjon av området: 

Kommunens plikt til å tilby skolefritidsordning før og etter skoletid er hjemlet i 

opplæringsloven § 13-7. Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur og 

fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. 

Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn. Ordningen omfatter barn i 1. 

til 4. trinn, og for barn med spesielle behov i 1. til 7. trinn. 

Loven stiller krav om at skolefritidsordningen skal ha vedtekter om eierforhold, 

opptaksmyndighet, opptakskriterier, opptaksperiode mm. Ny forskrift om kommunal 

skolefritidsordning – Asker kommune, ble fastsatt av kommunestyret 5. mars 2013. 

Av forskriften framgår at SFO skal i nært samarbeid med foresatte og skolens 

brukerråd legge til rette for å gi elever som omfattes av ordningen, et trygt omsorgs- 

og fritidstilbud før og etter skolens undervisningstid. Skolens rektor har det 

overordnede ansvaret for SFO og leder av SFO inngår i skolens ledelse. 

Videre framgår at innhold og organisering av tilbudet skal være i samsvar med de til 

enhver tid gjeldende kvalitetsplaner for SFO i Asker kommune. Plan for kvalitet i 

den kommunale skolefritidsordningen i Asker 2013-2016 ble vedtatt av 

Kommunestyret i januar 2013. 

Planen gir retning for skolens arbeid med innhold i og organisering av de 

kommunale skolefritidsordningene i Asker. Det er et overordnet mål at skoledagen 

oppleves som helhetlig for det enkelte barn og deres foresatte og at det er 

Prosjekttittel: Skolefritidsordningen  
Oppdrag: Kontrollutvalgets møte 2.2.15 

Prosjektleder:  Inger Helene Elstad   
Prosjektmedarbeider: Kathrine Bolsø Evjen 
Kvalifikasjoner: Prosjektkompetanse: Mastergrad i økonomi 

(siviløkonom) og mastergrad i sosiologi.  

Vurdering av 

uavhengighet: (Fvl §6, og jf 

erklæring som avgis for hvert år. ) 

Inger Helene Elstad og Kathrine Bolsø Evjen har 

vurdert sin uavhengighet og erklærer seg 

uavhengige. Uavhengigheten vil bli vurdert løpende 

gjennom hele prosjektet, jf. RSK 001 pkt. 8. 

Vedlegg 1 sak 5/15
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sammenheng mellom undervisning, leksehjelp og fritidstilbudet SFO. 

Av planen framgår at SFO i Asker har en pedagogisk profil for 1.-2. trinn og for 3.-

4. trinn, som går på grad av organisert lek – fra relativt lite organisert aktivitet på 1.-

2. trinn og gradvis mer organisert aktivitet på 3.-4. trinn.

Det er i planen etablert fire fokusområder for SFO: 

 Sosial kompetanse

 Sunn livsstil og helse

 Friluftsliv og barn i bevegelse

 Kultur og kreativitet

Planen angir deretter mål og føringer for utforming av den enkeltes skoles plan for 

innhold i SFO. 

Formål og problemstillinger: 

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke om kommunen oppfyller 

politiske målsettinger for skolefritidsordningen, herunder kvalitetsmål og målsetting 

om brukermedvirkning. Forvaltningsrevisjonen skal videre kartlegge ressursbruken 

ved SFO 

Følgende problemstillinger søkes besvart: 

 I hvilken grad oppfyller skolefritidsordningen kravene som ligger nedfelt i

kommunens plan for kvalitet i SFO?

 I hvilken grad ivaretas kravene om samarbeid og medvirkning med skole og

foreldre?

 Ligger ressursbruken til skolefritidsordningen på et rimelig nivå?

Utvalg/Avgrensning: 

Undersøkelsen omfatter SFO 1- 4 trinn og for barn med spesielle behov opp til 7. 

trinn. I Asker har skolene Arnestad, Blakstad og Hvalstad tilbud om SFO til barn 

med særskilte behov og nedsatt funksjonsevne.  

Revisjonskriterier: 

Revisjonskriterier er krav, normer eller standarder som forvaltningsrevisjonsobjektet 

skal vurderes i forhold til. I dette prosjektet utledes revisjonskriteriene fra følgende 

kilder: 

Opplæringsloven 

§ 13-7. Skolefritidsordninga

I tillegg omfattes skolefritidsordningen av alle bestemmelser rundt elevenes 
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skolemiljø i opplæringsloven § 9a. 

Forskrift om kommunal skolefritidsordning – Asker kommune (Fastsatt av 

Asker kommunestyre 5. mars 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr 61 om 

grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 13-7.) 

Asker kommunes plan for kvalitet i SFO 2013-2016. (Vedtatt av kommunestyret 

29. jan. 2013).

Metode: 

Forvaltningsrevisjonen gjennomføres i tråd med Standard for forvaltningsrevisjon 

(RSK 001). Problemstillingene er bestemmende for valg av metode for innsamling 

av data. I henhold til RSK 001 bør det benyttes flere metoder for innsamling av data 

dersom dette er tjenlig. 

Data fra GSI-grunnskolens informasjonssystemer vil benyttes som 

bakgrunnsmateriale. GSI gir informasjon på skolenivå om forhold som antall barn i 

SFO og ansatte i skolefritidsordningen. 

Vi vil benytte en kombinasjon av intervjudata, dokumentanalyse og kvantitativt 

innhentede opplysninger for å undersøke oppfølging av kommunens plan for SFO og 

hvordan brukermedvirkning ivaretas. 

Ressursbruken kartlegges ved analyse av regnskapsdata fra Agresso og tilgjengelig 

KOSTRA-statistikk. 

Prosjektet kan bli justert underveis. 

Prosjektstart: 

Februar/Mars 2015 

Forventet ferdigstillelse: 

Forventet levert til Kontrollutvalgets møte 21. september 2015 

Dato: 

12.1.2015 

Sign: IHE 
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Sak nr. Sak Møtedato 

6/2015 Kontrollutvalgets årsrapport 2014. 2.02.15 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Årsrapport fra kontrollutvalget i Asker 2014.

Saksopplysninger 
Sekretariatet har skrevet vedlagte årsrapport over kontrollutvalgets arbeid. Årsrapporten 

inneholder en samlet rapportering til kommunestyret av kontrollutvalgets arbeid, herunder 

resultater av gjennomførte forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller.  

Det legges opp til en drøfting av rapporten i møtet. 

Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget årsrapport for 2014 vedtas.

2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2014 til orientering.

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

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

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll på vegne av 
kommunestyret, og skal utøve sitt arbeid iht. kommuneloven og forskrift om 
kontrollutvalg. Kontrollutvalget rapporterer om sin virksomhet til 

kommunestyret. 
 

Noen saker som f.eks. forvaltningsrevisjonsrapporter og rapporter etter 
selskapskontroller oversendes kommunestyret gjennom året etter hvert som de 
foreligger. Årsrapporten skal gi en samlet oversikt over kontrollutvalgets 

virksomhet i 2014. En fullstendig oversikt over alle saker kontrollutvalget har 
behandlet og sekretariatets oppfølging av sakene ligger som vedlegg til 

årsrapporten. 

2 KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET  

2.1 Medlemmer 
Kontrollutvalget i Asker består av 5 medlemmer. Følgende medlemmer ble valgt 
for perioden 2011-2015: 

 
Medlem Parti Varamedlem Parti 

Ole Willy Sandbekk , leder  Ap Tormod Isachsen  Ap 
William Norset, nestleder H Thormod Skogstad  H 
Gerd Annexstad  

H 
Hege Damm Schwarz frem til 7.10.14 
Hildur Horn Øien fra 7.10.14 H 

Astrid Osmundsvaag 
Nesland  Frp 

Randi Mollan Bølseth  
KRF 

Tom Brunsell  AGV Jan Erik Wilhelmsen  V 

 

2.2 Møter og saker 
I løpet av 2014, har kontrollutvalget hatt 10 møter og behandlet 86 saker. Hvilke 

saker som er behandlet går fram av vedlegget til årsrapporten.  
 

Kontrollutvalget er beskrevet på kommunens hjemmeside. I møtekalenderen er 
det en link til sekretariatets hjemmeside hvor møteinnkallinger, protokoller og 
rapporter blir lagt ut (www.rokus.no). 

 
Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører. 

3 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER  

3.1 Tilsyn og kontroll 
I forskriften om kontrollutvalg § 4 heter det:  

 
”Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn med den kommunale eller 

fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, 
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herunder påse at kommunen eller fylkeskommunen har en forsvarlig 

revisjonsordning.  
Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av 

kommunens eller fylkeskommunens folkevalgte organer.” 

 

Kontrollutvalget fører tilsyn både med kommunens virksomhet og kommunens 
interesser i selskaper m.m. 

 

3.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen 
Kontrollutvalget gjennomfører samtaler med ordfører og rådmann ved behov. 

Ordfører har generell møterett i kontrollutvalgets møter, og møtte i to møter i 
2014. Rådmannen blir innkalt for å rapportere eller orientere kontrollutvalget i 
spesielle saker. De saker som blir tatt opp kan være både aktuelle konkrete 

saker og saker av mer generell karakter. Ordfører og rådmann besvarer også 
spørsmål utvalget har i forhold til saker som er til behandling. Deltakelsen fra 

ordfører og rådmann gjør at utvalget er godt orientert om den løpende 
virksomhet i kommunen. 
 

I februarmøtet gjennomførte utvalget en dialog med rådmannen om 
kontrollaktiviteten i kommunen som ble fulgt opp med en orientering om 

internkontroll i oktober. Utvalget har også fått orientering om arbeidet med 
oppfølging av Fylkesmannens tilsyn med Bråset bo- og omsorgssenter, og en 
orientering fra vedtakskontoret om hvordan kontraktsstyring håndteres med 

Risenga som case. 
 

I mars mottok kontrollutvalget en henvendelse om mulig korrupsjon. Rådmannen 
bestilte en vurdering fra advokatfirmaet Hjort. Rapporten konkluderer med at det 
ikke foreligger nære relasjoner mellom Asker kommune og en leverandør, slik 

varslet lød. Rapporten hadde også anbefalinger om iverksetting av tiltak for å 
sikre betryggende styring og kontroll med anskaffelsesområdet. Kontrollutvalget 

vil følge opp saken, og be om å få en orientering om resultater av gjennomførte 
internkontrolltiltak våren 2015. 
 

Et oppslag i Kommunal rapport gjorde kontrollutvalget oppmerksom på at 
kommunen ikke gjennomført anbudskonkurranse ved anskaffelse av lisensavtaler 

med Microsoft. Kommunen iverksatte internkontroll som førte til forslag til 
forbedring av rutiner på dette området.  
 

Kontrollutvalget gjennomførte virksomhetsbesøk hos Plan- og 
bygningsavdelingen i mai. 

 
Kontrollutvalget har behandlet en henvendelse angående kommunens håndtering 
av tvister i en konkret plansak. Kontrollutvalget undersøkte saken nærmere og 

fant at rådmannen har satt i gang prosesser for å håndtere tvistene saken 
omhandler. Kontrollutvalget avsluttet dermed sin behandling av saken. 

 
Kontrollutvalget har også gjennom året fulgt opp en mislighetssak.  

 
Ordfører ba kontrollutvalget se nærmere på påstander om rutinesvikt i 
kommunen angående tilskudd fra Husbanken til Borgenbråten bofellesskap i 
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2013. Revisjonen foretok en undersøkelse og kom med forslag til forbedring i 

rutinene. Kontrollutvalget fulgte opp saken i 2014. Gjennomgangen viste at de 
foreslåtte endringene langt på vei var implementert, og kontrollutvalget avsluttet 

sin behandling av saken. 

I oktober anmodet ordføreren om kontrollutvalgets vurdering av kommunens 

oppfølging av tilsynssak fra Fylkesmannen. Revisjonen avla sin rapport i 
desember, og den konkluderer med at alle avvik som Fylkesmannen avdekket 

ikke er lukket. Saken er sendt kommunestyret for videre behandling. 

Sekretariatets oppfølging av kontrollutvalgets saker rapporteres gjennom en 

egen oversikt, som legges fram for kontrollutvalget for hvert møte. Denne 
rapporten ligger som vedlegg til årsrapporten. 

3.1.3 Forsvarlig revisjonsordning 
Kontrollutvalget skal påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, jfr. 
kontrollutvalgsforskriftens § 4. Asker kommune har egen kommunerevisjon. 
Kontrollutvalget mener at dette er en forsvarlig revisjonsordning. 

I desember vedtok kommunestyret å be rådmannen fremme en sak for å vurdere 

alternative organisasjonsformer for revisjon; i egen regi, i interkommunalt 
samarbeid eller utført av eksternt revisjonsfirma. Det er kontrollutvalget som har 

innstillingsrett når det gjelder valg av revisor (jf. Kommuneloven § 78 nr. 3 og 
4). Utvalget vil komme tilbake til saken i 2015. 

3.2 Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon 
Kontrollutvalget skal påse at årsregnskapet for kommunen og for kommunale 
foretak blir revidert på en betryggende måte (kontrollutvalgsforskriften § 6). Det 

vil si at regnskapene skal revideres etter de kravene som går fram av forskrift 
om revisjon og god kommunal revisjonsskikk. 

Kommuneregnskapet for 2013 ble behandlet i kontrollutvalget 28.4.14. 
Økonomisjef og regnskapssjef redegjorde for regnskapet og svarte på spørsmål. 

Leder regnskapsrevisjon orienterte om revisjonsarbeidet og om revisors 
beretning. 

Kontrollutvalget hadde ingen særskilte merknader til årsregnskapet for 2013, 
men merket seg presiseringene i revisjonsberetningen av 15. april 2014. 

Revisjonsrapporten avdekket forhold vedrørende den økonomiske 
internkontrollen og kvalitetssikringen som kan forbedres, forhold som revisor har 
påpekt flere år på rad. Dette resulterte i et nummerert brev nr. 6. 

Kontrollutvalget fikk en orientering om hvordan rådmannen har fulgt opp 
arbeidet med å lukke avvikene i oktobermøtet.  

3.3 Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget behandlet oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om 
rusomsorg og ettervern i februarmøtet. Utvalget konkluderte med at det var for 

tidlig å se resultater av iverksatte tiltak, og vil komme tilbake til dette innen 
utgangen av valgperioden (høsten 2015).  
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I samme møte bestilte kontrollutvalget en forvaltningsrevisjonsrapport fra 

kommunerevisjonen rettet mot forvaltning, drift og vedlikehold av kommunal 
eiendom. Rapporten ble levert i november. Rapporten anbefalte blant annet å 

bedre dokumentasjonen av tilstand, vedlikeholdsbehov og utført vedlikehold 
samt at rangering av vedlikeholdsbehov gjøres på likt grunnlag. Kontrollutvalget 
vil følge opp rapporten innen 1.6.15. 

 
Kontrollutvalget fikk en foreløpig rapport på oppfølgingsarbeidet på 

Helsetjenester i hjemmet i lys av samhandlingsreformen – forvaltningsrevisjon i 
juni, og ba om at rådmannen skulle presentere tall som viser effekt av 
gjennomførte tiltak ved den planlagte rapporteringen i november. 

Kontrollutvalget sa seg da fornøyd med implementering av tiltak og avsluttet sitt 
arbeid med saken. 

 
I junimøtet fulgte kontrollutvalget opp forvaltningsrevisjon på barnevern. 
Utvalget konstaterte at det er iverksatt tiltak for å møte rapportens anbefalinger, 

og ønsker å følge med på effekten av tiltakene. 
 

Kontrollutvalget fikk forvaltningsrevisjonsrapporten Forvaltning av kommunens 
eiendeler til behandling i juni. Kommunerevisjonen anbefaler i rapporten at 

kommunen har fokus på risikovurderinger knyttet til registrering av eiendeler, 
utarbeider retningslinjer for avhending av eiendeler samt sørger for tilstrekkelig 
fysisk sikring av eiendelene. Kontrollutvalget har bedt kommunerevisjonen følge 

saken videre og gi en tilbakemelding til utvalget innen utgangen av 2015. 
 

I november bestilte kontrollutvalget en forvaltningsrevisjon fra 
kommunerevisjonen rettet mot f tjenester til utviklings- og funksjonshemmede 
barn. I det samme møtet prioriterte kontrollutvalget forvaltningsrevisjon rettet 

mot skolefritidsordningen som sitt neste prosjekt. 

3.4 Kontrollutvalgets oppgaver ved selskapskontroll 
Under kommunestyrets behandling av kontrollutvalgets årsplan kom det frem et 

ønske om at utvalget skulle prioritere selskapskontroll av Asker og Bærum 
vannverk. Utvalget bestilte kontrollen i februarmøtet, og den ble levert i oktober. 
Kommunestyret behandlet saken i november. I tilknytning til dette besøkte 

utvalget vannverket i november, og fikk en orientering fra daglig leder om driften 
og en omvisning på Aurevann.  

 
I juni bestilte kontrollutvalget en selskapskontroll av VEAS. Leder kontaktet 
lederne for kontrollutvalgene i Oslo og Bærum. Kontrollen utføres som et 

samarbeidsprosjekt mellom kommunerevisjonene i Oslo, Bærum og Asker. 
 

Kontrollutvalget fulgte opp selskapskontrollen av Asker og Bærum brannvesen i 
augustmøtet.  

3.5 Tilsyn med revisjonen 
I tillegg til å påse at man har en forsvarlig revisjonsordning og at årsregnskapet 

blir revidert på en betryggende måte skal kontrollutvalget holde seg løpende 
orientert om revisjonsarbeidet. 

 
Kontrollutvalget fikk en orientering om overordnet revisjonsstrategi og plan for 
regnskapsrevisjonen 2014 i møtet i oktober. 

30



 

7 

 

 

Revisjonen rapporterer muntlig om revisjonsarbeidet i hvert møte, og legger 
frem status på økonomi hvert tertial.  

 
Kommunerevisor la fram uavhengighetserklæring for Asker kommune for 
revisjonsåret 2014/15 i junimøtet. 

3.6 Budsjettbehandling 
Etter kontrollutvalgets forskrift § 18 skal kontrollutvalget legge fram forslag til 
budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Dette forslaget bør 

foreligge tidsnok til at kommunen kan få innarbeidet dette i sine budsjetter. 
Budsjettforslaget skal inneholde utgifter til kontrollutvalgets virksomhet, ramme 
for sekretariatets budsjett og ramme for revisjonens budsjett. Til sammen skal 

dette utgjøre funksjon 110 i KOSTRA-rapporteringen. 
 

I kontrollutvalgets budsjett ligger godtgjørelser, utgifter til reise, kurs, 
bevertning mv. 
 

I revisjonens budsjett ligger revisjon av kommuneregnskap, 
regnskapsbekreftelser samt andre tilhørende tilleggsoppgaver. Det utføres også 

forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og andre undersøkelser etter bestilling fra 
kontrollutvalget. 

 
I sekretariatets budsjett ligger arbeid med å sørge for at de saker som behandles 
av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir fulgt opp. 

 
Kontrollutvalget behandlet forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 

maimøtet. Forslaget ble deretter oversendt kommunen, og budsjettforslaget som 
ble vedtatt i kommunestyret i desember er: 
 

 Poster Budsjett 2015 

Kontrollutvalget Godtgjørelser kontrollutvalget 400 000.-. 
 Konferanser, bevertning etc. 150 000.- 
 Sum 550 000.- 

Sekretariatet  190 000.- 

Revisjonen  6 026 000.- 

Totalt   6 766 000.- 

 

3.7 Kontrollutvalgets rapportering 
Rapporter fra forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller oversendes 
kommunestyret etter hvert som de foreligger. 
 

Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 ble behandlet i utvalget i februar 2014 og i 
kommunestyret den 25.2 2014. Årsplan for 2015 ble behandlet i utvalget i 

desember 2014, og er oversendt kommunestyret for behandling. 
 

3.8 Øvrige aktiviteter 
Kontrollutvalget besluttet å følge med på aktuelle saker som drøftes i 

kommunestyret og hovedutvalgene, og bringe informasjon om dette til 
kontrollutvalget. Medlemmene har fordelt utvalgene mellom seg. 
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Kontrollutvalget var representert på kontrollutvalgskonferansen 2014. 

4 SEKRETÆRFUNKSJON 
Sekretærfunksjonen for kontrollutvalget i Asker kommune utføres av Romerike 
kontrollutvalgsekretariat IKS (Rokus). Kontrakten opphører fra valgperiodens 

slutt høsten 2015. Kontrollutvalget ba derfor rådmannen i januar om å utrede 
sekretariatsordning for kontrollutvalget. Rådmannen kom tilbake med en sak i 

novembermøtet, og kontrollutvalget innstilte på at sekretariatsordningen for 
valgperioden 2015 – 19 ivaretas ved kjøp av tjenesten i markedet. Saken skal 
behandles i kommunestyret i 2015. 

Tidsbruk 
Kontrollutvalgets sekretariat har brukt 229 timer på arbeid for kontrollutvalget i 
Asker kommune. I tillegg kommer 8 timer til reise til og fra møtene.  Fordelingen 

på oppgaver ser slik ut: 

Oppgaver 2013 

Saksbehandling 185 

Møter i utvalget 

Møter adm. 

38 
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229 

Under saksbehandling ligger all saksforberedelse, herunder årsplan og 

årsrapport. Det er videre utsendelse av møteinnkallinger, referater og vedtak til 
videre behandling, samt oppfølging av vedtak. I tillegg kommer den praktiske 

tilrettelegging av møter. 

5 Avsluttende kommentarer 
Kontrollutvalgets oppgave er å ivareta kontroll- og tilsynsfunksjonen i kommunen 
på vegne av kommunestyret, med støtte og hjelp fra sekretariat og revisjon. 

Utvalget er godt fornøyd med de tjenestene sekretariatet og revisjonen har 
levert. 

Dialogen med ordfører og rådmann oppleves som god. 

Asker 2.2 2015,  
Ole Willy Sandbekk 
leder kontrollutvalget 

Mona Moengen 
Sekretariatsleder 
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Vedlegg 
Kontrollutvalgets saker 2014 

 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 
Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

3.2.2014 01/2014 Dialog med rådmannen om 
kontrollaktivitet. 

Kontrollutvalget tar rådmannens orientering til etterretning.      

 02/2014 Rådmannens tilbakemelding 
på oppfølging av 
forvaltningsrevisjon på 
rusomsorg og ettervern. 

Kontrollutvalget tar tilbakemelding om oppfølging av 
forvaltningsrevisjon på rusomsorg og ettervern til foreløpig 
etterretning. Rapporten oversendes kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret tar tilbakemelding om oppfølging av 
forvaltningsrevisjon på rusomsorg og ettervern til 
foreløpig etterretning.  

2. Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp 
resultatene av dette i inneværende valgperiode. 

 

Sendt kommunestyret 
7.2.14 

K-sak 
24/14 

25.2.14 

   

 03/2014 Orientering om mislighetssak. 1. Kontrollutvalget tar orientering om mislighetssak til 
foreløpig etterretning.  

2. Kontrollutvalget ber rådmannen komme tilbake med 
en orientering når saken ansees lukket. 

 

Sendt rådmannen 
7.2.14 

    

 04/2014 Kontrollutvalgets årsrapport 
2013. 

1. Kontrollutvalget årsrapport for 2013 vedtas. 
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til 

vedtak:  
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2013 til 
orientering. 

Sendt kommunestyret 
7.2.14 

K-sak 
23/14 

25.2.14 

   

 05/2014 Sekretariatsordning for 
kontrollutvalget. 

1. Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å utrede 
sekretariatsløsning for kontrollutvalget. Ordningen skal 
tre i kraft fra neste valgperiode.  

2. Leder ber om et møte med rådmannen for å diskutere 
videre prosess. 

3. Rådmannens forslag sendes kontrollutvalget for videre 
behandling. 

 

Sendt 
rådmannen7.2.14 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

 06/2014 Arbeidsfordeling i 
kontrollutvalget. 

Saken utsettes. 
 

     

 07/2014 Forvaltningsrevisjon - 
Forvaltning, drift og 
vedlikehold av kommunal 
eiendom – overordnet 
prosjektskisse. 

Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon rettet mot 
forvaltning, drift og vedlikehold av kommunal eiendom. 
Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke om 
kommunens eiendommer blir forvaltet, driftet og vedlikeholdt 
på en forsvarlig måte og i tråd med gjeldende vedtak, rutiner 
og retningslinjer/reglementer på området. Problemstillinger 
for forvaltningsrevisjonen skal være: 

 Hvilke strategier ligger til grunn for forvaltningen av 
kommunens eiendommer og blir strategiene fulgt? 

 Har kommunen et planmessig og verdibevarende 
vedlikehold av kommunale bygninger? 

 Hvordan er de økonomiske rammebetingelsene for 
drift og vedlikehold av kommunens bygninger i Asker 
kommune? 

 

Sendt kommunestyret 
7.2.14 

K-sak 
3/14 

   

 08/2014 Rapportering fra 
kommunerevisjonen. 

Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering.  
 

     

 09/2014 Referater, orienteringer og 
diskusjoner.  

Sakene tas til orientering.  
 

     

 10/2014 Eventuelt. Leder orienterte fra kommunestyrets behandling av 
kontrollutvalgets årsplan. Det fremkom ønske om at 
kontrollutvalget prioriterer selskapskontroll av Asker og 
Bærum vannverk. Kontrollutvalget vil invitere Per Anders 
Owren til neste møte for å få en orientering. Sekretær 
kontakter leder i Bærum kontrollutvalg om saken. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget bestiller eierskapskontroll av Asker og Bærum 
vannverk og ber om at rapporten leveres høsten 2014. 
 

Sendt 
kommunerevisjonen 
7.2.14 

    

17.3.14 11/2014 Asker og Bærum vannverk, 
orientering om status 

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

 12/2014 Arbeidsfordeling i 
kontrollutvalget. 

Som en prøveordning, ble kontrollutvalget ble enige om å 
fordele utvalgene mellom seg på denne måten:  

 Helse- og omsorg – William Norset følger komiteen. 

 Oppvekst, Gerd Annexstad følger komiteen. 

 Bygningsrådet – Ole Willy Sandbekk følger komiteen. 

 Teknikk, kultur og fritid – Tom Brunsell følger 
komiteen. 

 Kommunestyret og formannskapet – Astrid Nesland 
følger disse. 

 
Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert 
møte. 
 

     

 13/2014 Økonomirapportering fra 
revisjonen 2013 

Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering. For øvrig 
ber kontrollutvalget om at kommunerevisjonen rapporterer 
tertialvis fremover. 

     

 14/2014 Virksomhetsbesøk Kontrollutvalget ber sekretær starte planleggingen av besøk 
hos Bygningsetaten vår 2014.  

Besøket er fastsatt til 
12. mai. 

    

 15/2014 Rapportering fra 
kommunerevisjonen. 

Leder følger opp henvendelsen angående mulig feil ved avrop 
på rammeavtale. For øvrig tar kontrollutvalget rapporteringen 
til orientering. 
 

Saken satt opp til 
behandling 25.3. 

    

 16/2014 Referater, orienteringer og 
diskusjoner.  

Sakene tas til orientering.      

 17/2014 Eventuelt. Ingen vedtak.      

24.3.14 18/2014 Henvendelse til 
kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget ber om å få seg forelagt vurderingen fra 
varslingssekretariatet så snart som mulig etter utløpet av uke 
15. Utvalget tar saken opp til ny vurdering i aprilmøtet. 

Saken satt opp til 
behandling 28.4 

    

 19/2014 Eventuelt. Ingen vedtak.      

28.4.14 20/2014 Årsregnskap og årsberetning 
2013 

Kontrollutvalgets uttalelse til Asker kommunes årsregnskap og 
årsberetning 2013 vedtas med de endringer som fremkom i 
møtet, og oversendes kommunestyret med kopi til 
formannskapet.  

Særutskrift sendt 29.4 KS  
13.5 

   

 21/2014 Nummerert brev nr. 6 for Kontrollutvalget ber rådmannen komme til utvalget for å Særutskrift sendt 29.4     
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

regnskapsåret 2013. informere om arbeidet med å følge opp forbehold og 
presiseringer i nummerert brev nr. 6 før årets utløp. 

22/2014 Henvendelse til 
kontrollutvalget – 
varslingssak. 

Kontrollutvalget ber om å få seg forelagt endelig rapport fra 
Hort umiddelbart når den foreligger. Videre ønsker utvalget en 
redegjørelse fra rådmannen om oppfølging i påfølgende møte. 

Særutskrift sendt 29.4 

23/2014 Referater, orienteringer og 
diskusjoner.  

Sakene tas til orientering. 

24/2014 Gjensidig orientering om 
informasjon fra utvalgene. 

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning. 

25/2014 Rapportering fra 
kommunerevisjonen. 

Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering. 

26/2014 Eventuelt. Ingen vedtak. 

12.5.14 27/2014 Budsjett for kontroll og tilsyn 
2015. 

1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og
tilsynsordningen for Asker kommune vedtas og
oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag til
budsjett for kontroll og tilsyn for 2015.

Poster Budsjett 2015

Kontrollutvalget Godtgjørelser kontrollutvalget 400 000.-.

Konferanser, bevertning etc. 150 000.-

Sum 550 000.-

Sekretariatet 190 000.-

Revisjonen 6 026 000.-

Totalt 6 766 000.-

2. Forslaget følger formannskapets innstilling til
kommunestyret vedrørende budsjettet for Asker
kommune 2015.

3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med
spesifisering av bevilgede beløp for kontroll- og
tilsynsarbeidet, sendes kontrollutvalget til orientering.

Særutskrift sendt 
13.5.14 

KS 
desembe

r 2014 



36



 

13 

 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

 

 28/2014 Eventuelt. Ingen vedtak      

2.6.2014 29/2014 Oppfølging av 
forvaltningsrevisjon - 
Helsetjenester i hjemmet i lys 
av samhandlingsreformen. 

1. Kontrollutvalget tar tilbakemelding til foreløpig 
orientering og innhenter som planlagt tilbakemelding 
fra rådmannen om hvordan anbefalingene er fulgt 
opp pr. 15.10.2014. 

2. Rådmannen bes da presentere tall som viser effekt av 
gjennomførte tiltak. 

 

Særutskrift sendt 
4.6.14 

    

 30/2014 Oppfølging av sak om 
rutinesvikt ang tilskudd fra 
Husbanken til Borgenåsen. 

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning. 
 

     

 31/2014 Oppfølging av 
forvaltningsrevisjon på 
barnevern. 

Kontrollutvalget konstaterer at det er iverksatt tiltak for å 
møte rapportens anbefalinger, og ønsker å følge med på 
effekten av disse. Utvalget ønsker å bli informert om 
resultatene av internrevisjonen hos barneverntjenesten når 
den er gjennomført. 
 

Særutskrift sendt 
4.6.14 

 Internrevisjo
nsrapporten 

lagt frem 
som 

referatsak 
25.8 

  

 32/2014 Forvaltningsrevisjonsrapport - 
kommunens eiendeler 

1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering. 
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende 

forslag til vedtak:  
a. Kommunestyret tar rapporten til orientering. 
b. Kommunestyret ber administrasjonen om å 

følge opp rapportens funn og anbefalinger 
herunder: 

 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. 

c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding 

Særutskrift sendt 
4.6.14 

KS sak 
89/14 

10.6.14 
Innstillin
gen ble 
enstem

mig 
vedtatt 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

fra administrasjonen om hvordan 
anbefalingene er fulgt opp innen utgangen 
av året. 

33/2014 Revisors 
uavhengighetserklæring. 

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i 
forhold til Asker kommune for revisjonsåret 2014/2015 tas til 
etterretning. 



34/2014 Økonomirapportering fra 
revisjonen 1. tertial. 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering. 

35/2014 Referater, orienteringer og 
diskusjoner.  

Sakene tas til orientering. 

36/2014 Gjensidig orientering om 
informasjon fra utvalgene. 

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning. 

37/2014 Rapportering fra 
kommunerevisjonen. 

Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering. 

38/2014 Eventuelt. Fra behandlingen: 
Leder orienterte om 

 at han er valgt inn i styret i NaKuHel.

 Angående eierkontroll i VEAS: styreleder og
kontrollutvalgsleder i Oslo er kontaktet angående
kontrollen. Kontrollutvalget i Bærum vil også bli
kontaktet. Revisjonen i Bærum og Oslo bør inviteres
til å delta i arbeidet. Bestilling av eierskapskontrollen
kommer opp som sak på neste møte i august.

 Sekretær oppdaterer oversikten over
forvaltningsrevisjoner fra oktober og sender utvalget.
Dette kommer også opp som sak i august.

 Sak om Fylkesmannens tilsyn med Bråset bo og
omsorgssenter fra Røyken kontrollutvalg. Saken
kommer opp i augustmøtet.

Nestleder tok opp spørsmålet om behandling av henvendelser 
fra publikum og media. Normalt vil utvalget vurdere om og på 
hvilken måte utvalget skal behandle slike saker. 
Ingen vedtak. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

 39/2014 Anskaffelse av IT-tjenester. 1. Kontrollutvalget ser med bekymring på at det ikke har 
vært gjennomført anbudskonkurranse ved 
anskaffelse av lisensavtaler med Microsoft.  

2. Kontrollutvalget vil i første omgang avvente 
rådmannens internrevisjonsrapport 20. juni.  

Særutskrift sendt 
4.6.14 

    

25. 8.2014 40/2014 Oppfølging av henvendelse til 
kontrollutvalget – 
varslingssak. 

Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen til foreløpig etterretning 
og ber om å bli orientert om resultat av gjennomførte 
internkontrolltiltak våren 2015. 

Særutskrift sendt 
29.8.14 

 Følges opp i 
2015 

  

 41/2014 Kontrollutvalgets arbeid – 
oppsummering og 
gjennomgang av status. 

Kontrollutvalget ønsker å fokusere på tjenester til utviklings- 
og funksjonshemmede høsten 2014, og ber revisjonen 
kommer tilbake med et forslag til avgrensning av 
problemstillinger til neste møte. 

Særutskrift sendt 
29.8.14 

    

 42/2014 Orientering om oppfølging av 
mislighetssak. 

Kontrollutvalget tar orientering om mislighetssak til 
etterretning. 

     

 43/2014 Anskaffelse av IT-tjenester – 
rapport fra rådmannen. 

Kontrollutvalget har merket seg at rådmannen følger opp at 
tiltakene iverksettes og etterleves, og avslutter med dette sin 
behandling av denne saken. 

     

 44/2014 Oppfølging av 
selskapskontroll Asker og 
Bærum Brannvesen IKS. 

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og ber om 
å bli orientert om endringene når den reviderte avtalen er 
vedtatt. 

Særutskrift sendt 
4.6.14 

    

 45/2014 Orientering om arbeidet med 
oppfølging av Fylkesmannens 
tilsyn med Bråset bo- og 
omsorgssenter. 

1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til 
etterretning, og ber om å bli orientert om 
kvalitetsrevisjonen og kvalitetskontrollen ved Bråset 
når dette er gjennomført.  

2. Kontrollutvalget ber videre om å bli informert om 
hvilke vedtak styret og representantskapet har truffet 
i sakens anledning, og vil komme tilbake til saken i 
neste møte.  

3. Leder får fullmakt til å ta et avklaringsmøte med leder 
i kontrollutvalget i Røyken kommune. 

Særutskrift sendt 
4.6.14 

 Styrets og 
representant

skapets 
vedtak lagt 
frem i sak 

54/14 

  

 46/2014 Seminar om tilsyn og kontroll. Kontrollutvalget finner det ikke hensiktsmessig å stille som 
medarrangør til seminaret. 

Særutskrift sendt 
4.6.14 

    

 47/2014 Bestilling av eierskapskontroll 
i VEAS. 

Kontrollutvalget bestiller eierskapskontroll av VEAS, og ber om 
at Oslo kommunerevisjon og Bærum kommunerevisjon 

Særutskrift sendt 
4.6.14 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

inviteres til å delta i et samarbeid om dette. 

48/2014 Referater, orienteringer og 
diskusjoner.  

Sakene tas til orientering. 

49/2014 Gjensidig orientering om 
informasjon fra utvalgene. 

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning. 

50/2014 Rapportering fra 
kommunerevisjonen. 

Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering. 

51/2014 Eventuelt. Ingen vedtak. 
Brunsell tok opp rådmannens bruk av internrevisjonsrapporter 
og kjøp av undersøkelser og granskninger ved varslingssaker. 
Kontrollutvalget ønsker å invitere rådmannen til dialog om 
grensedragningen mellom internkontroll og kontrollutvalgets 
ansvar for kontroll og tilsyn.  



6.10.14 52/2014 Orientering fra rådmannen 
om arbeidet med 
internkontroll. 

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning. 

53/2014 Anmodning fra ordfører om 
vurdering av oppfølging av 
tilsynssak – orientering fra 
kommunerevisjonen 

Kontrollutvalget tar orienteringen til foreløpig etterretning og 
vil komme tilbake til saken når undersøkelsen er avsluttet. 

54/2014 Oppfølging av Fylkesmannens 
tilsyn med Bråset bo- og 
omsorgssenter – orientering 
om styrets og 
representantskapets vedtak. 

Kontrollutvalget tar informasjonen til foreløpig orientering, og 
kommer tilbake til saken når kvalitetsrevisjonen er 
gjennomført. 



55/2014 Selskapskontroll Asker og 
Bærum Vannverk IKS. 

1. Kontrollutvalget tar rapporten om selskapskontroll i Asker
og Bærum Vannverk til orientering, og ber om å få
oversendt saken om eierskapspolitikk når den fremmes.

2. Rapporten sendes kommunestyret med følgende forslag
til vedtak:

 Kommunestyret tar rapporten om
selskapskontroll i Asker og Bærum Vannverk til
orientering.

Særutskrift sendt 
8.10.14 

KS 
18.11.14 

Sak 
116/14 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

56/2014 Virksomhetsbesøk Kontrollutvalget ber sekretær starte planleggingen av besøk 
hos ABV i løpet av høsten 2014. 



57/2014 Forvaltningsrevisjon - 
tjenester til 
utviklingshemmede – 
prosjektskisse. 

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon rettet mot
f tjenester til utviklings- og funksjonshemmede under 18 år. 
2. Utvalget vil komme tilbake til en undersøkelse for de over
18 år på et senere tidspunkt. 
3. Utvalget ber på grunnlag av dette om en revidert
prosjektskisse til neste møte. 

Særutskrift sendt 
8.10.14 



58/2014 Virksomhetsplan for 
kommunerevisjonen. 

Kontrollutvalget tar presentasjonen av Asker 
kommunerevisjon og virksomhetsplan 2014 til orientering. 



59/2014 Overordnet revisjonsplan 
regnskapsrevisjon av 
kommune-regnskapet 2014. 

Kontrollutvalget tar informasjon om overordnet plan for 
regnskapsrevisjon av kommune-regnskapet 2014 til 
etterretning. 



60/2014 Økonomirapportering fra 
revisjonen 2. tertial 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering. 

61/2014 Rapportering fra 
kommunerevisjonen. 

Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering. 

62/2014 Henvendelse til 
kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget besluttet ikke å behandle saken. Særutskrift sendt 
8.10.14 



63/2014 Referater, orienteringer og 
diskusjoner.  

Sakene tas til orientering. 

64/2014 Gjensidig orientering om 
informasjon fra utvalgene. 

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning. 

65/2014 Eventuelt. Astrid Nesland tok opp kontraktsstyring av sykehjem og 
kvalitet på tjenester. Kontrollutvalget vil i første omgang 
invitere vedtakskontoret til neste møte for å gi en orientering 
om hvordan kontraktsstyring håndteres med Risenga som 
case, herunder avviksregistrering. Avtalen og rutiner for 
kontraktsoppfølging oversendes utvalget. 
Ingen vedtak. 



3.11.14 66/2014 Oppfølging av 
forvaltningsrevisjon - 
Helsetjenester i hjemmet i lys 
av samhandlingsreformen. 

Kontrollutvalget tar tilbakemelding fra rådmannen om 
hvordan anbefalingene er fulgt opp til orientering. Saken 
anses med dette som lukket. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

 67/2014 Forvaltningsrevisjonsrapport 
FDV Eiendom  

1. Kontrollutvalget tar Forvaltningsrevisjonsrapport FDV 
Eiendom orientering. 

2. Rapporten sendes kommunestyret med følgende forslag 
til vedtak:  

a) Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp 
rapportens anbefalinger, herunder: 

i.  At rådmannen redegjør for status for ikke 
framlagte saker. 

ii. At det utarbeides skriftlige rutiner for 
registrering av kommunens eiendommer i 
forvaltningssystemet. 

iii. At dokumentasjonen av tilstand, 
vedlikeholdsbehov og utført vedlikehold 
bedres. 

iv. At det sikres at rangering av 
vedlikeholdsbehov gjøres på likt grunnlag. 

v. At tjenesteanalysen videreutvikles til også å 
synligjøre muligheter eller konkrete forslag 
til kostnadsreduksjon. 

b) Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra 
rådmannen om hvordan anbefalingene er fulgt 
opp innen 1.6.2015. 

Særutskrift sendt 
4.11.14 

 Saken følges 
opp i 2015 

  

 68/2014 Forvaltningsrevisjon - 
tjenester til 
utviklingshemmede – revidert 
prosjektskisse. 

Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon rettet mot f 
tjenester til utviklings- og funksjonshemmede barn. Formålet 
med forvaltningsrevisjonen er om kommunen oppfyller 
lovkrav og politiske målsettinger for utviklings- og 
funksjonshemmede barn. Problemstillinger for 
forvaltningsrevisjonen skal være: 

 Er kommunens boligtilbud til utviklings- og 
funksjonshemmede barn i tråd med regelverket og 
politiske målsettinger på området? 

 Er kommunens bistands- og aktivitetstilbud til 
utviklings- og funksjonshemmede barn i tråd med 
regelverket og politiske målsettinger på området? 

 Oppfyller kommunen forvaltningslovens krav til 

Særutskrift sendt 
4.11.14 

 Saken følges 
opp i 2015 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

enkeltvedtak for tjenester til utviklings- og 
funksjonshemmede barn? 

 Oppfyller kommunen krav til brukermedvirkning i
tråd med regelverket og politiske målsettinger?

69/2014 Bestilling av 
forvaltningsrevisjonsprosjekte
r ut perioden. 

Kontrollutvalget prioriterte skolefritidsordningen som sitt 
neste forvaltningsrevisjonsprosjekt.  

Særutskrift sendt 
4.11.14 



70/2014 Sekretariatsordning for 
kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte slikt 
v e d t a k: 
1. Sekretariatsordningen for kontrollutvalget, gjeldende fra oppstart valgperioden 2015 – 19, ivaretas

ved kjøp av tjenesten i markedet.

2. Kontrollutvalget gjennomfører anskaffelsen, eventuelt med anskaffelsesfaglig bistand fra rådmannen.

Særutskrift sendt 
4.11.14 

Saken følges 
opp i 2015 



71/2014 Henvendelse til 
kontrollutvalget. 

Utvalget vil i første omgang be rådmannen om et notat til 
møtet 8.desember om de spørsmål som saken reiser, og 
hvordan rådmannen behandler denne saken videre.  



72/2014 Grensedragning mellom 
internkontroll og 
kontrollutvalgets ansvar for 
kontroll og tilsyn. 

Kontrollutvalget kommer tilbake til saken i et senere møte. Saken følges 
opp i 2015 



73/2014 Rapportering fra 
kommunerevisjonen. 

Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering. 

74/2014 Referater, orienteringer og 
diskusjoner.  

Sakene tas til orientering. 

75/2014 Gjensidig orientering om 
informasjon fra utvalgene. 

Saken tas til orientering. 

76/2014 Eventuelt. Møteplan 2015: 02.02. - 16.03. - 27.04. - 18.05. -15.06. - 17.08. 
- 21.09. -19.10 – 16.11 - 14.12. 

Kontrollutvalget ønsker å få en orientering fra rådmannen i et 
senere møte om SINUS-prosjektet og revidert sak- arkivsystem 
med spesiell fokus på journalføringen.  



8.12.14 77/2014 Orientering om 
kontraktsstyring. 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

78/2014 Oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapport – 
Forvaltning av kommunens 
eiendeler.  

1. Kontrollutvalget tar tilbakemelding om oppfølging av
forvaltningsrevisjon på kommunens eiendeler til
etterretning.

2. Kontrollutvalget ber revisjonen følge saken videre og gi en
tilbakemelding til utvalget innen første halvår 2015.

Saken følges 
opp i 2015 



79/2014 Henvendelse til 
kontrollutvalget – 
rådmannens tilsvar. 

Kontrollutvalget tar rådmannens vurdering til etterretning og 
har merket seg at rådmannen har satt i gang prosesser for å 
håndtere tvistene saken omhandler. Kontrollutvalget avslutter 
med dette sin behandling av saken.  



80/2014 Oppfølging av Fylkesmannens 
tilsyn med Bråset bo- og 
omsorgssenter – sluttrapport. 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

81/2014 Vurdering av oppfølging av 
tilsynssak – 
kommunerevisjonens 
undersøkelse. 

1. Kontrollutvalget har merket seg at avvikene som ble
avdekket av Fylkesmannen ikke fullt ut er lukket.

2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag
til vedtak:

a. Kommunestyret har merket seg at avvikene som
ble avdekket av Fylkesmannen ikke fullt ut er
lukket.

b. Kommunestyret ber administrasjonen om å følge
opp rapportens funn og anbefalinger herunder:

 At Brukertorget (Vedtakskontoret) blir
tydeligere på hvilke faglige vurderinger
som gjøres dersom brukere avvises
korttidsopphold.

 At det avholdes overordnede
samarbeidsmøter som forutsatt for å
gjennomgå hvordan rutinene fungerer i
praksis.

 I tilligg bør oppfølging av rutiner for
dokumentasjon av hjelpebehovet til
brukerne bli bedre.

c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra
administrasjonen om hvordan anbefalingene er

Saken følges 
opp i 2015 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

fulgt opp innen utgangen av valgperioden. 

82/2014 Kontrollutvalgets årsplan 
2015. 

1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen for 2015.
2. Årsplanen sendes kommunestyret med følgende forslag

til vedtak:
 Kommunestyret tar

kontrollutvalgets årsplan for
2015 til orientering.

3. Kommunerevisjonen bes komme tilbake med en sak om
tilsyn med brukermidler til neste møte.



83/2014 Rapportering fra 
kommunerevisjonen. 

Kontrollutvalget tar gjennomføringsplanen og rapporteringen 
til orientering. 



84/2014 Referater, orienteringer og 
diskusjoner.  

Sakene tas til orientering. 

85/2014 Gjensidig orientering om 
informasjon fra utvalgene. 

Sakene tas til orientering. 

86/2014 Eventuelt. Ingen vedtak. 
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Sak nr. Sak Møtedato 

7/2015 Rapportering fra kommunerevisjonen. 2.02.15 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 
Saken er satt opp i tilfelle revisjonen har andre saker å orientere om, ut over de som står på 

sakslisten. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

8/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 2.02.15 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2014 for kontrollutvalget i Asker, med jnr. 106/14 – 111/14.

2. Postjournal 2015 for kontrollutvalget i Asker, med jnr. 1/15 – 9/15.

3. Oversikt over saker til behandling 2015.

4. Skatteinngang pr november og desember 2014.

5. Brev fra Sandvika Advokatkontor, ad utbygging av Otto Blehrs vei – kommentar til

redegjørelse til kontrollutvalget.

Saksopplysninger 
Orienteringer/diskusjoner 

Under denne saken vil det bli gitt gjensidig orientering om aktuelle saker i henhold til 

vedleggene.  

Deloitte har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet levert en evaluering 

av kontrollutvalg og kontrollutvalgsekretariat i kommunene. Siktemålet med evalueringen er å 

styrke kunnskapsgrunnlaget om sentrale deler av den kommunale egenkontrollen. Rapporten 

tegner et bilde av at kontrollutvalgene i stor grad fyller sin funksjon i kommunene på en god 

måte. Kort fortalt har kontrollutvalgene vesentlig betydning for kommunenes egenkontroll, 

sekretariatene bistår utvalgene på en god måte og forvaltningsrevisjon og selskapskontroll har 

en vesentlig innvirkning på læring og forbedring i kommunene. 

Rapporten er tilgjengelig via denne linken: 

https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/evaluering-av-kontrollutvalg-og-

kontrollsekretariat/id2358396/?regj_oss=10  

Forslag til vedtak 
Sakene tas til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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Jnr. Reg.dato Dok.dato Inn Ut Avsender/Mottaker Innhold U.off. Arkiv Merknader

106 04.12.2014 04.12.2014 x kommunerevisjonen

Undersøkelse «Samhandlingsrutiner ved 

overgangsfaser korttidsopphold og hjem» 410.5.1

107 10.12.2014 10.12.2014 x Kommunestyret Årsplan 2015 410.4.1

108 10.12.2014 10.12.2014 x Kommunestyret Særutskrift sak 81 og 82 410.5.5

109 10.12.2014 10.12.2014 x Kommunerevisjonen Særutskrift sak 78 og 82 410.5.5

110 10.12.2014 10.12.2014 x Sandvika advokatkontror Særutskrift sak 79 410.5.5

111 10.12.2014 10.12.2014 x Kontrollutvalget Postliste 2014 for kontrollutvalget i Asker 410.2.1

referert i møtet 2.2.15

Postliste 2014 for kontrollutvalget i Asker

Vedlegg 1 sak 8/15

48



Postliste for kontrollutvalget i Asker 2015 

Jnr. Reg.dato Dok.dato Inn Ut Avsender/Mottaker Innhold Arkiv Merknader 

1 3.12.14 3.12.14 x Kemneren Skatteinngang nov. 2014 410.5.1 

2 5.1.15 5.1.15 x Kemneren Skatteinngang des. 2014 410.5.1 

3 14.1.15 14.1.15 X Kommunerevisjonen Prosjektskisse forvaltningsrevisjon SFO 410.5.1 

4 14.1.15 14.1.15 X Kommunerevisjonen Gjennomføringsplan forvaltningsrevisjon 
SFO 

410.5.1 

5 14.1.15 14.1.15 X Kommunerevisjonen Innspill til sak om forvaltning av 
brukermidler  

410.5.1 

6 19.1.15 19.1.2015 x Rådmannen Informasjon om SINUS-prosjektet 410.5.1 

7 Rådmannen Om verbalvedtak 410.5.1 

8 
x 

Utvalgsmedlemmene, ordfører, 
rådmann, kommunerevisjonen Innkalling 

410.5.1 

Referert i møtet 2.2.15 

Vedlegg 2 sak 8/15
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Oppdatert 14.1.15 

1 

Oversikt over saker til behandling 2015 
Møte Saker 

Følgende rapportering 

legges frem 

fortløpende  

 Samme økonomiske rapportering som formannskapet får.

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

 Annen informasjon

I hvert møte eller når 

kontrollutvalget 

bestemmer det 

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

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

 Oppfølging av revisjonens merknader.

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

arkivsystem med spesiell fokus på journalføringen.

 Vurdere alternativer til revisjon – verbalvedtak.

 Tilsyn med brukermidler, sak fra revisjonen.

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

 Årsmelding 2014

 Rapportering fra kommunerevisjonen.

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte.

 Referater orienteringer og diskusjoner.

16. mars  Økonomirapportering fra revisjonen 2014.

 Rapportering fra kommunerevisjonen

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte.

 Referater orienteringer og diskusjoner.

27. april  Årsregnskap 2014. Revisjonsberetning.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte.

 Rapportering fra kommunerevisjonen.

18. mai  Budsjett for kontroll og tilsyn 2016.

 Kontrollutvalget ber om å bli orientert om resultat av gjennomførte

internkontrolltiltak våren 2015 i sak 40/14 - varslingssak.

 Selskapskontroll VEAS, rapport leveres i mai (samarbeidsprosjekt Oslo,

Bærum og Asker kommunerevisjoner)

 Rapportering fra kommunerevisjonen.

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte.

Vedlegg 3 sak 8/15
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Oppdatert 14.1.15 

2 

Møte Saker 

 Referater orienteringer og diskusjoner.

15. juni  Kontrollutvalget ber revisjonen følge tilbakemelding på FR på
kommunens eiendeler videre og gi en tilbakemelding til utvalget innen
første halvår 2015. (Sak 78/14).

 Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra rådmannen om hvordan

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

også å få en orientering om flerårige vedlikeholdsplaner – sak 67/14.

 FR Tjenester til utviklings- og funksjonshemmede barn leveres til junimøtet.

 Revisors uavhengighetserklæring.

 økonomirapportering fra revisjonen 1. tertial

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte.

 Rapportering fra kommunerevisjonen.

17. august  Rapportering fra kommunerevisjonen.

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte.

 Referater orienteringer og diskusjoner.

21. september  Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om
hvordan revisjonens anbefalinger når det gjelder avvikene
Fylkesmannen avdekket er fulgt opp innen utgangen av valgperioden.
(Sak 81/14).

 Forvaltningsrevisjon på rusomsorg og ettervern: Kommunestyret ber

kontrollutvalget følge opp resultatene av dette i inneværende

valgperiode. (KU-sak 2-14).

 FR Skolefritidsordning, rapport leveres i september

 Rapportering fra kommunerevisjonen.

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte.

 Referater orienteringer og diskusjoner.

19. oktober  Velkommen til nytt kontrollutvalg.

 Økonomirapportering fra revisjonen 2. tertial

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Virksomhetsplan for kommunerevisjonen.

 Overordnet revisjonsplan for revisjonsåret 2014.

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte.

 Rapportering fra kommunerevisjonen.

16. november  Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra kommunerevisjonen.
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Oppdatert 14.1.15 

3 

Møte Saker 

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte.

14. desember  Kontrollutvalgets årsplan 2016.

 Rapportering fra kommunerevisjonen.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte.

Saker som ikke er 
berammet 

 Rådmannens bruk av internrevisjonsrapporter og kjøp av undersøkelser

og granskninger ved varslingssaker.

 Oppfølging av selskapskontroll Asker og Bærum Brannvesen IKS:

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

orientert om endringene når den reviderte avtalen er vedtatt sak 44/14.

 Grensedragningen mellom kontrollutvalgets ansvar for kontroll og tilsyn

og rådmannens internkontroll – sak 72/14.

 Anskaffelse av sekretariatsordning for kontrollutvalget – sak 70/14

 Kontrollutvalgets påseansvar for regnskapsrevisjon og

forvaltningsrevisjon, jf. NKRFs veiledere.

2016  Årsrapport 2015
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SKATTEINNGANG 2014 -   ASKER KOMMUNE
NB! Budsjettet omperiodiseres hver måned!

Måned Regnskap Budsjett Avvik Sum  måned %-økn. Sum %-økn.
nedjustert KST forrige år fra f.år 1 000kr fra f.år

Jan. 245 623 287 242 329 339 3 293 948 233 628 992 5,1% 233 629 5,1%
Feb. 5 065 542 6 679 304 -1 613 762 6 439 497 -21,3% 240 068 4,4%
Mars 372 687 046 367 548 301 5 138 745 354 352 219 5,2% 594 421 4,9%
April 8 450 939 16 678 404 -8 227 465 16 079 599 -47,4% 610 500 3,5%
Mai 461 484 192 462 734 196 -1 250 004 446 120 656 3,4% 1 056 621 3,5%
Juni 29 157 602 22 495 073 6 662 529 18 596 022 56,8% 1 075 217 4,4%
Juli 230 168 185 234 172 176 -4 003 991 225 764 695 2,0% 1 300 982 4,0%
Aug. 31 351 305 31 351 305 0 23 930 522 31,0% 1 324 912 4,5%
Sept. 374 716 902 374 716 902 0 362 425 268 3,4% 1 687 337 4,2%
Okt. 29 214 320 29 214 320 0 26 441 436 10,5% 1 713 779 4,3%
Nov. 381 172 228 420 309 990 -39 137 762 415 168 375 -8,2% 2 128 947 1,9%
Des. 22 099 690 -22 099 690 21 306 245 -100,0% 2 150 254 0,9%

Sum året 2 169 091 548 2 230 329 000 -61 237 452 2 150 253 526 2 150 254

Endring forrige år
Budsjett hittil i år: 2 208 229 310 40 144 267 Oppr.bud -100,0%
Prosentvis endring -1,8 % -100,0%

Kommentar:

Det er budsjettert med 1.525,3 millioner i skatteinngang i 2008. Dette er 8,2 milloner kroner lavere enn 
skatteinngangen for 2007. 
 
Skatteinngangen i januar og februar er på 190,2 millioner. Dette er en økning på 3% i forhold til samme 
periode i fjor. 

 
 
 
 
 
 

  
 
Skatteinngangen er på 2 169 mill. kroner hittil i år, og dette er 39 mill. kroner (-1,8 pst) lavere enn budsjett. Sammenlignet med fjoråret er det en økning 
på 40 mill. kroner (1,9 pst) hittil i år.  
 
For november er dette er en nedgang på 34 mill i forhold til 2013. Dette skyldes blant annet nedgang i det totale forskuddstrekket, og det har vært en 
nedgang på på marginen som er blitt redusert mer etter at marinoppgjøret ble kjørt tidlig i november. 

Det er i denne perioden blitt kjørt korrigert fordelingsoppgjør for 2013. Prosenten har for 2013 blitt redusert fra 30,20 til 30,01 altså 0,19 prosentpoeng 
og utgjør kr -13,3 mill. kroner. 

Vedlegg 4 sak 8/15

53



SKATTEINNGANG 2014 -   ASKER KOMMUNE
NB! Budsjettet omperiodiseres hver måned!

Måned Regnskap Budsjett Avvik Sum  måned %-økn. Sum %-økn.
nedjustert KST forrige år fra f.år 1 000kr fra f.år

Jan. 245 623 287 242 329 339 3 293 948 233 628 992 5,1% 233 629 5,1%
Feb. 5 065 542 6 679 304 -1 613 762 6 439 497 -21,3% 240 068 4,4%
Mars 372 687 046 367 548 301 5 138 745 354 352 219 5,2% 594 421 4,9%
April 8 450 939 16 678 404 -8 227 465 16 079 599 -47,4% 610 500 3,5%
Mai 461 484 192 462 734 196 -1 250 004 446 120 656 3,4% 1 056 621 3,5%
Juni 29 157 602 22 495 073 6 662 529 18 596 022 56,8% 1 075 217 4,4%
Juli 230 168 185 234 172 176 -4 003 991 225 764 695 2,0% 1 300 982 4,0%
Aug. 31 351 305 31 351 305 0 23 930 522 31,0% 1 324 912 4,5%
Sept. 374 716 902 374 716 902 0 362 425 268 3,4% 1 687 337 4,2%
Okt. 29 214 320 29 214 320 0 26 441 436 10,5% 1 713 779 4,3%
Nov. 381 172 228 420 309 990 -39 137 762 415 168 375 -8,2% 2 128 947 1,9%
Des. 29 947 353 22 099 690 7 847 663 21 306 245 40,6% 2 150 254 2,3%

Sum året 2 199 038 901 2 230 329 000 -31 290 099 2 150 253 526 2 150 254

Endring forrige år
Budsjett hittil i år: 2 230 329 000 48 785 375 Oppr.bud -100,0%
Prosentvis endring -1,4 % -100,0%

Kommentar:

Det er budsjettert med 1.525,3 millioner i skatteinngang i 2008. Dette er 8,2 milloner kroner lavere enn 
skatteinngangen for 2007. 
 
Skatteinngangen i januar og februar er på 190,2 millioner. Dette er en økning på 3% i forhold til samme 
periode i fjor. 

 
 
 
 
 
 

  
 
Skatteinngangen er på 2 199 mill. kroner hittil i år, og dette er 31 mill. kroner (-1,4 pst) lavere enn budsjett. Sammenlignet med fjoråret er det en økning 
på 49 mill. kroner (2,3 pst) hittil i år.  
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Vedlegg 5 sak 8/15
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Sak nr. Sak Møtedato 

9/2015 Gjensidig orientering om informasjon fra utvalgene. 2.02.15 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
Ingen 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalgets medlemmer følger med på aktuelle saker som drøftes i kommunestyret og 

hovedutvalgene, og bringer informasjon om dette til kontrollutvalget. Utvalgene er fordelt på 

denne måten:  

 Helse- og omsorg – William Norset følger komiteen.

 Oppvekst, Gerd Annexstad følger komiteen.

 Bygningsrådet – Ole Willy Sandbekk følger komiteen.

 Teknikk, kultur og fritid – Tom Brunsell følger komiteen.

 Kommunestyret og formannskapet – Astrid Nesland følger disse.

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

10/2015 Eventuelt. 2.02.15 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 

60


	sak 1
	vedlegg 1

	Sak 2
	Vedlegg

	Sak 3
	Sak 4
	Vedlegg
	sak 5

	Sak 6
	Vedlegg

	Sak 7
	Sak 8
	Vedlegg 1
	Vedlegg 2
	Vedlegg 3
	Vedlegg 4
	Vedlegg 5

	Sak 9
	Sak 10



