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Sak nr. Sak Møtedato 

66/2014 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Helsetjenester 

i hjemmet i lys av samhandlingsreformen. 
3.11.14 

 
Saksbehandler 

 Mona Moengen 

 

 

Saksdokumenter 
1. Orientering om oppfølgingsarbeidet etter «Forvaltningsrevisjon innen Helsetjenester i 

hjemmet i lys av samhandlingsreformen», notat fra rådmannen av 16.10.14. 

 

Saksopplysninger 
I denne forvaltningsrevisjonen har utvalget avgrenset seg til å se på hjemmesykepleien. Under 

behandlingen av rapporten (9.12.13) var utvalget blant annet opptatt av det høye sykefraværet 

og bruken av konsulenttjenester. 

 

Kommunestyret behandlet saken 21.1.14, sak 3/14, og fattet følgende vedtak: 

 

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering. 

2. Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp rapportens anbefalinger, herunder: 

i. Undersøke bemanningssituasjonen for å sørge for en riktig dimensjonering av 

tjenesten 

ii. Sørge for å få full nytte av kompetansen i forsterket sykepleierteam  

iii. Styrke den interne samhandlingen 

iv. Sørge for pålitelig registrering av avvik for å sikre bedre styringsinformasjon 

3. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra rådmannen om hvordan anbefalingene 

er fulgt opp innen 15.10.2014. 

 

Rådmannen ga en foreløpig tilbakemelding til kontrollutvalget i junimøtet (sak 29/14). 

Utvalget fattet da følgende vedtak: 

 

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. 

 

Rådmannens har redegjort for status i arbeidet med å følge opp rapportens anbefalinger i 

vedlagte notat. Arbeid med å utvikle kvalitetsindikatorer er satt i gang, og det vil bli rapportert 

på indikatorene hvert halvår til komite for helse og omsorg. 

 

Direktør Aud Hansen og virksomhetsleder Vigdis Vagle vil møte i kontrollutvalget. 

 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar tilbakemelding fra rådmannen om hvordan anbefalingene er fulgt opp til 

orientering. 
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Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

67/2014 Forvaltningsrevisjonsrapport FDV Eiendom. 3.11.14 

 
Saksbehandler 

 Mona Moengen 

 

Saksdokumenter 
1. Forvaltningsrevisjon FDV Eiendom 4/14 – ettersendes. 

 

Saksopplysninger 
I februarmøtet (sak 7/14) bestilte kontrollutvalget en forvaltningsrevisjon rettet mot 

forvaltning, drift og vedlikehold av kommunal eiendom – FDV Eiendom, jf. følgende vedtak: 

 

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? 

 

Rapporten er vedlagt saken. Revisjonens inntrykk er at tilstanden på kommunens eiendommer 

er god, og at kommunen har både vilje og ressurser til å prioritere vedlikehold. Rapporten 

fokuserer på områder som kan forbedres. 

 

Revisors anbefalinger er: 

 At rådmannen redegjør for status for ikke framlagte saker. 

 At det utarbeides skriftlige rutiner for registrering av kommunens eiendommer i 

forvaltningssystemet. 

 At dokumentasjonen av tilstand, vedlikeholdsbehov og utført vedlikehold bedres. 

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

 At tjenesteanalysen videreutvikles til også å synligjøre muligheter eller konkrete 

forslag til kostnadsreduksjon. 

 

Forslag til vedtak 
Sekretariatet anbefaler på denne bakgrunn kontrollutvalget å fatte følgende vedtak:  

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. 
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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. 

a) Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra rådmannen om hvordan anbefalingene 

er fulgt opp innen 15.8.2015. 

 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak 
 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 
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Forord 

Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet ”FDV Eiendom”. 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Asker kommune etter kommuneloven av 

25. september 1992 med endringer av 12. desember 2003. Formålet med 

forvaltningsrevisjon er nedfelt i kommuneloven § 77 nr. 4 som har følgende ordlyd: 

”Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir 

revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll 

med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og 

vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og 

forutsetninger (forvaltningsrevisjon).” 

Revisjonen er gjennomført av Kathrine Bolsø Evjen og Inger Helene Elstad. 

Vi takker for velvillig og godt samarbeid underveis i prosjektet. 

 

 

27. okt. 2014 

 

Brita Arvidsen         

kommunerevisor                   
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Sammendrag 

Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke om kommunens formålsbygg 

blir forvaltet, driftet og vedlikeholdt på en forsvarlig måte, og i tråd med gjeldende 

vedtak, rutiner og retningslinjer på området. Dette er besvart gjennom følgende 

problemstillinger: 

 Hvilke strategier ligger til grunn for forvaltningen av kommunens eiendommer og 

blir strategiene fulgt? 

 Har kommunen et planmessig og verdibevarende vedlikehold? 

 Hvordan er de økonomiske rammebetingelsene for drift og vedlikehold av 

kommunens bygninger i Asker kommune? 

Det er gitt klare politiske føringer på at Eiendom skal ha tilstrekkelige rammebetingelser 

for å opprettholde en tilfredsstillende standard på kommunens bygg. Eiendomsområdet 

har vært et prioritert område i kommunen.  Vi ser at kommunen er aktiv i ulike 

nettverksgrupper og prosjekter for å bidra til utvikling på området. Vårt inntrykk er at 

tilstanden på kommunens eiendommer er god og at kommunen har både vilje og 

ressurser til å prioritere vedlikeholdet. Vår rapport fokuserer på forbedringsområder. 

Et av kriteriene for en god eiendomsforvaltning er at det foreligger politisk bestemte mål 

og strategier for denne. Kommunen har vedtatt egne strategier for blant annet 

vedlikehold og miljø. Mål og strategier er for øvrig innarbeidet i andre plandokumenter. 

Vi ser imidlertid at enkelte av gjennomgåtte vedtak ikke er fulgt opp, slik ordlyden tilsier. 

En forutsetning for å sikre et planmessig vedlikehold i tråd med vedtatte prinsipper er at 

det finnes systemer og verktøy som kartlegger det langsiktige vedlikeholdsbehovet. Vi 

mener det er svakheter her som gjør at vi ikke kan konkludere med at vedlikeholdet 

planlegges og gjennomføres i tråd med vedtatte prinsipper. Dette er særlig knyttet til 

dokumentasjonen av tilstand, vedlikeholdsbehov og utført vedlikehold.  

Utgifter til vedlikehold ligger innenfor gitte normtall, men kommunen har høyere utgifter 

til forvaltning og drift enn sammenlignbare kommuner. Det har vært ønskelig med 

forklaringer på utgiftsnivået. Eiendom har gjort mye for å bedre rapporteringen av 

nøkkeltall og utgifter på området, gjennom bla. å delta aktivt i ulike KOSTRA- og 

nettverksgrupper og med utarbeidelse av årlige tjenesteanalyser. Vi vil likevel se det som 

en styrke at muligheter eller konkrete forslag til reduksjon også blir synliggjort. 

 

Kommunerevisor anbefaler: 

 

 At rådmannen redegjør for status for ikke framlagte saker. 

 At det utarbeides skriftlige rutiner for registrering av kommunens eiendommer i 

forvaltningssystemet. 

 At dokumentasjonen av tilstand, vedlikeholdsbehov og utført vedlikehold bedres. 

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

 At tjenesteanalysen videreutvikles til også å synligjøre muligheter eller konkrete 

forslag til kostnadsreduksjon. 
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1 Innledning 

Kontrollutvalget vedtok på møte 3. februar 2014 å be kommunerevisor igangsette 

forvaltningsrevisjon rettet mot forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens 

eiendommer.  

Eiendom har ansvar for å dekke behovet for bygninger og eiendommer til kommunale 

formål. Eiendommene skal ha en god og nøktern standard og de skal leveres til 

konkurransedyktige priser. Eiendom forestår oppkjøp, bygger og drifter kommunale bygg 

samt forvalter, vedlikeholder og utvikler den kommunale bygningsmassen.1 

Kommunen disponerer i dag en bygningsmasse på rundt 388 000 kvadratmeter2. Av 

dette eier kommunen 365 000 kvadratmeter3, til en verdi av ca. 7 mrd. kroner. Samlet 

er driftsbudsjettet til Eiendom i 2014 på 102,3 millioner kroner4.  

1.1 Formål og problemstilling 

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 på området. 

Følgende problemstillinger søkes besvart: 

 Hvilke strategier ligger til grunn for forvaltningen av kommunens eiendommer og 

blir strategiene fulgt? 

 Har kommunen et planmessig og verdibevarende vedlikehold? 

 Hvordan er de økonomiske rammebetingelsene for drift og vedlikehold av 

kommunens bygninger i Asker kommune? 

1.2 Avgrensing 

Undersøkelsen omfatter forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av kommunens 

formålsbygg. Forvaltningsrevisjonen dekker ikke FDV av kommunens utleieboliger eller 

ubebygde eiendommer. 

Videre har vi ikke vurdert FDV-utgifter opp mot korrekt skille mellom føringer i 

driftsregnskapet og investeringsregnskapet.5 Om en eventuell utgift kan klassifiseres som 

investeringsutgift er avhengig av om en kan se på det som en påkostning eller en 

oppgradering. 

I forbindelse med igangsatte eller planlagte ENØK prosjekt/energibesparende tiltak har vi 

ikke gått nærmere inn på hvilke resultat og konsekvenser dette har gitt for kommunen, 

men kun gitt opplysninger om hvilke tiltak og prosjekter som er igangsatt eller planlagt 

for fremtiden. 

1.3 Vurderingskriterier  

Vurderingskriteriene danner grunnlaget for å vurdere om det området som er gjenstand 

for forvaltningsrevisjon oppfyller krav og forventninger som er gitt for aktiviteten. 

Vurderingskriterier kan være både lov, forskrift og handlingsregler fastsatt av staten, 

eller kommunes politiske vedtak og forutsetninger. 

                                           
1 Tjenesteanalyse 2012 
2 HP 2014 -2017 
3 255 000 m2 er formålsbygg 
4 HP 2014-2017 
5 Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner, KRS nr. 4 
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Vurderingskriteriene som er benyttet i undersøkelsen er bl.a. utledet fra bestemmelser 

fastsatt i kommuneloven, kriterier for god eiendomsforvaltning slik de framkommer av 

NOU 2004:22 Velholdte bygninger gir mer til alle og normtall for kostnader knyttet til 

FDV av kommunal eiendom.  

Vurderingskriterier som er aktuelle i denne undersøkelsen presenteres under den enkelte 

problemstilling. 

1.4 Metode 

Prosjektet er gjennomført i henhold til RSK 001.6 Prosjektets problemstillinger tilsier at 

tilnærmingen og metoden varierer. Nedenfor følger en kort oppsummering av 

framgangsmåten for å besvare de enkelte problemstillingene: 

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

strategiene fulgt? 

Fakta- og kriteriegrunnlaget bygger på en gjennomgang av politiske vedtak fra og med 

2011, og rapportering på oppfølgingen av dem7. Vi har forespurt personer i Eiendom der 

vi ikke har sett det vært rapportert om oppfølging av vedtakene. 

Har kommunen et planmessig og verdibevarende vedlikehold? 

Faktagrunnlaget baserer seg på en gjennomgang av interne rutiner, kombinert med 

innsamlet intervjudata. Vi har også, gjennom tilgang til datasystemene ISY Eiendom og 

IK-bygg, vurdert og utført egne analyser av informasjon som EDF selv bruker for å 

planlegge og prioritere vedlikeholdstiltak. Analysene er gjort på et utvalg av 20 

formålsbygg. Utvalget er trukket tilfeldig, men innenfor ulike typer bygg (skoler, 

barnehager, kontorbygg, institusjoner og idrettsbygg). Vi har også sørget for at like 

mange bygg fra team sør og team nord er representert. Totalt i utvalget var det 

registrert 246 vedlikeholdsbehov i 2013. Andelen registrerte vedlikeholdsbehov er 

imidlertid større for team nord enn team sør. På grunnlag av intervjudata mener vi at 

denne forskjellen kan skyldes ulike måter å registrere på, vel så mye som et uttrykk for 

reelle forskjeller i vedlikeholdsbehov. 

Hvordan er de økonomiske rammebetingelsene for drift og vedlikehold av kommunens 

bygninger i Asker kommune? 

Faktagrunnlaget bygger på en sammenstilling og analyse av KOSTRA–tall. Forklaringer 

på tallene er bl.a. hentet fra Tjenesteanalyse 2011 og 2012 utarbeidet av Eiendom. 

Tjenesteanalyse for 2013 forelå ikke ved gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen. 

 

Alle faktaopplysninger i rapporten er gjennomgått og bekreftet av de reviderte. 

1.5 Presentasjon av virksomheten og begrepsavklaring 

Tjenesteområdet Eiendom forestår strategiske oppkjøp, bygger og driver kommunale 

bygg samt forvalter, vedlikeholder og utvikler den kommunale bygningsmassen.  

 

 

                                           
6 Standard for forvaltningsrevisjon. 
7 Fra kommunens årsrapporter m.v. 



FDV Eiendom 
 

 

9 

 

 

 

Som nevnt i avgrensingen er undersøkelsen rettet mot forvaltning, drift og vedlikehold 

(FDV) av kommunens formålsbygg. Dette gjør at vår undersøkelse i hovedsak omfatter 

virksomheten Eiendomsdrift og forvaltning (EDF).  Avdelingen har det operative ansvaret 

for kommunens bygningsmasse og står i prinsippet som eier. Avdelingen skal sørge for at 

bygningsmassen forvaltes, driftes og vedlikeholdes på en forsvarlig måte og således 

fungerer optimalt for brukerne. Forvaltning og drift av bygningsmassen er fordelt mellom 

team; team sør, team nord, spesialister og team boliger. Samtidig er det egen gruppe 

med fagpersoner for ventilasjon og energi/ENØK, driftsoperatørgruppe og service- og 

vedlikeholds gruppe.8 

Kapittel 2 omhandler overordnede strategier som ligger til grunn for forvaltningen av 

kommunens eiendommer. Enkelte punkter går her utover EDFs ansvarsområde. 

 

Tabellen under viser en oversikt over kommunens formålsbygg 

 
 

Drift og vedlikehold er aktiviteter som er nødvendige for å opprettholde en bygning eller 

bygningsdelens funksjon på et fastsatt nivå over en forventet levetid. 

Drift 

Drift er ettersyn og kontroller som er nødvendige for at bygningsdeler og byggverk skal 

fungere som planlagt og oppfylle lov og forskriftskrav. Det omfatter blant annet 

lovpålagte tilsyn som brannvern/brannsikring, heiskontroll, osv. samt ettersyn, kontroll, 

oppfølging og justering/regulering av tekniske anlegg og systemer normalt innenfor et 

år. Service og serviceavtaler på tekniske anlegg inklusive utskiftinger av mindre 

                                           
8 http://innsiden/Organisasjon-og-ledelse/Enhetene/Eiendomsforvaltningen/Eiendomsdrift-og-
forvaltning/Forvaltningsavdelingen/ 

Type bygg Antall enheter Areal i kvm

Administrasjonslokaler 12 18 668

Førskolelokaler 21 13 905

Skoler 25 129 748

Institusjonslokaler 5 37 220

Idrettsbygg 14 32 314

Kulturbygg 25 19 316

Sum 251 171
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komponenter og forbruksmateriell samt lønn til driftspersonell, energi, utgifter til vakt og 

sikring, snøbrøyting, og grønt skjøtsel er også en del av driften.  

Vedlikehold – planlagt og løpende 

Vedlikehold kan deles inn i tre hovedkategorier: 

1. Løpende vedlikehold er i hovedsak arbeider som må utføres for å rette opp 

uforutsette skader eller mangler. 

2. Planlagt vedlikehold er forebyggende og planlagte tiltak som må forventes å være 

nødvendige for å hindre forfall på grunn av jevn, normal slitasje.  

3. Utskifting av bygningsdeler for å opprettholde byggverkets verdi. Eksempler på 

dette er utskifting av fasadekledning, vinduer, gulvbelegg og ventilasjonsanlegg.  

Forvaltning 

Forvaltning omfatter kostnader til eiendomsledelse, økonomisk styring og administrasjon. 

Dette er utgifter som påløper en bygning uansett om den er i drift eller ikke. I disse 

kostnadene inngår blant annet utgifter til forsikring, lønn til eget administrativt og 

økonomisk personale, overordnet drifts- og vedlikeholdsplanlegging, analyser og 

utredninger, tilstandsanalyser, brannvernledelse, juridisk bistand osv.  

ISY 

Eiendomsdrift og forvaltning bruker et forvaltningssystem levert av Norconsult AS, som 

går under betegnelsen ISY. Forvaltningssystemet gir en indikasjon på fremtidig 

vedlikeholdsbehov. 

 

 

Framstilling 

Eiendomsområdet har vært et prioritert område i kommunen.  Vi ser at kommunen er 

aktiv i ulike nettverksgrupper og prosjekter for å bidra til utvikling på området. Vårt 

inntrykk er at tilstanden på kommunens eiendommer er god.  Kommunen har både vilje 

og ressurser til å prioritere vedlikeholdet. 

Revisjonen har imidlertid fokus på forbedringsområder innenfor området FDV Eiendom. 
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2 Hvilke strategier ligger til grunn for forvaltningen 
av kommunens eiendommer og blir strategiene 
fulgt? 

2.1 Vurderingskriterier 

NOU 2004:22 Velholdte bygninger gir mer til alle gir føringer på hva som kjennetegner 

en god eiendomsforvaltning. Et av kriteriene er at det foreligger overordnede politisk 

bestemte mål, strategier og planer for eiendommene og forvaltningen som skal ivareta 

disse. 9 Det kan argumenteres for at slike mål, strategier og planer gir kriteriene for hva 

som er god forvaltning av eiendommene i kommunen. 

En eiendomsstrategi er å fastlegge formålet med å eie eiendom, hvilke eiendommer 

(eventuelt hvilke typer) eiendommer som det er interessant å eie, fremgangsmåter for å 

anskaffe, forvalte, utvikle og avhende eiendom, mål og rammebetingelser for 

administrativt nivå.10 En eiendomsstrategi bør inneholde: 

 Investeringsanalyser og totaløkonomiske beregninger (årskostnader og tilhørende 

inntektsstrømmer) 

 En overordnet strategi for vedlikehold og utvikling 

 Miljøstrategi 

 Strategi for tilgjengelighet og universell utforming 

 Sikkerhetsstrategi 

 

Kommunestyret har gjennom gjeldende reglement delegert til formannskapet å forestå 

den overordnede styring av kommunens eiendommer, herunder gi retningslinjer for 

driften av eiendommene.11 

I kommuneloven er det bestemmelser om at administrasjonssjefen skal sørge for at 

saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at politiske vedtak 

blir iverksatt.12  

Følgende vurderingskriterier legges til grunn: 

 

  Det bør foreligge strategier for forvaltningen av kommunens eiendommer  

 De politiske vedtakene knyttet til forvaltningen av kommunens eiendommer skal 

være iverksatt  

 

 

Sta 

2.2 Fakta 

 Det bør foreligge overordnede strategier for forvaltning av 2.2.1

kommunens eiendommer. 

I 2011 behandlet formannskapet saken Om eiendomsfunksjonen – ledelse, organisering 

og styring av eiendomsforvaltningen13. I saksfremstillingen framkommer at mål og 

strategier for kommunal eiendomsmasse skal innarbeides i kommunale plandokumenter 

der det er naturlig.14 I Kommunal plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2012-2015 

er det beskrevet planer for anleggsutvikling av idrettsanlegg. Energi og klimaplan 2009-

                                           
9 NOU 2004:22, s. 107 
10 NOU 2004:22, s. 37 
11 Fra FSK 67/11 
12 Kommuneloven § 23.2 
13 Formannskapet møte 05.04.2011, sak 67/11. 
14 FSK 67/11 
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2020 angir mål for energibruk i kommunale bygg. Boligsosialt utviklingsprogram – 

programplan 2012-2015 angir strategier for å øke boligkapasiteten for særskilt 

vanskeligstilte.  

I saken nevnt over ble det også vedtatt at rådmannen skulle legge fram flere saker 

relatert til politisk styring av kommunal eiendomsforvaltning innen utgangen av første 

halvår 2012. Disse var bl.a.: 

 Normer/standarder som skal være retningsgivende for prosjektering av 

kommunale formålsbygg (arealeffektivitet, miljøklassifisering, 

energiøkonomisering, universell utforming). 

 Sak om prinsipper for årlig avsetning av midler til verdibevarende vedlikehold, og 

hvordan prioritering og rapportering om bruk av midlene skal skje. 

 Prinsippavklaring for utleie av kommunale eiendommer og forholdet til kravet om 

forretningsmessig drift. 

 Sak om prinsippene for strategisk grunnerverv (kjøp og salg av eiendommer) i 

den hensikt å tilrettelegge for fremtidige formålsbygg og fremtidig steds- og 

samfunnsutvikling. 

Sak om normer/standarder som skal være retningsgivende for prosjektering av 

kommunale formålsbygg er per i dag ikke fremmet. Det er heller ikke sak om prinsippene 

for strategisk grunnerverv.  

Saken Vedlikehold av kommunens eiendommer ble fremmet til politisk behandling i 

formannskapet i april 2012.  Det ble vedtatt følgende: 

1. Vedlikeholdet av kommunens eiendommer planlegges og gjennomføres slik at 

følgende prinsipper ivaretas: 

a. Bygningenes verdi og funksjon opprettholdes 

b. Sikkerhet og HMS ivaretas 

c. Komfort, estetikk, miljø og energikrav hensyntas 

2. Ved endringer i eiendomsporteføljen (tilgang/avgang av bygg) søkes kommunens 

FDV-budsjett korrigert med 1 % av prosjektkostnaden 

3. For 2012 fordeles vedlikeholdsbudsjettet på følgende måte: (ikke gjengitt) 

4. Vedlikehold rapporteres i kvartalsrapporten. Rapporten søker å vise 

sammenligninger med relevante nøkkeltall 

5. Om rådmannen ser at det er grunn til å justere vedlikeholdsnivået ift HP-vedtaket 

legges det fram for politisk behandling. 

Sak om vedlikehold av kommunens eiendommer er fremmet for formannskapet også i 

2013 og 2014. I hovedsak er det hvordan det årets vedlikeholdsmidler skal disponeres 

som blir endret i disse sakene. 

Sak om prinsippavklaring for utleie av kommunale eiendommer og forholdet til kravet om 

forretningsmessig drift ble lagt fram til behandling i formannskapet i 2011.15 Følgende 

vedtak ble fattet: 

1. Gjeldende krav om at forvaltning av kommunale eiendommer skal skje etter 

forretningsmessige prinsipper videreføres. 

2. Rådmannen legger fram for politisk behandling saker om utleie av kommunal 

eiendom til eksterne leietakere som ikke skal skje til antatt markedsleie. 

3. Følgende prinsipper skal sikre midler til vedlikehold av utleide bygg: 

a. Ved utleie av kommunale bygg til antatt markedsleie, skal leieinntektene 

gå til å sikre at bygget blir vedlikeholdt etter forretningsmessige prinsipper 

b. Ved utleie av kommunale bygg til subsidiert leie, skal det sikres avsatt 

midler til verdibevarende vedlikehold 

c. Subsidie-elementet ved utleie av kommunale eiendommer skal 

synliggjøres og dekkes inn på det tjenesteområdet som tilgodeses ved 

subsidieringen 

                                           
15 FSK 93/11 – møtedato 10.05.2011 
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4. Rådmannen legger fram politisk sak med forslag til prinsipper for utleie av 

kategorier leieobjekter som kan bidra til likebehandling og større grad av 

forutberegnelighet.  

I forhold til vedlikeholdsstrategi behandlet Formannskapet i 2011 også sak om 

Kommunale bygg med kulturhistorisk verdi.16 Bakgrunnen for saken var en 

tilstandsrapport utarbeidet for Asker kommunens bygninger som var registrert i SEFRAK-

registeret17. Følgende vedtak ble fattet: 

1. Tilstandsrapport for bygg med kulturhistorisk verdi […] legges til grunn for 

restaureringen av disse bygningene. Ved prioritering av midlene legges følgende 

kriterier til grunn: 

a. Hvilken farge tiltaket er gitt i tilstandsrapporten. Tiltak med rød farge 

prioriterer foran hhv gul og grønn 

b. Byggets formål (bruk) 

c. Byggets kulturhistoriske verdi 

2. Tiltakene finansieres gjennom særskilte midler avsatt til formålet i HP 2011-2014 

og i det ordinære vedlikeholdsbudsjettet 

3. Rådmannen foreslår hvert år gjennom handlingsprogrammet hvilke bygg som skal 

prioriteres innenfor årets ramme. Det vil samtidig bli vurdert hvilket formål som 

bygget kan benyttes til. 

4. Kommunens forvaltere av kommunale bygg med kulturhistorisk verdi skal aktivt 

søke støtte hos overordnede myndigheter, legater og stipender som bidrag til 

finansiering av rehabilitering og utvikling av disse. 

5. Det lages en helhetlig plan for bygg med kulturhistorisk verdi, som strekker seg 

utover hvert budsjettår. 

Energi og klimaplan 2009-2020 og Energi og klimaplan 2013-2030 angir miljømål for 

energibruk i kommunale bygg.  Det fremgår av planen at man i perioden blant annet vil 

fase ut fossile energikilder i kommunale bygg og redusere energiforbruket med 30 

prosent innen 2020 sett i forhold til 2007 tall. Hvordan målene skal nås er blant annet 

berørt i FSK-sak 134/11 ENØK fase 2 - Energi og miljøsparetiltak i kommunale bygg. 

Følgende vedtak ble fattet:  

Enøk fase 2 gjennomføres innenfor rammene gitt i handlingsprogrammet og med 

følgende tiltakspakke: 

a. Gjennomføring av EPC – Energisparekontrakter med garantert besparelse 

b. Energimerking av bygg 

c. Utfasing av oljebaserte fyringsanlegg 

d. Optimalisert bruk av SD-anlegg (sentral driftskontroll) 

e. Innføring av LED-belysning og lysstyring. 

2. Energisparende tiltak i Risengaområdet og ENØK i kirker innarbeides i EPC-

utlysningen 

 De politiske vedtakene knyttet til forvaltningen av kommunens 2.2.2

eiendommer skal være fulgt opp. 

Nedenfor gir vi en skjematisk framstilling av oppfølgingen av vedtakene referert over. 

Dette gjelder sak om vedlikehold av kommunens eiendommer, sak om kommunale bygg 

med kulturhistorisk verdi, sak om prinsippavklaring for utleie av kommunale bygg og sak 

om ENØK i kommunale bygg. Innenfor rammen av dette prosjektet har vi ikke hatt 

mulighet til å gå i detaljer på oppfølgingen av alle vedtakene. Dette fordi vedtakene gir 

mer langsiktige føringer for forvaltningen av kommunens eiendommer, noe som vil være 

omfattende å undersøke fullstendig. For enkelte punkter har vi bare undersøkt om det er 

rapportert på oppfølgingen av vedtakene.  Det er dog sjelden vedtatt at det skal 

rapporteres tilbake til politisk utvalg om oppfølgingen. Enkelte av vedtakenes punkter er 

                                           
16 FSK 30/11 – møtedato  
17 SEFRAK-registeret er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner 
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behandlet andre steder i rapporten, som for eksempel om vedlikeholdet planlegges og 

gjennomføres i henhold til vedtatte prinsipper. Disse omtales derfor ikke her. 

 

FSK-sak Vedlikehold av kommunens eiendommer 

Vedlikeholdet av kommunens eiendommer planlegges 
og gjennomføres slik at følgende prinsipper ivaretas: 

 Bygningenes verdi og funksjon opprettholdes 
 Sikkerhet og HMS ivaretas 
 Komfort, estetikk, miljø og energikrav 

hensyntas 

Punktet omtales nærmere i kapittel 3. 

 

Ved endringer i eiendomsporteføljen (tilgang/avgang 
av bygg) søkes kommunens FDV-budsjett korrigert 
med 1 % av prosjektkostnaden 

 

Synes fulgt opp. I halvårsrapporten for 2013 bes det 
om at vedlikeholdsbudsjettet økes med 0,4 millioner 
kroner på grunn av Nybygget Holmen flerbrukshall og 
0,1 mill i forbindelse med Mellom-Nes midlertidige 
paviljonger. Vi har imidlertid ikke undersøkt 
fullstendigheten. 

For 2012 fordeles vedlikeholdsbudsjettet på følgende 
måte: (ikke gjengitt) 

 

Vedlikehold rapporteres i kvartalsrapporten. 
Rapporten søker å vise sammenligninger med 
relevante nøkkeltall 

Det er ikke rapportert særskilt om vedlikehold i 
kvartalsrapportene. 

Om rådmannen ser at det er grunn til å justere 
vedlikeholdsnivået ift HP-vedtaket legges det fram for 
politisk behandling. 

Vedlikeholdsnivået er justert både i 2012 og i 2013 i 
forhold til nivået beskrevet i HP. 

Vi kan ikke se at justeringen er lagt fram til politisk 
behandling jamfør vedtaket. 

 

FSK 30/11 Kommunale bygg med kulturhistorisk verdi 

Tilstandsrapport for bygg med kulturhistorisk verdi […] 
legges til grunn for restaureringen av disse 
bygningene. Ved prioritering av midlene legges 
følgende kriterier til grunn: 

 Hvilken farge tiltaket er gitt i 
tilstandsrapporten. Tiltak med rød farge 
prioriterer foran hhv gul og grønn 

 Byggets formål (bruk) 
 Byggets kulturhistoriske verdi 

Punktet er for omfattende til at vi undersøker 
oppfølgingen i sin helhet. Vi har sett om tiltak «i rød 
kategori» er oppført i vedlikeholdsplaner for et utvalg 
kulturhistoriske bygg, noe de er (dette betyr ikke at 
tiltakene nødvendigvis blir utført). Se for øvrig 
kapittel 3 og pkt 5 under. 

Tiltakene finansieres gjennom særskilte midler avsatt 
til formålet i HP 2011-2014 og i det ordinære 
vedlikeholdsbudsjettet. 

Fulgt opp. Det er årlig avsatt 5 millioner i 
investeringsbudsjettet for restaurering av kommunale 
kulturminnebygg.  

Rådmannen foreslår hvert år gjennom 
handlingsprogrammet hvilke bygg som skal prioriteres 
innenfor årets ramme. Det vil samtidig bli vurdert 
hvilket formål som bygget kan benyttes til. 

Delvis fulgt opp. Hvilke bygg som midlene skal 
benyttes til er omtalt i HP 2012-2015 og HP 2013-
2016, men så vidt vi kan se ikke i HP 2014-2017 

 

Kommunens forvaltere av kommunale bygg med 
kulturhistorisk verdi skal aktivt søke støtte hos 
overordnede myndigheter, legater og stipender som 
bidrag til finansiering av rehabilitering og utvikling av 
disse. 

Fulgt opp. Eks. ble det søkt (og innvilget) 1 mill kr i 
spillemidler i fbm rehabilitering av Esviken. Det ble 
også søkt om midler fra Norsk kulturminnefond, men 
dette ble avslått. Ved rehabilitering av butikkhuset på 
Langåra ble det søkt om kr 600 000 fra 
sparebankstiftelsen, men dette ble avslått.18 

                                           
18 Opplyst i e-post av 16.8.2014 
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Det lages en helhetlig plan for bygg med 
kulturhistorisk verdi, som strekker seg utover hvert 
budsjettår. 

Sak ble fremlagt 16/9-14 i formannskapet. Vedtak 
ikke publisert per 23/9-14. 

 

FSK-sak 134/11 Enøk fase 2 – Energi og miljøsparetiltak i kommunale bygg. 

Enøk fase 2 gjennomføres innenfor rammene gitt i 
handlingsprogrammet og med følgende 
tiltakspakke: 

 

Gjennomføring av EPC – Energisparekontrakter med 
garantert besparelse 

Fulgt opp. Det ble inngått EPC-kontrakter våren 
2012 med AF-gruppen, en avtale som løper fram til 
2015 og omfatter 29 bygg og anlegg 

Energimerking av bygg Vedtaket er fulgt opp. Så nær som alle formålsbygg 
er energimerket. Noen er utelatt på grunn av 
rehabilitering 

Utfasing av oljebaserte fyringsanlegg Vedtaket er fulgt opp. Det er rapportert om 7 
kommunale bygg hvor oljebaserte fyringsanlegg er 
faset ut. 

Optimalisert bruk av SD-anlegg (sentral driftskontroll) Det er ikke rapportert på vedtaket. Vi får opplyst at 
det er gjort en analyse av eksisterende SD-anlegg 
og at det jobbes mot å koble anlegg opp mot felles 
servere på Jørgensløkka. Se for øvrig kap 4. 

Innføring av LED-belysning og lysstyring. Det er ikke rapportert om egne, nye prosjekter 
knyttet til LED-lys 

 

FSK 93/11 Prinsippavklaring for utleie av kommunale eiendommer og forholdet til kravet 

om forretningsmessig drift. 

Gjeldende krav om at forvaltning av kommunale 
eiendommer skal skje etter forretningsmessige 
prinsipper videreføres. 

Ingen endringer i fht tidligere prinsipp. 

Rådmannen legger fram for politisk behandling saker 
om utleie av kommunal eiendom til eksterne leietakere 
som ikke skal skje til antatt markedsleie 

Vedtaket synes fulgt opp, blant annet gjennom sak 
om utleie av esviken (FSK 40/13) og utleie av 
Halvorsenhytta (FSK 160/13) 

Følgende prinsipper skal sikre midler til vedlikehold av 
utleide bygg: 

 Ved utleie av kommunale bygg til antatt 

markedsleie, skal leieinntektene gå til å sikre at 

bygget blir vedlikeholdt etter forretningsmessige 

prinsipper 

 Ved utleie av kommunale bygg til subsidiert leie, 

skal det sikres midler til verdibevarende vedlikehold 

 Subsidie-elementet ved utleie av kommunale 

eiendommer skal synliggjøres og dekkes inn på det 

tjenesteområdet som tilgodeses ved subsidieringen 

Vi har ikke sett det rapportert i fht vedtaket. Det er 
heller ikke vist til vedtatte prinsipper i årlig sak om 
vedlikehold av kommunens eiendommer. Punktet er 
omfattende og vi har ikke gjort nærmere 
undersøkelse i fht oppfølgingen. 

Rådmannen legger fram politisk sak med forslag til 
prinsipper for utleie av kategorier leieobjekter som kan 
bidra til likebehandling og større grad av 
forutberegnelighet 

Sak er utarbeidet,19 men ikke fremmet. 

                                           
19 ESA 12/106433 
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2.3 Revisjonens vurderinger 

Innledningsvis viste vi til anbefalinger om hva en eiendomsstrategi bør inneholde, 

herunder investeringsanalyser og totaløkonomiske beregninger, en overordnet strategi 

for vedlikehold og utvikling, miljøstrategi, tilgjengelighet og universell utforming og 

sikkerhetsstrategi.  

Kommunen har utarbeidet noen egne strategidokumenter, for eksempel strategi for 

vedlikehold og miljøstrategi. I tillegg er det vedtatt prinsipper for utleie av kommunal 

eiendom. Samtidig framkommer en del mål og strategier for kommunens eiendommer i 

sektorplaner, HP og gjennom andre politiske vedtak. Det kan vurderes om det er 

hensiktsmessig å samle politiske føringer for forvaltningen av kommunens eiendommer i 

ett overordnet strategidokument for å sikre oversikten. 

Vi ser at enkelte vedtak ikke er fulgt opp. Andre vedtak er det vanskelig å si med 

sikkerhet om følges opp. Grunnen til det er vedtakenes langsiktige karakter og at det 

ikke er krav om rapportering om iverksettelsen. Vi har heller ikke gått inn på hvor i 

administrasjonen ansvaret for oppfølgingen av vedtakene formelt sett ligger, eventuelt 

hvor det har sviktet. 

Sak om prinsippene for strategisk grunnerverv (kjøp og salg av eiendommer) og sak om 

normer/standarder som skal være retningsgivende for prosjektering av kommunale 

formålsbygg skulle vært fremmet i 2012, men er per i dag ikke fremmet. 

I sak om vedlikehold av kommunens eiendommer ble det vedtatt at vedlikehold skal 

rapporteres i kvartalsrapporten og at justeringer i vedlikeholdsnivået skulle legges fram 

til politisk behandling. Vi kan ikke se at dette er fulgt opp. 

Det er ikke lagt fram politisk sak med forslag til prinsipper for utleie av kategorier 

leieobjekter, i henhold til vedtaket i FSK-sak 93/11. 

Det anbefales at det redegjøres for status for ikke framlagte saker. 
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3 Har kommunen et planmessig og verdibevarende 
vedlikehold? 

3.1 Vurderingskriterier 

En forutsetning for et planmessig og verdibevarende vedlikehold er at det finnes en god 

oversikt over bygningene og den tilstanden byggene er i. I NOU 2004 knyttes planmessig 

vedlikehold til systemer og verktøy som kartlegger det langsiktige vedlikeholdsbehovet20. 

God dokumentasjon av tilstand og behov er en viktig forutsetning for at vedlikeholdet blir 

prioritert. 

I sak om vedlikehold av kommunens eiendommer er det vedtatt at vedlikeholdet av 

kommunens eiendommer planlegges og gjennomføres slik at følgende prinsipper 

ivaretas: 

 Bygningens verdi og funksjon opprettholdes 

 Sikkerhet og HMS ivaretas 

 Komfort og estetikk (miljø og energikrav) hensyntas 

Det meste av vedlikeholdet på kommunens eiendommer utføres av eksterne 

leverandører. Tjenestekjøp innebærer i seg selv en risiko for misligheter og korrupsjon. 

Dette betyr at kommunen må ha betryggende interne rutiner som sikrer kontroll med 

bestilte vedlikeholdsoppdrag. Etter reglementet for attestasjon og anvisning skal den 

som attesterer et krav gå god for kravets gyldighet. Dette innebærer bl.a. å kontrollere 

at leveransen er mottatt og i samsvar med den bestillingen som er gjort og at kravet er 

framsatt med de priser og rabatter som er avtalt. 

Følgende vurderingskriterier legges til grunn: 

  Eiendom bør ha et fullstendig eiendoms- og bygningsregister  

 EDF21 bør ha system/verktøy som gir informasjon om byggenes tilstand og 

vedlikeholdsbehov 

 EDF bør ha et system som sikrer at vedlikeholdet planlegges og utføres i henhold 

til vedtatte strategi 

 Det skal føres betryggende kontroll med bestilte vedlikeholdsoppdrag 

 

 

Sta 

 

3.2 Fakta 

 Eiendom bør ha et fullstendig eiendoms- og bygningsregister 3.2.1

Alle kommunens eiendommer og bygninger skal være registrert i dataprogrammet ISY-

eiendom, som er forvaltningssystemet som benyttes av Eiendom. Her registreres også 

ubebygd eiendom og utearealer. Det lagres informasjon om blant annet byggeår, areal 

og bygningstype. Vi har fått opplyst at registeret gir en fullstendig oversikt over 

eiendommene som kommunen eier. 

Når kommunen kjøper eller selger eiendommer legges oppdateringene manuelt inn i ISY. 

I hovedsak gjøres dette av Controller på EDF, men også av forvalterne. Det er ingen 

skriftlig rutine på hvordan oppdateringer i eiendomsregisteret skal gjøres eller meldes. 

 

                                           
20 NOU 2004:22, s. 90 
21 Virksomheten Eiendomsdrift og forvaltning 
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 EDF bør ha system/verktøy som gir informasjon om byggenes 3.2.2

tilstand og vedlikeholdsbehov 

 

Kilder til informasjon om tilstand og vedlikeholdsbehov 

Tilstandsbefaringer 

Tilstandsbefaringer skal etter vedlikeholdsstrategien utføres hvert år på alle kommunale 

bygg.22  En tilstandsbefaring innebærer en visuell kontroll av hele bygget, og enkle 

målinger dersom det anses nødvendig. Ansvaret med å gjennomføre tilstandsbefaringer 

er tillagt eiendomsforvalterne. 

Det skal også avholdes årlige dialogmøter mellom eiendomsforvalterne og brukerne av 

bygget. Hensikten er å formidle/drøfte årets vedlikeholdstiltak.  

I praksis gjennomføres ikke tilstandsbefaringer årlig. Dette begrunnes med manglende 

kapasitet og at det ikke er faglig nødvendig. Vårt inntrykk er videre at skillet mellom 

dialogmøter og tilstandsbefaringer i praksis heller ikke er like skarpt som i 

rutinebeskrivelsen. Fordi rutinen ikke følges, varierer også praksis mellom forvalterne 

med hvordan tilstand- og vedlikeholdsbehovskartlegging gjennomføres. Vår 

gjennomgang av et utvalg bygg viser likevel at det i all hovedsak avholdes årlige møter 

med brukerne av bygget der vedlikehold er tema.  

Regelmessig tilsyn av driftsoperatørene.  

Alle store formålsbygg har egne driftsoperatører, hvis hovedoppgave er å sikre at 

byggene til en hver tid er i forskriftsmessig stand. De gjennomfører blant annet månedlig 

egenkontroll av tekniske anlegg, som dokumenteres i et eget skjema. Ved regelmessig 

tilsyn av byggene får driftsoperatørene også kjennskap til andre vedlikeholdsbehov, 

enten ved selvsyn eller at bruker av bygget varsler. Vedlikeholdsbehov skal rapporteres 

videre til forvalter av bygget. På alle store formålsbygg finnes det også en driftsbok som 

sikrer kommunikasjonen mellom driftsoperatør og bruker av bygget.  

Kommunens idrettsanlegg driftes av idrett og friluft, enten av egne vaktmestere eller 

gjennom idrettslag. Forvalterne er tilknyttet EDF. Vi har fått opplyst at dette samarbeidet 

kan være utfordrende. På grunn av mindre kommunikasjon med eksterne 

driftsoperatører, får eiendomsforvalterne verken samme kjennskap eller eierforhold til 

idrettsanleggene. Fra EDFs side er det ønskelig med tettere kontakt, eventuelt å ha 

ansvaret for driftsoperatørene. Det skal nå startes opp et prosjekt hvor bl.a. 

driftsansvaret for idrettshaller skal utredes.23 

Ekstern tilstandsrapport.  

Ved behov, som når Eiendom selv mangler kompetanse, bestiller forvalter 

tilstandsvurderinger av bygningskomponenter eksternt i markedet.24  Det er også utført 

en samlet ekstern tilstandsvurdering av kulturhistoriske bygg som kommunen eier. Kost-

nytte vurderinger fører likevel til at det sjeldent bestilles eksterne tilstandsanalyser av 

hele bygninger. 

Andre kilder.  

Registrering av vedlikeholdsbehov framkommer også fra kilder som offentlige pålegg, 

nye lovkrav, branntilsyn, meldinger fra verneombud, ansatte, brukerundersøkelse, 

skoleportalen m.v. 

Dokumentasjon av byggenes tilstand og vedlikeholdsbehov 

ISY.  

                                           
22 Fra Eiendoms vedlikeholdsstrategi 
23 Komité for teknikk, kultur og fritid, møte 21.8.2014, sak 14/35. 
24 Inneværende år er det eksempelvis bestilt tilstandsvurdering på tak i Gml. Røykenvei 9-11 og Vollenhallen 
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Alle vedlikeholdsbehov skal registreres av eiendomsforvalterne i forvaltningssystemet 

ISY.  

Vedlikeholdsbehovene registreres på en skala fra 1-3.25 Denne måten å registrere 

behovene på bygger på NS 3424 Tilstandsanalyse for byggverk som opererer med 

begrepene tilstandsgrad og konsekvensgrad. 

 

Tilstandsgrad Konsekvensgrad 

1 Svake symptomer 1 Små konsekvenser 

2 Middels kraftige symtomer 2 Middels store konsekvenser 

3 Kraftige symptomer 3 Store konsekvenser 

I henhold til standarden kan det spesifiseres hvilke konsekvenser som legges til grunn, 

som sikkerhet (brannsikkerhet, bæreevne), helse/miljø (luftkvalitet og støy), økonomi 

(vedlikehold, følgeskader mm) og estetikk (overflater, renhold etc.). 

I ISY presenteres disse vurderingene samlet med ett tall, uten nærmere angivelse av 

hvilke vurderinger som er lagt til grunn. 

Når et vedlikeholdstiltak er utført, skal det registreres som «ferdig» i ISY. Denne 

praksisen begynte EDF med først i 2013.  

ISY skal gi en oversikt over kjente vedlikeholdsbehov på bygningene. Systemet gir 

derimot ingen «oversiktsbilder» over tilstanden på kommunens bygninger. Videre 

framkommer det at det er en del «feil» med hensyn til registrerte vedlikeholdsbehov. 

Vårt inntrykk er at forvalterne bruker systemet på litt ulik måte og vi er usikre på 

fullstendigheten av registrerte behov. 

I forbindelse med at det nå tas ut rapporter fra ISY med hensyn til BMS-mål om utførelse 

av planlagt vedlikehold, jobbes det mot mer enhetlig og pålitelig registrering.  

IK-bygg 

IK-bygg26 er et nettbasert dataprogram for tilstandsanalyse i forhold til helse, miljø og 

sikkerhet. Programmet synligjør tilstanden med «trafikklysmetoden», og gir mulighet for 

å sammenligne byggenes tilstand med hverandre og over år. Programmet bygger på NS 

3424 og består av 242 spørsmål som skal besvares av forvalter og driftsoperatørene. 

Også bruker og eier av bygget blir bedt om å svare på utvalgte spørsmål i 

tilstandsanalysen. 

Etter EDFs rutine skal de årlige tilstandsanalysene utføres etter metoden til IK-bygg web. 

Tilstandsanalysen i IK-bygg skal så legges til grunn for prioritering av 

vedlikeholdsinnsats. Eiendom har hatt programmet siden 2009, men ikke tatt det i bruk 

før 2012.  

Bare kommunens skoler og barnehager er fullstendig registrert i IK-bygg, og etter det vi 

har forstått ble tilstandsregistreringen i IK-bygg foretatt som en engangsregistrering i 

2012, ut fra den informasjonen en hadde om byggene fra før. 

Programmet brukes ikke aktivt verken av eiendomsforvalterne eller driftsoperatørene. 

Rutinen for å bruke systemet er ikke implementert. Slik systemet brukes i dag har det 

liten nytte i vedlikeholdsplanlegging. 

Det er heller ingen mulighet til å overføre informasjon elektronisk mellom IK-bygg og 

ISY, noe som gjør det tidkrevende å holde begge systemene oppdatert. 

                                           
25 EDF begynte med dette i 2013 
26 IK står for internkontroll 
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Både forvaltere og driftsoperatører ønsker seg ett system som også er tilrettelagt for 

bruk på smarttelefon/nettbrett. Per i dag dokumenteres vedlikeholdsbehov og tilstand i 

ulike papirdokumenter (som notater og referater), og må deretter overføres til 

elektroniske systemer som ISY og IK-bygg. 

Ved årsskiftet 2013/2014 ble det satt i gang et prosjekt for å analysere behov og krav til 

et system for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU-system). Prosjektet har 

imidlertid stoppet opp i påvente av ny prosjektleder som må hentes eksternt. 

 EDF bør ha et system som sikrer at vedlikeholdet planlegges og 3.2.3

utføres i henhold til vedtatte strategi. 

EDF har mål om en fornuftig kombinasjon av planlagt og løpende vedlikehold, noe som 

skal gi det mest kostnadseffektive vedlikeholdet. I 2012 var målet at halvparten av 

vedlikeholdet skulle være planlagt, dette måltallet ble for 2014 økt til 70 prosent. 

Vedlikeholdsplanene utarbeides i ISY. Systemet gir mulighet for å legge inn 

vedlikeholdstiltak for 10 år framover, eller med faste intervaller. 

I praksis utarbeides vedlikeholdsplanene for ett år av gangen. Vår gjennomgang av 

vedlikeholdsplanene viser at det kun unntaksvis er lagt inn tiltak som er planlagt utført 

lenger fram i tid enn i 2015.27 Derimot har vi flere eksempler på at tiltak skyves på fra år 

til annet.  

I ISY er det registrert vedlikeholdsbehov tilbake til 2004 som ikke har blitt prioritert 

utført.28 Etter våre analyser tar det gjennomsnittlig 2 år fra et vedlikeholdsbehov ble 

registrert, til tiltak er utført. Halvparten av tiltakene ble utført samme år, eller året etter 

behovet ble registrert. 

EDF skriver i sin strategi at regelmessig tilsyn og kartlegging er vesentlig for å sikre 

utførelse i samsvar med prinsippene som er vedtatt. Som vi skrev i kapittel 3.2.2. følges 

ikke den interne rutinen med hensyn til kartlegging. 

I strategien heter det videre at alle vedlikeholdsoppdrag registreres og klassifiseres ut i 

fra tilstandsgrad og konsekvensgrad, som i kombinasjon gir grunnlag for rett prioritering. 

Som vi skrev i 3.2.2 vet vi ikke av rangeringen i ISY hvordan tilstand er vektlagt i forhold 

til konsekvens, eller type konsekvens jmf. NS 3424. Av intervjuene framgår det også at 

rangeringen av tiltakene til en viss grad er subjektiv. 

Når fastsatt vedlikeholdsbudsjett fordeles er utgangspunktet at teamene skal få midler til 

å dekke 3’er tiltakene. Deretter prioriteres 2’er tiltak. 1’er tiltak prioriteres ikke, men 

tildeles midler for eksempel dersom det utføres andre tiltak i samme bygg som gjør det 

naturlig samtidig å utføre 1’er tiltak. 

Vi har eksempler på vedlikeholdsbehov som er registrert tilbake i 2006, som nå har blitt 

prioritert ettersom det varsles som HMS-sak og klassifiseres som et 3’er tiltak. Behovene 

er ikke av en slik art som tilsier at tilstanden forringes over årene.  

Vi har i utvalget også eksempler på behov registrert i 2004, som nå er klassifisert som 

3’er tiltak, men stadig ikke er prioritert.  

Fordi rangeringen av vedlikeholdsbehovene ligger til grunn for prioriteringen av tiltak, er 

det viktig at forvalterne har en likest mulig vurdering av tilstanden. Dette for å sikre en 

riktig prioritering av vedlikeholdet på tvers av kommunens eiendommer. Tabellen under 

viser hvordan teamene har rangert vedlikeholdsbehovene i 2013, basert på utvalget av 

20 formålsbygg og 246 vedlikeholdsbehov.29  

 

                                           
27 I vårt utvalg er det ett tiltak som er planlagt utført i 2016 og ett i 2018. For mer informasjon om utvalget, se 
metodekapittel. 
28 Vi kan ikke se bor fra at noen av de eldste registrerte behovene ikke lenger er aktuelle. 
29 Se for øvrig metodekapittel. 
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Diagrammet viser at under 10 prosent av vedlikeholdsbehovene til team nord er rangert 

som 3’er tiltak mot 40 prosent av tiltakene til team sør. Motsatt er litt over halvparten av 

behovene til team nord 1’er tiltak, mens under 10 prosent av vedlikeholdsbehovene i 

bygningsmassen til team sør er rangert som 1’er tiltak. 

Budsjettet som teamene fikk til disposisjon i 2013 gjenspeiler forskjellene. Team nord 

fikk om lag 8 millioner i vedlikeholdsbudsjett, mot ca. 14, 3 millioner til tema sør. 

Teamene har ansvar for omtrent like mange eiendommer og areal, slik at vi ikke ser det 

som en forklaring på budsjettfordelingen. Det opplyses likevel at team Sør har ansvaret 

for flere skoler og barnehager enn team Nord, og at dette kan ha innvirkning på 

budsjettfordelingen. 

Vedlikeholdsbehov som er klassifisert som investering i forhold til regnskapet går ikke av 

vedlikeholdsbudsjettene til teamene, men finansieres over egne avsatte 

investeringsmidler. Det er satt opp flere forskjellige investeringspotter som skal dekke 

slikt vedlikehold. Bevilgningen for de investeringsmidlene for 2014 fordeler seg slik:  

 

Innvilgelse og fordeling av disse midlene foregår på to måter. I normale tilfelle tas 

forslag til tiltak opp på forvaltermøtet (ukentlige møter) og diskuteres igjennom der før 

eventuell innvilgelse av virksomhetsleder. 

Dog dersom det har oppstått en situasjon som krever svært rask avklaring for 

igangsettelse av tiltak, kan forvalter ta dette direkte med virksomhetsleder og få det 

godkjent. 

Større nødvendig vedlikehold (eksempel å skifte alle vinduer i et bygg) blir ofte for dyrt 

til å gjennomføre/prioritere innenfor budsjett som teamene disponerer. Forvalterne 

ønsker derfor gjerne å benytte investeringsmidler. Økonomifunksjonen er dog påpasselig 
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Team Nord Team Sør Totalt

Tiltstandkategori 3

Tilstandkategori 2

Tilstandkategori 1

Universell utforming/HC 1 mill kr

Stikkledninger 1 mill kr

Kulturminnebygg 5 mill kr

Brann 4 mill kr

ENØK (eget prosjekt) 11 mill kr

SD-anlegg skoler (prosjekt mellom eiendom og IKT 

avdelingen) 1,2 mill kr

Koordineringspott oppvekst 6 mill kr

Koordineringspott helse og omsorg 2 mill kr

Koordineringspott kultur 1 mill kr
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med korrekt skille mellom bruk av henholdsvis drift- og investeringsmidler. 

Konsekvensen kan være at nødvendig vedlikeholdstiltak blir utsatt. 

IK-bygg skal være systemet som gir et oversiktsbilde over tilstanden på kommunens 

eiendommer. Programmet brukes ikke aktivt, og systemet har liten nytteverdi med 

hensyn til planlegging av vedlikeholdet.  

 Det skal føres betryggende kontroll med bestilte 3.2.4

vedlikeholdsoppdrag 

Vedlikeholdstjenester kjøpes i all hovedsak fra eksterne leverandører via rammeavtaler.30 

Det er inngått parallelle rammeavtaler blant annet på bygg- og håndverkertjenester, 

elektrotjenester og malearbeid.  

Både forvaltere og driftsoperatører har bestillermyndighet. Driftsoperatørene er usikre på 

hvilken fullmakt de i så henseende formelt sett har, men de skal melde fra til forvalter 

ved «større» beløp. 

Bestillinger skal gjøres skriftlig. Fra sommeren 2014 sikres dette ved bruk av e-handel. 

Før dette ble ikke skriftlighet ved bestillinger fulgt helt i praksis. Mye av det planlagte 

vedlikeholdet gjennomgås i møte med leverandørene, som får forelagt lister over hvilke 

tiltak som skal utføres.31  Bestillingen skjedde da muntlig i slike møter. Vi har sett på et 

lite utvalg tiltak som ble gjennomført i 2013. 6 av14 oppdrag ble avtalt på slike møter.  

Leverandørene kan, innenfor visse rammer, selv legge opp en tidsplan for 

gjennomføringen, ut fra den listen de får forelagt. Forvalterne har månedlige møter med 

rammeavtaleleverandørene, hvor en gjennomgår status og framdrift for 

vedlikeholdsoppdragene. Utover slike møter er det ingen fast praksis på hvordan 

pågående eller utførte vedlikeholdsarbeider skal følges opp av EDF.  

Både driftsoperatørene, som jevnlig er ute på byggene, og bruker av bygget er kjent 

med hvilke vedlikeholdstiltak som skal utføres. Derfor mener EDF at de har god nok 

kontroll på at vedlikehold utføres i henhold til bestilling. Driftsoperatørene skal rapportere 

til forvalter om status for gjennomføringen av tiltakene.  

Dokumentasjon av utført vedlikehold er i hovedsak fakturaen for den enkelte jobben. For 

øvrig er det opp til forvalter hvordan utført vedlikehold dokumenteres og kontrolleres. Vi 

har fått opplyst at det gjøres noen visuelle kontroller av utført arbeid, men slike 

kontroller er ikke satt i system. 

Vi har gjennomgått et lite utvalg på 14 vedlikeholdstiltak som etter registreringen i ISY 

(vedlikeholdsplanen) skulle vært utført i 2013. Hensikten var å utføre kontroll av faktura 

mot bestilling. 

Det var vanskelig å kontrollere faktura for utvalgte tiltak, særlig fordi det mangler en 

referanse mellom tiltakene beskrevet i ISY, bestilling og faktura. Dette fører til at det er 

vanskelig og «matche» utførte tiltak med faktura. Det fremgår heller ikke av 

dokumentasjonen hvorvidt tiltakene er utført som avrop på rammeavtalene.32 Nedenfor 

følger en punktvis oppsummering: 

 For 8 av tiltakene fant vi ikke faktura i kommunens regnskapssystem. Vi 

forespurte forvalter om 4 av disse: 

o 3 tiltak er av faglige årsaker likevel ikke utført, derfor heller ikke fakturert 

o 1 tiltak bekreftes utført, men forvalter klarer heller ikke gjenfinne faktura. 

Vi får opplyst at tiltaket sannsynligvis er fakturert på en samlefaktura. 

 2 tiltak er bestilt i hht avtalt fastpris for oppdraget. Verken bestilling eller faktura 

er spesifisert med timepris eller materialkostnader. Vi har ikke mottatt 

                                           
30 Bare fem prosent av vedlikeholdet utføres av kommunens egne ansatte 
31 De parallelle rammeavtalene er utformet slik at sonene benytter hver sine leverandører 
32 En rapport utarbeidet av Advokatfirmaet Hjort DA i aug. 2014 på oppdrag fra kommunen påpeker også 
mangelfull dokumentasjon knyttet til avrop på rammeavtalene som brukes av EDF. 
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dokumentasjon som angir grunn til at rammeavtalens prisvilkår ikke er benyttet, 

eller om det er innhentet pristilbud fra andre leverandører. Det er dog fakturert i 

hht inngåtte fastprisavtaler. 

 4 av fakturaene er tilsynelatende i henhold til rammeavtalenes prisvilkår. 

o 3 av disse har mangler ved underbilag, slik at de ikke fullt ut kan 

kontrolleres. 

Vi har fått informasjon fra eiendomsdirektør om at det er prosesser i gang for å forbedre 

anskaffelsene i EDF. Blant annet i form av å øke kompetansen om bruken av 

rammeavtalene. I et notat til KU datert 29.07.2014 skriver rådmannen at han vil 

gjennomgå rutinene for sikre at alle avrop under rammeavtaler gjøres på rett måte og 

skriftliggjøres (herunder utarbeide maler for avrop). Alle ansatte som gjennomfører 

avrop skal få opplæring i hvordan det skal gjennomføres. Det vil bli etablert kontrolltiltak 

for å sikre at rutinene etterleves. Vi har fått opplyst at det skal ansettes en egen person 

som skal jobbe med innkjøp i Eiendom. Personen skal være tilknyttet 

anskaffelsesavdelingen. 

3.3 Revisjonens vurderinger 

Den overordnede problemstillingen til dette kapittelet er om kommunen har et 

planmessig og verdibevarende vedlikehold. Dette er forsøkt besvart gjennom følgende 

fire delkriterier:  

 Eiendom bør ha et fullstendig eiendoms- og bygningsregister.  

 EDF bør ha system/verktøy som gir informasjon om byggenes tilstand og 

vedlikeholdsbehov. 

 EDF bør ha et system som sikrer at vedlikeholdet planlegges og utføres i henhold 

til vedtatte strategi. 

 Det skal føres betryggende kontroll med bestilte vedlikeholdsoppdrag. 

Vi mener at det på nåværende tidspunkt er svakheter ved EDFs systemer og verktøy som 

gjør at vi ikke kan konkludere med at kommunen har et planmessig og verdibevarende 

vedlikehold. 

Nedenfor følger vår vurdering av de enkelte delkriteriene: 

Eiendom bør ha et fullstendig eiendoms- og bygningsregister.  

Alle kommunens eiendommer skal legges inn i forvaltningssystemet ISY. Dette gjøres 

manuelt. Ansvaret for hvem som skal gjøre dette er ikke plassert, noe vi mener bør 

gjøres. 

EDF bør ha system/verktøy som gir informasjon om byggenes tilstand og 

vedlikeholdsbehov. 

EDFs interne rutine med hensyn til årlige tilstandsbefaringer for alle bygg, følges ikke. 

Årlige tilstandsbefaringer anses ikke å være faglig nødvendig.  Det føres også jevnlig 

tilsyn med kommunes bygninger på andre måter. Vi mener derfor den interne rutinen bør 

justeres. Vi mener det bør utarbeides et system som sikrer at det gjennomføres 

tilstandsbefaringer på alle bygg ut fra faglig hensiktsmessige intervaller. 

Dokumentasjonen av tilstand og vedlikeholdsbehov på kommunens bygninger er etter 

vår vurdering mangelfull. God dokumentasjon er viktig for planlegging og prioritering av 

vedlikeholdet. 

Vi mener EDF bør nedlegge en innsats i forhold til enhetlig, pålitelig og fullstendig 

registrering av vedlikeholdsbehov og tilstand. Det bør jobbes aktivt for å sikre 

oppslutning om å bruke funksjonaliteten i systemene som blir benyttet. 

EDF bør ha et system som sikrer at vedlikeholdet planlegges og utføres i henhold til 

vedtatte strategi. 
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EDF har en målsetting om å øke andelen planlagt vedlikehold, som for 2014 er satt til 70 

prosent. 

Konkrete vedlikeholdsplaner blir likevel ikke utarbeidet for mer enn ett år av gangen. Vi 

har forståelse for at endelig vedlikeholdsplan årlig må avstemmes mot budsjettet. 

Samtidig mener vi at de økonomiske rammebetingelsene er såpass stabile at det bør 

være mulig å utarbeide mer langsiktige planer for vedlikeholdet. 

Rangeringen av vedlikeholdsbehovene skal sikre en riktig prioritering i forhold til 

strategien. Det er store forskjeller mellom teamene i hvordan de rangerer 

vedlikeholdsbehovene. Vi mener slike forskjeller kan utgjøre en risiko for at vedlikeholdet 

totalt sett ikke utføres etter strategien. 

Vi mener EDF bør undersøke nærmere om fordelingen av vedlikeholdsbudsjettet og 

investeringspottene, får konsekvenser for gjennomføringen av vedtatte prinsipper for 

vedlikeholdet (altså om prioriteringene er i tråd med strategien). 

Det skal føres betryggende kontroll med bestilte vedlikeholdsoppdrag. 

Det er ingen bestemt rutine for hvordan vedlikeholdsarbeider skal følges opp. I praksis 

har forvalterne jevnlige møter med leverandørene og driftsoperatørene følger opp ute.  

Når det opplyses at faktura er hoveddokumentasjonen på at et vedlikeholdstiltak er 

utført, er det kritikkverdig at det mangler referanse mellom tiltakene beskrevet i ISY, 

bestilling og faktura. Vår gjennomgang viser at det er svært vanskelig å kontrollere 

faktura mot bestilling, og også om kommunen har fått de priser og rabatter som er 

avtalt. E-handel vil sikre sporbarhet mellom bestilling og faktura, men linken mellom ISY 

og dokumentasjonen på utført vedlikeholdstiltak vil fortsatt mangle.  
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4 Hvordan er de økonomiske rammebetingelsene for 
drift og vedlikehold av kommunens bygninger? 

4.1 Vurderingskriterier 

Kommunens eiendommer skal ha en god og nøktern standard og de skal leveres til 

konkurransedyktige priser.33 Det fins flere forskjellige beregnede normtall for hvor mange 

kroner per kvm som er tilstrekkelig for å ha et verdibevarende vedlikehold. 

I 2008 ble det i regi av Kommunens Sentralforbund gjennomført en kartlegging av 

tilstanden til kommunale bygninger i en rekke kommuner. Kartleggingen ble gjennomført 

av Multiconsult og PWC34. I rapporten ble det estimert normtall for normalt 

verdibevarende vedlikehold, basert på NS 3454 ”Livssykluskostnader for byggverk”. 
Gjennomsnittlig vedlikeholdsbehov for kommunale bygninger med 60 års levetid35 ble 

beregnet til ca. 170 kr. per kvadratmeter per år, mens med 30 års levetid ble normtallet 

beregnet til 100 kr. per kvadratmeter.  

 

I 2013 tok NBEF (Norges bygg- og eiendomsforening) og Multiconsult initiativ til å gjøre 

en ny kartlegging med bruk av samme metode og verktøy som i 2008. I denne rapporten 

er normtallet beregnet til ca. 200 kr per kvm36. Normtallet er dog ikke anerkjent av KS 

grunnet muligheten for at tallet er satt for høyt og dermed kan virke unødvendig 

kostnadsdrivende. 

I HP 2012-2015 omtales vedlikehold som en høyt prioritert oppgave som styrkes med 10 

mill kr årlig fra 2012. Med den foreslåtte økningen, vil Asker kommune komme opp på KS 

sin anbefalte standard for vedlikehold.37  

Samtidig er det i sak i Formannskapet om vedlikeholdsbudsjettet for 2014,38 vedtatt et 

vedlikeholdsbudsjett på 50,4 mill kr som vil gi 155 kr per kvm i snitt for alle kommunale 

bygg. Det er presisert i saken at dette gir, etter rådmannens vurdering, et vedlikehold 

hvor bygningsmassens tilstand er uten vesentlige feil og mangler og som tilfredsstiller 

dagens forskrifter og krav til teknisk nivå med en midlere vedlikeholdsfrekvens.  

Rådmannens vurdering bygger på «Rapport om eierskap og organisering av 

eiendomsforvaltning i kommunesektoren», (Reinertsen AS, Helge Rohn, KoBE 2011). 

Rapporten legger til grunn 150 kr per kvm i vedlikehold i sin beskrivelse.  

Det har i lengre tid vært politisk oppmerksomhet knyttet til kostnadsnivået for 

Eiendomsområdet i kommunen. Tilbake i 2007 ble det blant annet fattet vedtak om at 

Sammenligninger med andre kommuner og bruk av nøkkeltall, herunder KOSTRA-tall for 

utgifter knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold, skal bidra til fastsettelse av forsvarlige 

budsjettrammer til FDV og effektiv ressursbruk.39 I 2010 ble det fattet vedtak om at 

forvaltningen av deler av kommunens formålsbygg skulle settes ut på anbud i den 

hensikt å kunne gjøre systematiske sammenligninger som grunnlag i det kontinuerlige 

forbedringsarbeidet.40 I HP 2013-2016 framgår det at det skal fremmes sak om nøkkeltall 

med fokus på definering av kvalitetsindikatorer, felles normtall og vedlikeholdsetterslep. 

Det synes med andre ord som det er ønskelig å ha en klar formening om eget nivå på 

kostnadene knyttet til FDV av eiendomsmassen. 

For HP 2014-2017 er det presisert at det er et generelt siktemål at energiforbruket skal 

reduseres. 

                                           
33 Tjenesteanalyse 2012  
34 Vedlikehold i kommunesektoren «Fra forfall til forbilde» Multiconsult, PWC 2008 
35 6 % kalkulasjonsrente 
36 Tilstandsbarometeret 2013, Norges Bygg- og Eiendomsforening og Multiconsult 
37 HP 2012-2015 s 110. KS standard er tatt ut fra Multiconsult rapporten i 2008. 
38 FSK 58/14 
39 Kommunestyret møte 6. februar 2007, sak 08/07. 
40 FSK 49/10. Møte 16.3.2010 
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Følgende vurderingskriterier legges til grunn: 

  Vedlikeholdskostnaden per kvadratmeter bør ligge mellom 100-170 kr.  

 Asker kommune bør ha en klar formening om eget nivå på forvaltnings- og 

driftsutgiftene. 

 

4.2 Fakta 

 Vedlikeholdsutgifter per kvadratmeter bør ligge mellom 100-170 4.2.1

kr. 

Nedenfor viser vi utgifter til vedlikehold for formålsbyggene i perioden 2009-2013, for 

Asker med sammenlignbare kommuner og landet for øvrig. 

 

Diagrammet viser at kommunen i 2013 hadde 167 kr per kvm i utgifter til vedlikehold. Til 

sammenligning var utgiftene i 2012 på 111 kr per kvm og 103 kr per kvm i 2011. Asker 

ligger høyere enn sammenlignbare kommuner og kostragruppe 13. 

Det har gjennom årene kommet flere tiltak som har bidratt til økte 

vedlikeholdsbudsjetter. I 2009 lanserte regjeringen en tiltakspakke som bl.a. ga et 

ekstraordinært vedlikeholdstilskudd til kommunesektoren for årene 2009 og 2010.41 

Videre ble vedlikeholdsbudsjettet styrket med 10 millioner kroner årlig fra 2012.42 

Asker kommune har beregnet seg frem til et normtall for kommunen på 155 kr pr kvm 

på verdibevarende vedlikehold som et akseptabelt nivå. Dette er også i sammenheng 

med tilstandsanalysen og faktiske budsjett for 2014.43  

Vedlikeholdskostnader rapportert inn til KOSTRA er kun vedlikehold som føres i 

driftsregnskapet. I investeringsregnskapet i Asker føres for eksempel oppgradering av 

bad, ny heis, branndører, varmtvannsbereder, oppgradering av garderobeforhold, 

snøfangere på tak osv. Dette kommer derfor ikke med i tallene for vedlikehold som 

rapporteres til KOSTRA. Ulik praksis for regnskapsføring i kommunene kan ha betydning 

for tallene. 

                                           
41 ST.prp. nr. 37 (2008-2009) Tiltakspakken var rettet inn mot å bekjempe arbeidsløshet og dempe virkningen 
av den internasjonale finansuroen på norsk økonomi. 
42 HP 2012-2015 
43 FSK-sak 58/14 
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KOSTRA-rapportering med splitting på kommunale formålsbygg ble gjort første gang for 

regnskapsåret 2008. Når tallene for vedlikehold brytes ned på type formålsbygg, får vi 

denne fremstillingen. 

 

Diagrammet viser at administrasjonslokaler peker seg veldig ut i 2013 med sine 387 kr 

per kvm. Dette begrunnes med at det har vært et større vedlikeholdsetterslep på 

administrasjonsbygg, og at administrasjonslokaler har blitt prioritert lavere enn bygg 

med tjenesteproduksjon de siste år.44  

Institusjonslokaler med sine 275 kr per kvm lå også høyt i forhold til andre i 2013, men 

for de tidligere årene har ikke de vært så høye. Grunnen til økningen er rehabilitering 

etter vannlekkasje på Gullhella BRS. 

Førskolelokaler har i tre av de fem siste årene ligget på over 200 kr per kvm (i 2013 205 

kr per kvm) og ikke under 150 kr per kvm i noen av årene. Førskolelokalene i Asker 

består av relativt små lokaler, noe som gir en høyere kvadratmeterpris på vedlikeholdet, 

enn for større bygg.45 I FSK-sak 65/13 er det skrevet at vedlikeholdskostnader ligger på 

et fornuftig nivå sett i forhold til byggenes alder og barnehagenes størrelse. 

Skolelokaler er lavest med sine 113 kr per kvm i 2013. Skolebyggene lå lavest også i 

2011 og 2012. Skolelokalene er de desidert største lokalene og utgjør 52 prosent av 

samlet areal av formålsbyggene. Dermed blir vedlikeholdsutgifter per kvm lavt på denne 

typen bygg. Om skolelokaler skriver Eiendom at skolene over flere år har vært prioritert 

og nå generelt holder en god standard.46 

 

 Asker kommune bør ha en klar formening om eget nivå på 4.2.2

forvaltnings- og driftsutgiftene 

Eiendom har gjort mye for å bedre rapporteringen av nøkkeltall og utgifter på området, 

gjennom bla. å delta aktivt i ulike KOSTRA- og nettverksgrupper. Eiendom utarbeider 

                                           
44 FSK 65/13 Vedlikehold av kommunens eiendommer. 
45 Tjenesteanalyse 2012 s 16 
46 FSK 65/13, FSK 58/14 
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årlig en tjenesteanalyse som gir en status på kommunens ressursinnsats, produktivitet 

og kvalitet. 

Utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold av formålsbygg rapporteres inn til KOSTRA.47 

Vi har nedenfor gjort en sammenligning av forvaltnings- og driftsutgiftene for 

eiendomsområdet med andre kommuner, kommunegruppe 13 og landet for øvrig. Vi 

viser også drift- og forvaltningsutgifter per type formålsbygg i kommunen. 

 

Areal utvikling  

 

Summen av arealet på formålsbyggene som kommunen eier har holdt seg relativt stabilt 

siden 2009. Nedgangen i areal fra 2011-2013 skyldes i hovedsak korrigeringer av feilført 

areal, som nå føres som næringsvirksomhet. Det har heller ikke vært stor endringer i 

arealet innenfor de forskjellige typene formålsbygg. Dermed kan ikke dette være en 

innvirkende faktor på forvaltnings- drifts- og vedlikeholdsutgifter. 

Forvaltningsutgifter 

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal forvaltning av eiendommer per kvadratmeter 

omfatter alle kostnader til utgifter knyttet til administrasjon, forsikring av bygg samt 

skatter og avgifter.48 Forvaltningskostnader påløper uansett om bygningen er i drift eller 

ikke. 

 

                                           
47 KOmmuneSTatRapportering. 
48 Tjenesteanalysen 2012  
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Diagrammet viser at Asker kommune brukte 86 kr per kvadratmeter på forvaltning av 

formålsbygg i 2013. Det har vært en økende trend fra 64 kr per kvm i 2009 til 86 kr per 

kvm i 2013. Sammenlignet med andre kommuner og kostragruppe 13, har Asker langt 

høyere forvaltningsutgifter. 

Eiendom opplyser at noe som kan ha innvirkning på disse tallene er hvordan 

eiendomsområdet er organisert i kommunen. Enheten har eget personale for økonomi og 

merkantile funksjoner. I tillegg har avdelingen egne fagansvarlige i stab/ støtte-

funksjoner og områdene jus, energi/ENØK, ventilasjon og brann.49 Hvordan andre 

kommuner er organisert i forhold til Asker i denne sammenligningen har vi ikke 

undersøkt nærmere.  

Utgifter til drift 

Til driftsaktivitet inngår alle kostnader knyttet til oppgaver og rutiner som er nødvendige 

for at bygningen skal fungere best mulig funksjonelt, teknisk og økonomisk. Det omfatter 

generell drift og ettersyn av bygningsdeler og installasjoner, serviceavtaler på tekniske 

anlegg, oppfølging av offentlige myndighetskrav, styring av energibruk og inneklima, 

energi, renhold, avfallshåndtering, vakt og sikring samt lønn til driftspersonalet. Drift 

omfatter også kommunale avgifter til vann og avløp.50 

 

                                           
49 Tjenesteanalysen 2012 
50 Tjenesteanalysen 2012 
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For 2012 og 2013 ligger Asker litt over kostragruppe 13. Med 558 kr per kvm i 2012 og 

542 kr per kvm i 2013. Utgifter har stort sett vært økende fra 2010, men for 2013 gikk 

det litt ned. 

Sammenlignet med Bærum ligger Asker klart høyere for alle de fem siste årene, og 

omtrent på nivå med Skedsmo.  

Når vi bryter dette ned på driftsutgifter per kvm på type formålsbygg, får vi følgende 

resultat.51 

 

Med unntak av idrettsbygg og institusjonslokaler viser KOSTRA-tallene at utgiftene til 

drift per type formålsbygg har vært relativt stabile. Idrettsbygg med 810 kr per kvm, 

administrasjonsbygg med 775 kr per kvm og førskolelokaler med 703 kr per kvm, er de 

                                           
51 I 2013 ble renholdskostnadene for første gang skilt ut og rapportert på egen linje inn til SSB. De har de 
tidligere årene blitt rapportert inn under driftskostnader. Vi har derfor i vår analyse for 2013 korrigert for 
renholdskostnadene på driftskostnadene, for å gjøre det mulig å sette opp en sammenligning over år. 
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tre typene bygg som har høyest utgifter til drift i 2013. Disse har også ligget høyt 

tidligere år.  

KOSTRA-tallene viser store svingninger i driftsutgiftene for idrettsbyggene i perioden, og 

en kraftig nedgang fra 2012 til 2013. Dette skyldes at driftskostnadene knyttet til selve 

idrettsaktiviteten var feilført som kostnader på idrettsbyggene. Korrigert for feilføringene 

lå utgifter til driftsaktivitetene for idrettsbygg i 2012 på om lag 817 kr per kvm.52 

Videre er en forklaring en defekt styring på is-anlegget i Holmen Ishall i 2012, som 

medførte betydelig økt forbruk det året. 

Utgiftene til drift på institusjonslokaler økte kraftigere i perioden 2011-2013 enn for de 

andre formålsbyggene. Dette kan delvis forklares med, at rapportert areal for 

institusjonslokaler er korrigert ned i forhold til tidligere år.53 

Eiendom opplyser at driftskostnadene henger nært sammen med utformingen på 

lokalene. Utgiftene til energi og renhold utgjør de største postene av driftskostnadene. 

For 2012 utgjorde renholdskostnadene 32 prosent av de totale driftskostnadene og 

energikostnadene 26 prosent. Lønn utgjorde 17 prosent.54 

Grunnen til høye utgifter til drift for administrasjonsbygg er bl.a. at rådhuset i Asker er et 

dyrt bygg å drifte på grunn av alder og lav arealeffektivitet.55 Høyt energiforbruk på et 

administrasjonsbygg på grunn av utvidet driftstid på ventilasjon (ønsket kjøling på IT-

avdelingen), kan også være en medvirkende faktor på høye utgifter til driftsaktiviteter.  

Disse to byggene utgjør 60 % av arealet på administrasjonsbygg.  

Førskolelokaler består av mange små bygg, og prisen per kvm blir dermed høy på denne 

typen bygg sammenlignet med andre.  

Idrettsbygg er de som har høyest utgifter til drift per kvm og har hatt det de tre siste 

årene. Asker kommune er en kommune som prioriterer idrettsaktivitet og bygg. 

Idrettsbyggene er energikrevende anlegg og har drift store deler av døgnet, noe som kan 

forklare utgiftsnivået. Det er også viktig å merke seg at kostnadene knyttet til 

bygningsareal for idrettsbyggene i KOSTRA også omfatter kostnadene til drift av 

uteidrettsanleggene (s.s. Risenga skøytebane og kunstgressbaner). Arealet til 

uteanleggene er ikke inkludert i rapportert areal.56 

Nedenfor gjennomgår vi kostnadene til energi og renhold for kommunens formålsbygg. 

Energi 

Viktige påvirkningsfaktorer for energikostnadene er hvilke energiavtaler kommunene har 

og når de er inngått, bygningsmassens beskaffenhet og alder, og hvilke 

ENØK/energibesparende tiltak kommunene har gjennomført. Oppvarming av 

energikrevende idrettsanlegg som svømmebasseng og kunstgressbaner vil også ha stor 

påvirkning på kostnadene.57 

                                           
52 Opplyst i e-post av 25.09.2014 
53 Opplyst i e-post av 25.09.2014 
54 Tjenesteanalyse 2012  
55 Tjenesteanalyse 2012  
56 Opplyst i e-post 25.09.2014 
57 Tjenesteanalyse 2012 
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Energikostnadene for Asker ligger over andre sammenlignbare kommuner og 

Kostragruppe 13. Energikostnadene har vært stigende de tre siste årene.  

Nedenfor viser vi energiforbruket målt i kWh for type formålsbygg for årene 2012 og 

2013 i kommunen. 

 

Skolelokaler forbruker mest energi totalt sett, men hele 52 prosent av det samlede 

arealet for formålsbyggene er skolelokaler. Samtidig har energiforbruket økt fra 2012 til 

2013. Førskolelokaler har lavest forbruk og også redusert forbruket fra 2012 til 2013. 

Nedenfor viser vi energiforbruket målt i kWh per formålsbygg per kvadratmeter. 
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Diagrammet viser at det er særlig administrasjonslokalene, idrettsbygg og kulturbyggene 

som peker seg ut med høyt energiforbruk. Samlet energiforbruk har økt fra 2011-2013. I 

tjenesteanalysen 2012 forklares økt energibruk fra 2011-2012 blant annet på grunn av 

radontiltak i skolelokaler og defekt styring av anlegget i Holmen Ishall. Vi ser av 

diagrammet at økningen i energiforbruket har fortsatt i 2013 for idrettsanlegg og 

skolelokaler. 

Asker kommune skal i større grad ta i bruk fornybar energi, og redusere kjøpt energi58 

med 30 prosent innen 2020 sett i forhold til 2007.59  

Asker kommune gjennomførte i perioden 2005-2010 et større ENØK prosjekt. Resultatet 

var en besparelse på om lag 19 % eller 9 GWh i energibruk i egne bygg. Dette prosjektet 

ble videreført i fase 2 fra 2011 med årlige bevillinger, foreløpig til 2016.60 

I tjenesteanalysen for 2012 skriver Eiendom at energiriktig bruk i byggene forutsetter 

riktig drift, og driftsorganisasjonen har en stor del av ansvaret for byggets forbruk. Det 

er driftsoperatørene som har det daglige ansvaret for energioppfølgingen på de enkelte 

bygg.  

Eiendom har definert et eget prosjekt rundt energioppfølging. Prosjektets mål er å 

forbedre driftsorganisasjonens fokus, kunnskap og rutiner for energioppfølging, samt 

informere brukerne/leietakerne av bygget om energiforbruket. 

21 bygg, i hovedsak skoler, har installert sentralt driftskontrollanlegg (SD- anlegg), som 

gir muligheter for en overordnet styring av tekniske anlegg i et bygg. Med et SD-anlegg 

kan driftstider for ventilasjon og temperatur i byggene styres fra sentralt hold. Et SD-

anlegg kan videre registrere kontinuerlig energiforbruk og styre de tekniske anleggene 

slik at tariffene utnyttes optimalt med tanke på lave energikostnader.61 

Asker kommune har ikke hatt noen strategi for SD-anlegg. SD-anleggene som er etablert 

har ikke vært koplet opp mot en felles server, men hatt en løsning hvor man har kunnet 

logge seg på anleggene via pc ute på byggene. Dette har vært en ustabil løsning og 

kvaliteten på det som har vært mulig å styre har vært varierende. Det har heller ikke 

vært backupløsninger og serviceavtaler tilknyttet anleggene. Det har ikke vært avsatt 

midler til vedlikehold og oppgraderinger av anleggene. Enkelte av anleggene er fra 1995 

og siden ikke blitt oppgradert.  

                                           
58 Ved å bruke «kjøpt energi» i målformuleringen oppnås det nødvendig fokus på at mer miljøvennlig 
energibruk kan oppnås ved lokal bruk av energi fra f.eks. sol, bergvarme eller ved redusert behov f.eks. 
gjennom isolering. 
59 Energi- og klimaplan 2013-2030 
60 Tjenesteanalyse 2012 
61 http://www.ncs-as.no/sd-anlegg 
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Driftsoperatørene opplyser at det i en typisk «julehelg» med flere helligdager kan spares 

mye med et operativt SD- anlegg. 

Det er foretatt en analyse for å kartlegge kommunens anlegg med sikte på å etablere 

felles teknisk løsning med kommunale servere og backup samt alarmfunksjoner for 

kritiske alarmer.   

Felles servere(koblet mot kommunens systemer ift backup, VPN tilganger etc) er nå 

etablert på Jørgensløkka. Per i dag er 4 anlegg knyttet mot løsningen.  6 nye anlegg er i 

sluttfasen og planlegges å være på plass i løpet av 2014.  Det 11. anlegget skal etter 

planen være på plass i første kvartal 2015. Videre utvikling i prosjektet vil avhenge av 

budsjettmidler.  

 

Renhold 

Renhold ble for første gang i 2013 skilt ut som egen post i KOSTRA. 

  

Sammenlignet med kostragruppe 13, ligger Asker kommune nesten helt likt for alle typer 

formålsbygg. Grafen viser at førskolelokaler med 273 kr per kvm er det som koster klart 

mer enn andre typer lokaler å renholde. Dette forklares med at barnehagene er preget 

av flere små, trange rom, ofte overmøblert og mye smuss.62 I Asker kommune blir 

renholdet utført både av egne ansatte renholdere og ved bruk av eksterne byråer. Det 

foreligger i dag 50 renholdsavtaler med private leverandører.63 

4.3 Revisjonens vurderinger 

Asker kommune har satt vedlikehold og forvaltning av eiendomsmassen på dagsorden. 

Det har vært gitt klare føringer på at Eiendom skal ha tilstrekkelige rammebetingelser for 

å opprettholde en tilfredsstillende standard på kommunens bygg. 

Vedlikeholdskostnadene ligger innenfor gitte normtall.  

Asker ligger høyere enn sammenlignbare kommuner på utgifter til forvaltning og drift av 

formålsbygg. Det synes som det har vært ønskelig med forklaringer på utgiftsnivået. 

Eiendom har gjort mye for å bedre rapporteringen av nøkkeltall og utgifter på området, 

gjennom bla. å delta aktivt i ulike KOSTRA- og nettverksgrupper. Vi mener noe arbeid 

gjenstår med å forklare forskjellene i utgiftsnivået både over år og mellom kommunene. 

                                           
62 Tjenesteanalysen 2011  
63 Tjenesteanalysen 2012  
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Vi vil se det som en styrke at muligheter eller konkrete forslag til reduksjon også blir 

synliggjort. 

 Vedlikeholdskostnadene per kvadratmeter bør ligge mellom 100-4.3.1

170 kr. 

Ut fra presenterte normtall har revisjonen valgt å legge til grunn at vedlikeholdsutgiftene 

til kommunens formålsbygg bør ligge i området 100 – 170 kr per kvadratmeter. Asker 

kommune har i perioden 2009-2013 hatt vedlikeholdsutgifter mellom 103-167 kr per 

kvadratmeter. 

Sammenlignet med andre kommuner som Bærum og Skedsmo, har Asker hatt høyere 

utgifter til vedlikehold, dette gjelder også sammenlignet med kostragruppe 13.  

Asker ligger nå i øvre sjiktet av de normtallene som foreligger for vedlikehold på 

kommunale bygninger. Dette tyder på en bevisst prioritering av vedlikeholdet i 

kommunen. 

Vi har sett at det er variasjoner i vedlikeholdsutgiftene mellom formålsbyggene over år. 

Eksempelvis lå vedlikeholdsutgiftene til administrasjonsbygg og institusjonslokaler høyt 

over normtallet i 2013. 

 Asker kommune bør ha en klar formening om eget nivå på 4.3.1

forvaltnings- og driftsutgiftene 

Forvaltningsutgifter 

Asker kommune har langt høyere forvaltningsutgifter enn andre sammenlignbare 

kommuner. I de fem siste årene har utgiftene vært økende. I 2013 brukte Asker 

kommune 86 kr per kvm til forvaltning. Til sammenligning lå kostragruppe 13 på 48 kr pr 

kvm i 2013. I sin tjenesteanalyse64 opplyser Eiendom at denne KOSTRA-indikatoren er 

meget avhengig av hvordan kommunene har organisert og kostnadsfører sin 

eiendomsfunksjon. Samtidig kan det være feilkilder i tallgrunnlaget for KOSTRA-

indikatoren. Vi kan ikke se av tjenesteanalysen at det er gjort faktiske undersøkelser for 

å påvise at forskjellene skyldes rapportering og organisering.   

Utgifter til drift 

KOSTRA-tallene viser at Asker i de to siste årene har hatt litt høyere utgifter til drift enn 

kostragruppe 13. Sammenlignet med Bærum ligger Asker klart høyere. Asker hadde en 

liten nedgang fra 558 kr per kvm i 2012 til 542 kr per kvm i 2013. 

Største delen av utgiftene til drift er energi, renhold og lønn. Idrettsbygg, førskolelokaler 

og administrasjonslokaler har høyere driftsutgifter per kvadratmeter enn andre typer 

formålsbygg.  

Renhold er for første gang i 2013 rapportert inn som egen post til SSB. Det har derfor 

ikke vært mulig å se utviklingen av denne kostnaden over tid, men sammenlignet med 

kostragruppe 13 ligger Asker kommune på samme nivå innenfor de forskjellige typer 

formålsbygg. 

Kommunen har gjennomført og planlagt flere ENØK-tiltak. Likevel har energiforbruket 

økt, blant annet forklart med radontiltak i skolene. Vi ser derimot ikke at det er forklart 

hvorfor kommunen har høyere energikostnader sammenlignet med andre kommuner, 

eksempelvis Bærum. Fokus på eksempelvis fullt ut operative og oppdaterte SD anlegg, 

synes å kunne gi muligheter for besparelser. 

 

                                           
64 Tjenesteanalyse 2012  
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5  Konklusjon  

I denne forvaltningsrevisjonen har vi vurdert om kommunens eiendommer blir forvaltet, 

driftet og vedlikeholdt på en forsvarlig måte og i tråd med gjeldende vedtak, rutiner og 

retningslinjer på området. 

Eiendomsområdet har vært et prioritert område i kommunen.  Vi ser at kommunen er 

aktiv i ulike nettverksgrupper og prosjekter for å bidra til utvikling på området. Vårt 

inntrykk er at tilstanden på kommunens eiendommer er god.  Kommunen har både vilje 

og ressurser til å prioritere vedlikeholdet. 

Revisjonen har imidlertid fokus på forbedringsområder innenfor området FDV Eiendom. 

Det foreligger politisk vedtatte strategier for forvaltningen av kommunens eiendommer. 

At slike strategier foreligger, er et av kriteriene for en god eiendomsforvaltning. Vi ser 

imidlertid at enkelte av vedtakene ikke er fulgt opp. Vi har ikke gått inn på hvor i 

administrasjonen ansvaret for oppfølgingen av vedtakene formelt sett ligger, eventuelt 

hvor det har sviktet. 

En forutsetning for et planmessig og verdibevarende vedlikehold er at det finnes en god 

oversikt over bygningene og den tilstanden byggene er i. På nåværende tidspunkt mener 

vi at det er svakheter ved EDFs systemer og verktøy som gjør at vi ikke kan konkludere 

med at kommunen har et planmessig og verdibevarende vedlikehold. Dette er med 

bakgrunn i følgende forhold: 

 Manglende skriftlige rutiner og ansvarsfordeling for registrering av alle kommunens 

eiendommer.  

 Mangelfull dokumentasjonen av tilstand og vedlikeholdsbehov på kommunens 

bygninger.  

 Vedlikeholdsplaner som bare blir utarbeidet for ett år av gangen.  

 Store forskjeller mellom teamene i hvordan de rangerer vedlikeholdsbehovene, som 

medfører forskjeller i fordeling av vedlikeholdsbudsjettet og investeringspotter.  

 Manglende rutiner for hvordan vedlikeholdsarbeider skal følges opp, dette i forhold til 

fakturakontroll og kontroll av faktisk utført arbeid.  

Asker ligger høyere enn sammenlignbare kommuner på utgifter til forvaltning og drift av 

formålsbygg. Blant annet har energiforbruket økt selv med allerede gjennomførte ENØK- 

tiltak. Det synes som det har vært ønskelig med forklaringer på utgiftsnivået. Vi mener 

det gjenstår noe arbeid med å forklare forskjellene i utgiftsnivået både over år og mellom 

kommunene. Vi vil se det som en styrke at muligheter og konkrete forslag til reduksjon 

også blir synliggjort. 
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6 Anbefalinger 

Kommunerevisor gir anbefalinger der det er klare rom for forbedringer. I rapporten kan 

vi ha påpekt konkrete forhold som vi mener kan forbedres, men som vi ikke har vurdert 

er av vesentlig karakter for en anbefaling. 

 

Kommunerevisor anbefaler: 

 

 At rådmannen redegjør for status for ikke framlagte saker. 

 At det utarbeides skriftlige rutiner for registrering av kommunens eiendommer i 

forvaltningssystemet. 

 At dokumentasjonen av tilstand, vedlikeholdsbehov og utført vedlikehold bedres. 

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

 At tjenesteanalysen videreutvikles til også å synligjøre muligheter eller konkrete 

forslag til kostnadsreduksjon. 
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Kilder 

Lov om kommuner og fylkeskommuner 

St. prp. Nr. 37 (2008-2009) 

NOU 2004:22 Velholdte bygninger gir mer til alle 

Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner 

KRS 4: Foreløpig standard (F) – Avgrensningen mellom driftsregnskapet og 

investeringsregnskapet 

HP 2014-2017 

HP 2012-2015 

Årsrapport 2013 Asker kommune 

Formannskapsmøte 5.4.2011, sak 67/11 

Formannskapsmøte 10.5.2011, sak 93/11 

Formannskapsmøte 8.2.2011, sak30/11 

Formannskapsmøte 24.4.2012, sak 84/12 

Formannskapsmøte 8.4.2014, sak 58/14 

Formannskapsmøte 7.5.2013, sak 65/13 

Kommunestyre møte 6.2.2007, sak 08/07 

Tjenesteanalyse 2012 Eiendomsforvaltning 

Tjenesteanalyse 2011 Eiendomsforvaltning 

Asker kommune, Energi og klimaplan 2013-2030 

Komité for teknikk, kultur og fritid, møte 21.8.2014, sak 35/14 

Rapport fra advokatfirmaet Hjort DA aug 2014 på oppdrag for kommunen, rammeavtaler 

Vedlikehold i kommunesektoren «Fra forfall til forbilde» Multiconsult, PWC 2008 

Rapport om eierskap og organisering av eiendomsforvaltning i kommunesektoren, 

utarbeidet for KoBE av spesialrådgiver Helge Rohn, Reinertsen AS 2011 

Tilstandsbarometer 2013, kommunal og fylkeskommunal sektor, Norges bygg- og 

eiendomsforening, Multiconsult 

KOSTRA, 4.1. Konsern - Eiendomsforvaltning for utvalgte kommunale formålsbygg- nivå 

2 

KOSTRA 4.1. Konsern - Eiendomsforvaltning for utvalgte kommunale formålsbygg - nivå 

3 (K) etter region, statistikkvariabel og tid 

http://www.ncs-as.no/sd-anlegg 

 

http://www.ncs-as.no/sd-anlegg
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Sak nr. Sak Møtedato 

68/2014 Forvaltningsrevisjon - tjenester til utviklings-

hemmede – revidert prosjektskisse. 
3.11.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Revidert prosjektskisse forvaltningsrevisjon - Tjenester til utviklingshemmede.

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget drøftet utkast til prosjektskisse på forrige møte (sak 57/14) og fattet følgende 

vedtak: 

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.

På denne bakgrunn har revisjonen lagt frem vedlagte reviderte prosjektskisse. 

Formålet med forvaltningsrevisjonen er om kommunen oppfyller lovkrav og politiske 

målsettinger til utviklings- og funksjonshemmede barn. 

Følgende hovedproblemstillinger søkes besvart: 

 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 enkeltvedtak for tjenester til

utviklings- og funksjonshemmede barn?

 Oppfyller kommunen krav til brukermedvirkning i tråd med regelverket og politiske

målsettinger?

Forslag til vedtak 
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 enkeltvedtak for tjenester til

utviklings- og funksjonshemmede barn?
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 Oppfyller kommunen krav til brukermedvirkning i tråd med regelverket og politiske

målsettinger?

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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Bakgrunn: 

Vedtak fra kontrollutvalgsmøte 6.10.2014 

o Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon rettet mot tjenester til

utviklings- og funksjonshemmede under 18 år.

o Utvalget vil komme tilbake til en undersøkelse for de over 18 år på et senere

tidspunkt.

o Utvalget ber på grunnlag av dette om en revidert prosjektskisse til neste møte.

Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015 vedtatt i KU 23.04.2012 og i KOM 

8.05.2012. 

«Plan for funksjonshemmede 2006-2016» ble vedtatt av kommunestyret 2.5.2006. 

Det ble også vedtatt at planen skulle rulleres etter 4 år. 

Rapport 2011, «Tjenesteutviklingen til mennesker med nedsatt funksjonsevne med 

behov for langvarige og koordinerte tjenester», var en rullering av planen fra 2006. 

Denne ble behandlet av kommunestyret 30.8.2011. Neste gang denne planen skal 

revideres er i 2015. En forvaltningsrevisjon på dette området nå, før revisjon av 

planen, kan derfor være hensiktsmessig. 

Formål og forslag til problemstillinger: 

Formålet med forvaltningsrevisjonen er om kommunen oppfyller lovkrav og 

politiske målsettinger til utviklings- og funksjonshemmede barn. 

Følgende hovedproblemstillinger søkes besvart: 

 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

Prosjekttittel: Tjenester til utviklings- og funksjonshemmede barn 
Oppdrag: Kontrollutvalgets møte 3.11.14 

Prosjektleder:  Kathrine Bolsø Evjen 
Prosjektmedarbeider: Inger Helene Elstad  
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 

erklærer seg uavhengige. 

Vedlegg 1 sak 68/14
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funksjonshemmede barn i tråd med regelverket og politiske målsettinger på 

området? 

 Oppfyller kommunen forvaltningslovens krav til enkeltvedtak for tjenester til

utviklings- og funksjonshemmede barn?

 Oppfyller kommunen krav til brukermedvirkning i tråd med regelverket og

politiske målsettinger?

Presentasjon av området: 

Aktuelle tjenester: 

 Barnehage

 Skole

 SFO

 EST (Etter skoletid)

 Boligtilbud

 Aktivitetstilbud

 Avlastning og omsorgslønn

 BPA

 Støttekontakt

 Individuell plan (IP)

Etter helse- og omsorgstjenesteloven skal kommunene sørge for hjemmetjenester, 

herunder helsetjenester i hjemmet og ulike former for personlig assistanse (herunder 

praktisk bistand/opplæring og støttekontakt), brukerstyrt personlig assistanse, 

avlastningstiltak, tilbud om omsorgslønn, barnebolig og sykehjem. 

Barnehage 

Barn med nedsatt funksjonsevne har fortrinnsrett ved opptak til barnehage. 

Skole 

Ved barneskolene Arnestad, Blakstad og Hvalstad og ved Vollen ungdomsskole er 

det spesialavdelinger. Spesialavdelingene gir et tilrettelagt undervisningstilbud til 

barn med særskilte behov og nedsatt funksjonsevne. 

SFO 

Skolefritidsordningen omfatter alle elever på1- 4. trinn, og for barn med særskilte 

behov også for 5. – 7. trinn. 

EST 

Etter skoletid (EST) er et fritidstiltak for elever med bistandsbehov i den 

videregående skolen. Tilbudet gis på Nordre Bondi gård. Ungdom kan motta tilbudet 

i 5 år (så lenge de er elever i videregående skole), men må søke om fornyet plass 

https://www.asker.kommune.no/Skole-og-utdanning/Skolene/Arnestad-skole/Spesialavdelingen/
https://www.asker.kommune.no/Skole-og-utdanning/Skolene/Blakstad-skole/Spesialavdelingen/
https://www.asker.kommune.no/Skole-og-utdanning/Skolene/Hvalstad-skole/Spesialavdelingen/
https://www.asker.kommune.no/Skole-og-utdanning/Skolene/Vollen-ungdomsskole/Smia---spesialavdeling/
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hvert år. 

Boliger for mennesker med utviklingshemming (voksne og barn) 

Virksomheten består av flere boliger/leiligheter spredt rundt i kommunen som alle er 

tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming. 

Daleløkken gruppebolig 

Gruppebolig med seks beboere 

Bergmarksetra ressurssenter 

Ressurssenter for utfordrende atferd med plass til 9 beboere. I tillegg har 

Bergmarksetra en arbeidsenhet som gir dagtilbud til fem personer. 

Oppsjø bofellesskap 

Bofellesskap med 8 beboere 

Borgenbråten omsorgsboliger og aktivitetssenter 

Bofellesskap med 22 beboere og aktivitetssenter med 12 plasser 

Borgenfaret 

Privat bofellesskap med 10 leiligheter 

Fredtunveien 31 

Bofellesskap med 5 beboere 

Fredtunveien 33 

Bofellesskap med 5 beboere 

Bondihagen omsorgsleiligheter 

Askervangen bofellesskap 

Bofellesskap med 12 beboere 

Sætre terrasse 

Samlokaliserte boliger bestående av 10 enkeltleiligheter 

Barnebolig 

Boligen utfører den daglige omsorgen på vegne av foreldrene på permanent basis. 

Barnas faste bopel er i barneboligen. 

Avlastningsbolig 

Tilbud om avlastning til familier med hjemmeboende barn. Barnas faste bopel er hos 

foreldrene. Avlastningsboligen ivaretar i kortere eller lengre perioder foreldres 

daglige omsorgsoppgave ved at barna «flytter» inn i avlastningsboligen. (se for 

øvrig under avlastning og omsorgslønn) 

Aktivitetstilbud 

Aktivitetshuset og etter skoletilbud er tjenester som må søkes via vedtakskontoret. 

Aktiv fritid og kreativ fritid er andre tilgjengelige fritidstilbud. 

Avlastning og omsorgslønn 

Omsorgslønn skal gi en viss økonomisk kompensasjon til personer som har 

omsorgsarbeid og stimulere dem til fortsatt å yte en innsats. Målgruppen for 

omsorgslønn er som oftest nære pårørende. 



Asker kommunerevisjon Prosjektskisse 

Forvaltningsrevisjon

X:\X-Rokus\Kontrollutvalg\Asker\5 AK\5.1\1114\Prosjektskisse utviklings- og funksjonshemmede KU 3.11.2014.docx  

Side 6 

Avlastning skjer enten på institusjon eller på individuelle tiltak. 

Avlastning i institusjon 

Avlastning for funksjonshemmede er en lovpålagt tjeneste. 

Institusjonsavlastningen gis ved Bondi som består av to avdelinger: Balder 

og Idunn. 

Avlastning individuelle tiltak 

I individuelle avlastningstiltak gis tjenester på døgn- og timesbasis, enten ved 

at barnet bor hos avlaster noen døgn per måned, eller ved at familien har 

avlaster noen timer per uke etter behov. Ulike typer avlastningstiltak kan 

kombineres ut fra familiens behov. 

BPA – Brukerstyrt personlig assistanse 

Lovpålagt tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven. 

Målgruppen: 

 Funksjonshemmede med et sammensatt og omfattende behov for tjenester og

som er i stand til å lede assistenten (ta arbeidslederrollen).

 Personer som ikke kan ivareta denne rollen selv, slik som personer med psykisk

utviklingshemming.

 Familier med barn med nedsatt funksjonsevne.

Tjenesten omfatter praktisk og personlig hjelp i dagliglivet for funksjonshemmede. 

Innenfor de timerammer som kommunens vedtak angir, kan du i prinsippet styre 

hvem du vil ha som hjelper, hva assistenten skal gjøre, og hvor og til hvilke tider 

hjelpen skal gis. 

Støttekontakt 

Personer eller familier som på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale 

problemer trenger hjelp til å få en aktiv fritid, eller komme ut av en isolert tilværelse, 

kan søke om støttekontakt/fritidskontakt. Støttekontakten tilbyr blant annet sosialt 

samvær etter behov og ledsagelse til ulike fritidsaktiviteter. 

Formålet med ordningen er at den skal medvirke til å bryte isolasjon, utvide sosiale 

nettverk og utvikle sosiale ferdigheter. Det innvilges som hovedregel ikke til barn 

under 10 år. 

Individuell plan 

Mottar en flere typer helse- og omsorgstjenester fra kommunen over lang tid, kan en 

ha rett til å få en individuell plan. Dette er en plan som omfatter tjenester til brukeren 

som person. Hensikten er å se alle tjenestene vedkommende mottar i sammenheng 

med hverandre, slik at brukeren får større trygghet og forutsigbarhet og et mest 

mulig helhetlig og tilpasset tilbud.  
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Vedkommende har rett til å delta i arbeidet med sin individuelle plan, og det skal 

legges til rette for dette. Pårørende skal trekkes inn i arbeidet i den utstrekning 

pasienten og brukeren og pårørende ønsker det. 

Brukermedvirkning 

Brukermedvirkning er en forutsetning i arbeidet med habilitering, ansvarsgrupper og 

individuelle planer. Et av formålene i helse- og omsorgstjenesteloven er å sikre at 

tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet. 

Det står også i pasient- og brukerrettighetsloven at tjenestetilbudet skal så langt som 

mulig utformes i samarbeid med pasient og bruker. 

Resultatet for brukerundersøkelsene for 2013 viser at virksomheten boliger for 

mennesker med utviklingshemming fikk lav score (3,5 og markert rød) på spørsmål 

vedrørende brukermedvirkning. 

Barn (Barne- og familieenheten) 

Foreldre av barn med en diagnose som medfører en funksjonsnedsettelse kan 

henvende seg til Barne- og familieenheten for videre hjelp. De har ansvar for: 

 Å se til at barn og unge opp til 18 år med nedsatt funksjonsevne som har krav

på individuell plan (IP) får dette.

 Å gi råd og veiledning om rettigheter og aktuelle hjelpetiltak

 Gjennomføre samtaler vedrørende familiens behov og/eller samtaler for

støtte til å kunne håndtere egen situasjon

 Bistå i det tverrfaglige arbeidet når barnet mottar hjelp fra flere tjenester.

Utvalg/Avgrensning: 

Utvalget i undersøkelsen vil være et hensiktsmessig utvalg av brukere under 18 år. 

Ved undersøkelse av denne gruppen vil enkelte tjenester/tilbud dermed automatisk 

falle bort. 

Prosjektet vil ha sitt hovedfokus på regeletterlevelse og måloppnåelse. 

Revisjonskriterier: 

Helse- og omsorgstjenesteloven 

Pasient- og brukerrettighetsloven 

Forvaltningsloven 

Lov om pasient- og brukerrettigheter 
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Spesialisthelsetjenesteloven 

Psykisk helsevernloven 

Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for 

menneske med nedsett funksjonsevne m.m. 

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne 

(diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) 

Opplæringsloven 

Lov om barnehager 

Forskrift om kvalitet i pleie og omsorgstjenestene for tjenesteyting 

Forskrift om internkontroll i helse og omsorgstjenesten 

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator 

St.meld 45 (2012-2013) Frihet og likeverd 

Plan for funksjonshemmede 2006-2016 

Tjenesteutviklingen til mennesker med nedsatt funksjonsevne med behov for 

langvarige og koordinerte tjenester. Rapport 2011. 

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne – hvilke rettigheter har familien? 

(Helsedirektoratet 2013) 

Metode: 

I hht RSK 001 

Møter med ledelsen, kontaktpersoner og andre aktuelle innen området. 

Undersøkelser etter kvalitativ metodikk. Dokumentanalyser, gjennomgang av rutiner 

og resultatrapporteringer.  

Prosjektstart: 

Oppstart ikke fastsatt på nåværende tidspunkt. 

Forventet ferdigstillelse: 

Vår 2015 

Dato: 

08.10.14 

Sign: KBE 
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Sak nr. Sak Møtedato 

69/2014 Prioritering av forvaltningsrevisjonsprosjekter ut 

perioden. 

3.11.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 

1. Forvaltningsrevisjonsprosjekter 2012 – 2015, revidert 22.10.14.

2. Mellomevaluering av barne- og familieenheten, saksfremlegg og vedtak

kommunestyresak 95/14.

3. Notat fra kommunerevisjonen om mulige forvaltningsrevisjonsprosjekter omdelt i

møtet 25.8.14.

Saksopplysninger 
I vedlagte notat Forvaltningsrevisjonsprosjekter 2012 – 2015 er det gitt en oversikt over 

planlagte og igangsatte prosjekter. Kontrollutvalget har utsatt forvaltningsrevisjon innen 

barne- og familietjenester i påvente av mellomevalueringen av Barne- og familieenheten. 

Denne evalueringen ble behandlet i kommunestyret 9.9.14, se vedlegg 2. 

Revisjonens notat om mulige forvaltningsrevisjoner som ble delt ut i møtet 25.8 er lagt ved på 

nytt her.   

Se også 2. Tertialrapport 2014 som er vedlegg 6 i sak 74/14. I kapittel 6 gir rådmannen en 

status på oppfølgingen av forvaltningsrevisjoner. 

Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten innstilling. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

Sign. Utskrift 



OWS/MM 22.10.2014 

 Forvaltningsrevisjonsprosjekter 2012 – 2015 
Tabellen bygger på notat av 25.1.2013 som ble drøftet i kontrollutvalget 4.2 13. Hensikten er å lage 

en oversikt over aktuelle tema for forvaltningsrevisjon, mulige prioriteringer og gjennomførte 

prosjekter.  

Planlagte prosjekter 

Hovedområde Utdyping av tema Prioritering 

Oppvekst Barne- og familietjenester H 2013 Utsatt 

Skolefritidsordning H 2014 

Grunnskoleopplæring V 2015 

Helse og omsorg Sosiale tjenester V 2014 

Tjenester til utviklings- og 
funksjonshemmede 

H 2014 Bestilt (barn) 

Økonomisk situasjon og 
handlingsrom 

Selvkostregnskaper H 2014 

Kontraktsstyring 

Offentlige anskaffelser 

Igangsatte prosjekter 

Hovedområde Utdyping av tema Tidsskjema 

Oppvekst Barnevern FR-rapport H 2012. Behandlet i 
k-styret 29.1.13. Fulgt opp 
kontrollutvalget 7.10.13 og 
2.6.14 

Helse og omsorg Psykiatri/rus FR-rapport V 2013. Behandlet i 
k-styret 10.09.13. 

Hjemmetjenester Behandlet i k-styret 21.01.14. 
Fulgt opp kontrollutvalget 
3.11.14. 

Økonomisk situasjon og 
handlingsrom 

Kommunens eiendeler FR-rapport V 2014. Behandlet i 
k-styret 10.6.14 

Kommunens eiendommer FDV Levert H 2014. Behandlet i 
kontrollutvalget 3.11.14 
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SAKSFREMLEGG 

Godkjent av: 

Saksbehandler:  Turid Helene Christensen 

Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 14/1211 

Mellomevaluering av barne- og familieenheten 2014 

Rådmannen anbefaler komite` Oppvekst og deretter formannskapet å innby kommunestyret til å 

fatte slikt 

v e d t a k: 

1. Fase 1 – mellomevalueringen av Barne – og familieenheten tas til orientering

2. Fase 2 – sluttevalueringen gjennomføres i henhold til prosjektgruppens plan i

løpet av 2014/2015, og avsluttes innen desember 2015

3. Sluttevalueringen av Barne – og familieenheten (fase 2) sees i sammenheng med

den kommende Strategi for kvalitet i Oppvekst som skal vedtas i løpet av 2015.

1. Sammendrag og konklusjon

1.1 Hva saken gjelder.

Som en følge av formannskapets vedtak i sak 55/13 er det gjennomført en mellomevaluering av 

Barne- og familieenheten i 2013/14. 

Hensikten med mellomevalueringen var å vurdere om det er behov for å korrigere kursen i henhold 

til langsiktige og strategiske mål, og igangsette konkrete tiltak for sikre måloppnåelse og eventuelt 

forsterke/justere kursen i knyttet til kommunens utfordringer - forebygging og tidlig innsats og god 

helhet og samhandling. 

Fase 1 av evalueringen har hatt fokus på samhandling intern i BFE, og fase 2 vil bygge på fase 1 

med fortsatt fokus på i hvilken grad tjenestetilbudet til barn og deres familier oppleves som 

tilgjengelig, helhetlig og godt koordinert. Evalueringen vil også i fase 2 vurdere i hvilken grad 

Barne- og familieenheten har en hensiktsmessig organisering med tanke på styrket samhandling og 

økt helhet og kvalitet i tjenestene, spesielt rettet mot samarbeid og samhandling med Helse og 

omsorgstjenesten. 

1.2 Rådmannens konklusjon. 

Resultatet av mellomevalueringen viser at etableringen av BFE har vært vellykket med tanke på 

samhandling internt i BFE, og langt på vei har man lykkes med samarbeid innen oppvekstsektoren.  

Funnene fra mellomevalueringen viser at brukerne gjennomgående er noe mer fornøyd med 

tjenestene på de indeksene mellomevalueringen tar for seg sammenliknet med tidligere år. Dette 

gjelder særlig indekser som helhetlig tjenestetilbud, kunnskap om TFS og samhandling 

hjelpeinstansene imellom. Det er imidlertid noe variasjon fra tjeneste til tjeneste og fra aldersgruppe 

til aldersgruppe.  

Vedlegg 2 sak 69/14
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Medarbeiderundersøkelsen og følgeevalueringen fra universitetet i Tromsø viser at de ansatte i 

Barne- og familieenheten i større grad enn før omorganiseringen/etableringen av BFE opplevde at 

de samarbeider tettere på tvers av profesjoner og tjenester. TFS-møtene oppleves som nyttige og 

stadig flere møter gjennomføres i tråd med metodeboken. Medarbeiderundersøkelsen i skole og 

barnehage viser også høy grad av tilfredshet blant de ansatte og en stadig mer positiv holdning og 

evne til samarbeid på tvers. 

Barne – og familieenheten har etablert et felles mottaksteam for å sikre likebehandling og 

imøtekomme ønske om Én dør inn. 

Det ser ut til at mål om at ressursbruken skal øke fra sent til tidlig i barnets livsløp også har begynt å 

slå inn.  

Funnene fra mellomevaluering viser imidlertid at det er behov for ytterligere kunnskapsinnhenting 

gjennom grundigere utredninger av organisering av tjenestene. Særlig behov for utredning er det 

med tanke på  

- styrket samhandling på tvers av tjenesteområdene 

- sammensetning av kompetanse i personalet 

- videreutvikle ideen om én dør inn til tjenestene  

- tilstedeværelse der barna og familiene er 

 

Mellomevalueringen viser også at det er behov for tydeligere kvalitetsmål, forventninger og tiltak 

for samhandling på tvers, for mer systemrettest arbeid og for omfordeling av ressurser i lys av 

satsningen på tidlig innsats og én dør inn til tjenesten 

 

 

2. Bakgrunn for saken. Saksopplysninger 

Barne- og familieenheten ble etablert som en egen virksomhet 1. januar 2011. 

I forkant av etableringen vedtok Kommunestyret 16.02. 2010 sak 6/10 at Barne- og 

familieenheten(BFE) skulle mellom evalueres med fokus på forebygging, tidlig innsats og 

samhandling. 
Formannskapets vedtok 16.04.2013 mandatet for evalueringen av Barne- og familieenheten(sak 55/13). 

Mandatet består av fire effektmål som har dannet grunnlaget for evalueringen 

1. Opplever barn, unge og familier én dør inn; et tilgjengelig, helhetlig og godt koordinert 
tjenestetilbud og tjenestetildeling, og har denne endringen ført til mer tidlig innsats? 

2. Er det etablert organisasjonsstruktur som sikrer fast tilstedeværelse i skoler og barnehager og nær 
familiene? 

3. Er det tilstrekkelig samhandling intern mellom ansatte i oppvekst og mellom ansatte i Helse og 
omsorg? 

4. Utøver BFE sine tjenester gjennom arbeidsmåter og kompetanse som imøtekommer behovet for 
forebygging og tidlig innsats? 

 

Evalueringen av Barne- og familieenheten gjennomføres i to faser: 
 
Fase 1 – mellomevaluering som avsluttes i annet halvår av 2013 
Fase 2 – Sluttevaluering som avsluttes senest innen utgangen av 2015 
 

Det ble nedsatt en prosjektgruppe til å gjennomføre denne evalueringen. 

 

2.1 Problemstillingen - Helhetlig forankring. 
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De sentrale utfordringene for hele kommunen er god kvalitet på tjenesten, forebygging og tidlig 

innsats, god helhet, samhandling og kompetanse. Rådmannen mener det er viktig at de sentrale 

utfordringene må sees i sammenheng og man ser på helse livsforløpet til barn og unge. Det er viktig 

at man sørger for at tiltakene rettet mot barn og unge settes inn tidlig i barnets livsløp, og at både 

forebyggende tiltak og tiltak knyttet til enkelte barn og unge er samordnet og helhetlig og har god 

kvalitet.  

Derfor er det viktig at evalueringen av Barne- og familieenheten og eventuelle tiltak som settes inn 

som følge av evalueringen, sees i sammenheng med både Strategi for kvalitet i Oppvekst, Tidlig 

innsats prosjektet og Strategi for Helse og Omsorg. 

 

Parallelt med evalueringen av Barne- og familieenheten pågår det et arbeid med andre prosjekter og 

strategier innenfor både Oppvekst og Helse og omsorgstjenesten som må sees i sammenheng med 

sluttevalueringen av Barne-og familieenheten. 

 

Prosjekt Tidlig innsats 
Prosjekt tidlig innsats i oppvekst ble etablert i 2012 med mål om å snu ressursbruken fra sent til 

tidlig i barnets livsløp. Prosjektet har som mål at tiltak skal iverksettes så tidlig som mulig når 

bekymring oppstår, og at alle barn i så stor grad som mulig skal inkluderes i ordinært barnehage- og 

skoletilbud. Prosjektet har også som mål å styrke kvaliteten på spesialundervisningen for de som 

har vedtak om dette. 

 

Strategi for kvalitet i Oppvekst 
I Handlingsprogram 2013-2016 og i Planstrategien til Asker kommune ble det vedtatt at det skal 

utarbeides en strategi for oppvekstområdet. Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 skal skissere et 

ønsket oppvekstmiljø med tilhørende tjenester i Asker kommune i 2025. Strategien skal legge 

føringer og prinsipper for valg av organisering, sammensetning av ansattes kompetanse, metoder og 

tiltak innenfor hele oppvekstområdet. 

Strategien skal være et forpliktende styringsdokument for alle virksomheter og ansatte innen 

tjenesteområde oppvekst i Asker kommune. Strategien skal bidra til å sikre et helhetlig og 

kvalitativt godt tjenestetilbud for barn og deres familier i tråd med kommunale og statlige føringer. 

Strategien skal omfatte mål og føringer for forskningsbaserte metoder/tiltak og sikre en felles 

forankring av disse. En felles forankring er en forutsetning for å kunne organisere hjelpetiltak, slik 

at disse blir ytterligere samordnet, koordinert og faglig forankret. 

For å øke kvaliteten på tjenestene vil det også være et særlig fokus på brukermedvirkning og godt 

samarbeid med foresatte, da dette er avgjørende for å lykkes med kommunens tjenester og tiltak for 

barn og ungdom.  

 

Strategi for helse og omsorg 
I strategi for Helse og omsorg – Sammen gjør vi det mulig er ett av strategiområdene:  

Styrke og videreutvikle og samle forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på 
helhet og tilgjengelighet. 
Tre av delstrategiene kan knyttes direkte til tjenesteområdet oppvekst: 

1. Sørge for at svangerskapsomsorg, helsestasjons – og skolehelsetjenesten er en sentral aktør i 

det helsefremmende og primærforebyggende arbeid til gravide, barn,ungdom,og unge 

voksne mellom 0 – 24 år 

2. Sørge for at skolehelsetjenesten er et lett tilgjengelig lavterskeltilbud plassert på skolene 

med regelmessige daglige åpningstider 

3. Styrke tilbudet til alle barn og unge med sammensatte behov gjennom koordinerte tjenester. 
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De fleste av tjenestene til barn og unge er i dag organisert i Barne – og familieenheten, med unntak 

av Arbeid avlastning og fritid. 

Det er derfor viktig at tjenesteområdet oppvekst og Helse og omsorgstjenesten samhandler godt for 

disse barna. De aller fleste barn og unge med nedsatt funksjonsevne vil ha behov for 

habiliteringsbistand gjennom hele livet. Tjenestebehovet varierer og vil endre seg med barnas alder 

og utvikling. Målet er at den enkelte bruker og familie skal oppleve sammenheng, helhet, 

kontinuitet, god koordinering og langsiktighet i planlegging og utredning og i gjennomføring av 

tiltak. 

Tidligere behandling. Behandling i utvalg 

• Formannskapet 16.04. 2013 – Sak 55/13.

Rådmannens vurderinger 

De sentrale utfordringene for hele kommunen er god kvalitet på tjenesten, forebygging og tidlig 

innsats, god helhet, samhandling og kompetanse. Rådmannen mener det er viktig at de sentrale 

utfordringene må sees i sammenheng og man ser på helse livsforløpet til barn og unge. Det er viktig 

at man sørger for at tiltakene rettet mot barn og unge settes inn tidlig i barnets livsløp, og at både 

forebyggende tiltak og tiltak knyttet til enkelte barn og unge er samordnet og helhetlig og har god 

kvalitet.  

Derfor er det viktig at evalueringen av Barne- og familieenheten og eventuelle tiltak som settes inn 

som følge av evalueringen, sees i sammenheng med både Strategi for kvalitet i Oppvekst, Tidlig 

innsats prosjektet og Strategi for Helse og Omsorg. 

Rådmannenes konklusjon 

Fase 1 – mellomevalueringen av Barne – og familieenheten tas til orientering 

Fase 2 – sluttevalueringen gjennomføres i henhold til prosjektgruppens plan i løpet av 2014/2015, 

og avsluttes innen desember 2015 

Sluttevalueringen av Barne – og familieenheten (fase 2) må sees i sammenheng med den kommende 

Strategi for kvalitet i Oppvekst som skal vedtas i løpet av 2015. 

Lars Bjerke  (sign.) 

Rådmann 

Vedlegg: Notat – Evaluering av Barne- og familieenheten 
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Utvalg Kommunestyret 

Møtedato 09.09.2014 Utvalgssak 95/14 

____________________________________________________________________________ 

Saksprotokoll: Mellomevaluering av barne- og familieenheten 2014  

Behandling:t 2: 

Jørgen Blom, V, fremmet  følgende forslag til endret punkt 2: 

2 Fase 2-sluttevalueringen gjennomføres i henhold til prosjektgruppens plan i løpet av 

2014/2015, og avsluttes innen juni 2015, med politisk behandling før nytt 

kommunestyre. 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Forslaget fremmet av Jørgen Blom ble enstemmig vedtatt oversendt til formannskapet uten 

realitetsbehandling. 

Vedtak: 

1. Fase 1 – mellomevalueringen av Barne – og familieenheten tas til orientering

2. Fase 2 – sluttevalueringen gjennomføres i henhold til prosjektgruppens plan i

løpet av 2014/2015, og avsluttes innen desember 2015

3. Sluttevalueringen av Barne – og familieenheten (fase 2) sees i sammenheng med

den kommende Strategi for kvalitet i Oppvekst som skal vedtas i løpet av 2015.
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Skolefritidsordning 

HP 2014-2017 

Ingen spesielle kommentarer. 

Overordnet analyse - Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015 

Risiko: Høye driftskostnader, manglende selvkostregnskap. 

Forvaltningsprosjekter gjennomført i andre kommuner 

Variasjoner i SFO tilbudet
1

Revisjonen har valgt å dele rapporten inn i følgende problemstillinger: 

 Er det stor variasjon i deltakelse?

 Er det variasjoner i aktivitetstilbudet?

 Er det variasjoner i mattilbudet?

 Hva er årsaker til variasjonene?

 Følges reglene om leksehjelp?

Hovedfunn fra rapporten: 

 Mange skoler/SFO avviker fra kravene i gjeldende regelverk for leksehjelp.

 Det er store variasjoner i aktivitets- og mattilbudet.

 Det er flere årsaker til at tilbudet varierer.

 Andelen elever som deltar på SFO varierer mellom skolene, særlig på 4. trinn.

 Andelen elever som deltar på leksehjelp varierer sterkt, særlig på 1. trinn.

Kvalitet i SFO
2

Hensikten med denne forvaltningsrevisjonen er å undersøke om SFO-tilbudet er i tråd med 

opplæringslova og kommunens vedtekter. Problemstillingen er: Tilfredsstiller SFO-tilbudet i 

Trondheim kommune kvalitetskravene til tjenesten?  

For å svare på denne problemstillingen fokuserer vi på SFO-enes økonomi, bemanning, 

kompetanse og internkontroll. Videre undersøker vi utvalget og omfanget av aktiviteter ved 

SFO-ene og på samarbeidet mellom SFO-ene og sentrale samarbeidspartnere. 

Konklusjon: 

Vi har konkludert med at rådmannen mangler systematisk oppfølging av at SFO-ene følger 

kravene i vedtektene. Enkelte SFO-er oppfyller ikke vedtektenes krav til bemanning, areal og 

foreldresamarbeid, og noen er ikke universelt utformet. Dette viser at kommunen på noen 

områder ikke tilfredsstiller kvalitetskravene som stilles til tjenesten. Undersøkelsen viser at 

kvaliteten på tilbudet ved SFO-ene i kommunen er ulik, og at det er behov for styrket 

internkontroll på området. 

Ressursbruk i skolefritidsordningen
3

Problemstillingene er som følger: 

1. Hvordan er ressursbruken til skolefritidsordningen i Alta kommune?

 Hvordan har ressursbruken vært de siste årene?

 Hvordan er ressursbruken på hver enkelt SFO-enhet?

1
 Bærum kommunerevisjon 2012 

2
 Trondheim kommunerevisjon 2013 

3
 Vest- Finnmark kommunerevisjon IKS 2013 
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 Hvordan er ressursbruken sammenlignet med andre kommuner?  

 

2. Er Alta kommunes finansiering av skolefritidsordningen i samsvar med regelverket på 

området?  

 Har kommunen et forsvarlig system for fastsetting av foreldrebetaling i SFO?  

 Er nivået på foreldrebetalingen i tråd med regelverket?  

 

Anbefalinger: 

På bakgrunn av hovedfunnene i denne undersøkelsen vil revisjonen anbefale følgende:  

 Kommunen bør foreta en systematisk gjennomgang for beregning av satsene for 

foreldrebetaling ved skolefritidsordningen.  

 Kommunen bør iverksette tiltak som sikrer en mer eksakt føring av de lønnsutgifter som 

gjelder skolefritidsordningen.  
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Grunnskoleopplæring 

HP 2014-2017 

 BMS 
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Overordnet analyse - Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015 

Risiko: Når ikke mål. Mangel på kvalifisert personell. Manglende tilbud til å utføre lovpålagt 

tjeneste. Høye driftsutgifter. 

 

Forvaltningsprosjekter gjennomført i andre kommuner 

Måloppnåelse og kvalitet i grunnskolen
4
 

I hvilken grad blir sentrale bestemmelser i opplæringslova etterlevd og driften 

kvalitetssikret? 

 I hvilken grad har kommunen et system for å kvalitetsvurdere virksomheten? 

 Hvordan følges bestemmelsene opp om: 

o Tilpasset opplæring 

o Samarbeid med hjemmet 

o Vurdering av elevene 

o Organisering av elever i grupper 

o Kompetansekrav 

o Kompetanseutvikling 

 Hva gjøres av tiltak for å nå Ski kommunes vedtatte målsetninger for resultater i 

skolen? 

 I hvilken grad sikrer skoleeier at skolene driver et aktivt og forebyggende arbeid for å 

sikre elevene et godt psykososialt miljø? 

o I hvilken grad involveres elever og foreldre i dette arbeidet? 

 

Konklusjon: 

Det synes som om Ski kommune arbeider aktivt og systematisk for å skape et godt 

psykososialt miljø gjennom de tiltakene som gjennomføres på skolene. De gjennomførte 

elevundersøkelser viser også at elever i skolene i Ski kommune i liten grad angir at de er 

utsatt for mobbing. Elevene blir involvert i dette arbeidet, men kommunen har så langt ikke 

klart å engasjere foreldrene i særlig grad. 

 

 

Spesialundervisning i grunnskolen
5
 

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å få svar på følgende problemstillinger: 

 Har Mosvik kommune en tilfredsstillende internkontroll knyttet til spesialundervisning 

i grunnskolen? 

 Skjer tildeling og oppfølging av spesialundervisning i samsvar med regelverket? 

 

På bakgrunn av vurderingene i rapporten anbefaler revisjonen følgende: 

 Mosvik kommune bør prioritere å videreutvikle et aktivt internkontrollverktøy for 

opplæringsvirksomheten inkludert spesialundervisning. 

 Kommunen bør systematisk overvåke og gjennomgå internkontrollen for å sikre at den 

fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten. 

 Kommunen bør legge vekt på å bedre dokumentasjonen av internkontrollarbeidet. 

 Kommunen bør sikre at innholdet i individuell opplæringsplan og halvårsrapport har 

en klar sammenheng og er i samsvar med lovkravene i opplæringsloven. 

 

Kvalitet i grunnskoleopplæringen i Molde kommune
6
 

                                                 
4
 Follo distriktsrevisjon 2012 

5
 Fosen kommunerevisjon IKS 2010 

6
 Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal 2012 
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Problemstillinger  

 Hvordan vurderes kvaliteten ved skolene og hva sier kvalitetsmålingene om resultatkvaliteten 

ved skolene i Molde kommune?  

 Hvordan arbeider kommunen med å følge opp og bedre kvaliteten, og er dette arbeidet i 

samsvar med krav i regelverket?  

 Får elevene den spesialundervisningen de har krav på?  

 

Vi har sett på ulike sider ved kvalitet:  

 Strukturkvalitet: blant annet skolebygg, personelltetthet, kompetanse, ressurser.  

 Prosesskvalitet: blant annet arbeidsmiljø, forholdet til foresatte, ledelse, styring.  

 Resultatkvalitet: blant annet karakterer, nasjonale prøver.  

 
Anbefalinger  

 Kommunen bør vurdere å analysere årsakene der resultatene for elevene er dårligere enn 

vedtatte mål.  

 Skoleeier bør kontrollere om alle skolene oppfyller kravene til internkontroll i samsvar med § 

9a-4 i opplæringsloven.  

 Kommunen bør ha fokus på om opplæringslovens § 1-3 om tidlig innsats og tilpasset 

opplæring blir tilfredsstillende oppfylt.  

 Kommunen bør vurdere tiltak for å redusere ventetid for tildeling av spesialundervisning, og 

forsikre seg om at det ved eventuell lang behandlingstid blir iversatt aktuelle tiltak før 

tildeling av spesialundervisning.  

 Kommunen bør vurdere hvordan man i større grad kan sikre at PP-tjenesten klarer å arbeide 

både individrettet og systemrettet.  

 Kommunen bør vurdere å avklare ytterligere forventninger og roller i skole-hjem samarbeidet.  

 Kommunen bør vurdere om man oppfyller kravet om etter- og videreutdanning i 

opplæringsloven i tilstrekkelig grad.  

 Kommunen bør sikre at tilgangen til vikarer er tilstrekkelig.  

 Molde kommune bør fortsatt prioritere arbeidet med ytterligere å redusere gruppestørrelsen i 

samsvar med kommunalt vedtatte mål, og ha særlig oppmerksomhet på 1.- 4. trinn i jf 

opplæringslovens § 1-3.  

 Molde kommune bør vurdere å presentere data både for gruppestørrelse 1 (inklusiv 

spesialundervisning m.m.) og 2 (ordinær undervisning) fordelt på skoler og trinn for dermed å ha 

større fokus på tilstanden ved de ulike skolene.  

 Kommunen bør vurdere hvordan rektor og skolen samlet kan avlastes for oppgaver. (strengere 

prioritering, nettverkssamarbeid, støttefunksjoner, lederstruktur etc)  

 Ansvarsfordeling og roller på rådmannsnivå bør vurderes nærmere.  

 Kommunen bør prioritere arbeidet med å samordne plan- og styringssystemet med tanke på 

forenkling og for å bli tydeligere på koblingen mellom mål og prioriterte områder og 

økonomi.  

 

Ressursbruk og kvalitet i grunnskolen
7
 

Problemstillinger:  

 Hvordan er ressursbruken innenfor grunnskolen i Tranøy kommune sammenliknet med andre 

kommuner, og hva er mulige forklaringer på eventuelle forskjeller?  

 Oppfyller kommunen Læreplanverkets krav om antall undervisningstimer på de ulike 

hovedtrinnene?  

 Oppfyller kommunen sentrale krav til personalets kompetanse og kompetanseutvikling i 

grunnskolen?  

                                                 
7
 KomREV Nord 2014 
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o I hvor stor grad benyttes ufaglærte vikarer?  

 Har kommunen et forsvarlig system for vurderinger av grunnskoletilbudet?  

 Har kommunen etablert foreldresamarbeid i tråd med regelverket?  

 Hvordan ivaretas spesialundervisningen ved grunnskolene i Tranøy kommune?  

 Hvordan ivaretas tilpasset opplæring ved grunnskolene i Tranøy kommune?  

 

Anbefalinger: 
På bakgrunn av våre konklusjoner anbefaler vi at kommunen for ettertiden dokumenterer hvor 

mange timer som faktisk er gitt pr. fag på de ulike hovedtrinnene. 
 

 
 
 Ressursbruk i grunnskolen –  med særskilt fokus på spesialundervisning

8
 

Problemstillinger:  

 Hvordan er ressursbruken innenfor grunnskolen i Bø kommune sammenliknet med andre 

kommuner?  

 Hva er mulige årsaker til eventuelle forskjeller som fremgår av sammenlikningen?  

 

 Kan kommunen dokumentere korrekt saksbehandling i saker om spesialundervisning?  

 

 Tyder dokumentasjon og lærernes beskrivelser av praksisen i grunnskolene i Bø på at 

kommunen gir tilpasset opplæring i tråd med opplæringslova?  

 

 
Konklusjon:  

 Bø kommune ivaretar i stor grad kravene i opplæringslova § 1-3 om tilpassa opplæring og 

tidlig innsats  

 Questback-undersøkelsen blant de ansatte ved skolene i Bø kommune indikerer at tilpasset 

opplæring varierer med hensyn til; i hvor stor grad undervisningen tilpasses, det 

ressursmessige ressursgrunnlaget for variasjon av undervisningen og i hvilken grad 

undervisningstilbudets kvalitet drøftes, vurderes og endres  

 Questback-undersøkelsen indikerer at lærerne opplever det som utfordrende å omsette 

sakkyndige vurderinger til konkrete undervisningsopplegg  

 Kommunens praksis med å tilby enkelte elever logopedhjelp som en del av tilpasset 

opplæring, er etter revisors vurdering i grenseland når det gjelder prinsippet om tilpasset 

opplæring  

 

 

 

Tjenester til utviklings- og funksjonshemmede 

HP 2014-2017 

Komité for helse og omsorg vedtok i sak 12/13 prioriteringer og føringer i 

handlingsprogrammet for 2014-2017 hvor funksjonshemmede var prioritert som nummer fire 

på listen av seks punkter. 

 

Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) 

Kommunestyret vedtok i sak 10/12 om brukerstyrt personlig assistanse at ordningen skulle gå 

over i kommunal regi fra 1. mai 2012, og at kostnader ved administrasjon og ivaretakelse av 

BPA-ordningene skulle rapporteres gjennom årshjulsrapporteringen. 
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Overordnet analyse - Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015 

Risiko: Mangel på kvalifisert personell, effekt av samordning 

 

Forvaltningsprosjekter gjennomført i andre kommuner 

Bistand funksjonshemmede
9
 

Problemstillinger: 

 Er kommunens boligtilbud til mennesker med psykisk utviklingshemming i tråd med 

regelverket på området?  

 Er kommunens bistands- og aktivitetstilbud til mennesker med psykisk utviklingshemming i 

tråd med regelverket på området?  

 Oppfyller kommunen forvaltningslovens krav til enkeltvedtak for tjenester til psykisk 

utviklingshemmede?  

 Hvilke utfordringer har BFH når det gjelder forhold knyttet til personal, ledelse og 

arbeidsmiljø?  

 

 
Kommunen bør:  

 endre vedtaksmalen for tildeling av bolig slik at den blir i tråd med forvaltningslovens krav til 

enkeltvedtak,  

 fatte nye vedtak ved evaluering av tjenestetilbudene, kvalitetssikre saksutredning og vedtak i 

forbindelse med tildeling av tjenester,  

 etablere system for oversikt over vedtak om bolig og leiekontrakt for alle beboere i 

bofellesskap for utviklingshemmede, og  

 jobbe systematisk med arbeidsmiljøet i bofellesskapene, blant annet gjennom å fortsette 

arbeidet med å utarbeide tydelige mål og prosedyrer for tjenestene som ytes.  

 

Tjenesten for funksjonshemmede
10

 

Problemstillinger: 

 Hvordan er ressursbruken i pleie- og omsorgstjenesten og tjenesten for funksjonshemmede 

sammenlignet med andre kommuner?  

 I hvilken grad er levert tjenestenivå i samsvar med kommunestyrets forutsetninger?  

 Hva sier indikasjonene vi har om forholdet mellom ønsket tjenestenivå og reelt tjenestenivå?  

 

Konklusjon: 
Notodden har i snitt færre brukere per årsverk enn sammenligningsgruppene. 

 
Det er vanskelig å konkludere på i hvilken grad levert tjenestenivå er i samsvar med 

kommunestyrets forutsetninger. Hovedgrunnen til dette er at tjenesten for funksjonshemmede ikke 

har etablert systemer for styring. Virksomheten mangler et helhetlig kvalitetssikringssystem, for å 

sikre at tjenestene er i henhold til standard. Man kan med stor sikkerhet si at virksomheten ikke 

har tilfredsstillende rutiner for registrering og rapportering av avvik.  

 

Indikasjoner tyder på at det er et misforhold mellom ønsket og faktisk tjenestenivå. Grunnen til 

dette kan være flere, men det er rimelig å anta at det har med økonomiske midler, kompetanse og 

organisering å gjøre. 
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Selvkostregnskaper 

Forvaltningsprosjekter gjennomført i andre kommuner 

Selvkost på vann og avløpsområdet
11

 
Problemstilling: 

Driver Harstad kommune vann- og avløpstjenestene til selvkost? 

 

Konklusjon: 

På grunnlag av funn og vurderinger som framgår av rapporten, konkluderer revisor med at 

Harstad kommune driver vann- og avløpstjenestene til selvkost. 

 

Andre selvkostområder: 

 SFO 

 Byggesak 

 Renovasjon 

 Feiing 

 Septik 

 

Konklusjon regnskapsrevisjon selvkostområdene 2013: 

Vann, avløp, renovasjon, septik og feiing har en god og oversiktlig dokumentasjon for 

etterkalkyler av selvkostberegninger. Det sørges for god oversikt over fond.  

 

For SFO og plan- og byggesak er det trolig ikke politisk vedtak om at betaling skal være til 

selvkost, men lov sier klart at det ikke kan gå over. Det er derfor viktig å foreta korrekte 

etterkalkulasjoner og at disse dokumenteres på en oversiktlig og sporbar måte. Beregningene 

er opplyst i note, og vi får oversendt regneark for det meste av beregningene. Vi får ingen 

fullstendig og oversiktlig dokumentasjon med henvisninger som viser tydelig hvordan man 

har kommet frem til beregningene som er gjort.  

 

For byggesak er det enkelte feil i beregningene som er oppgitt i note.  
 

Regnskapsrevisjonen er ikke en fullstendig gjennomgang av alle detaljer i selvkostregnskapene, 

slik som en eventuell forvaltningsrevisjon vil gi. 
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Sak nr. Sak Møtedato 

70/2014 Sekretariatsordning for kontrollutvalget. 3.11.14 

 

Saksbehandler 

 Ole Willy Sandbekk 

 

Saksdokumenter 
 

Saksopplysninger 
 

1. Sammendrag/tidligere behandling 

Kontrollutvalget behandlet i møte 18.03.2013, sak 13/13 Valg av sekretærløsning. Det ble 

gjort slikt enstemmig vedtak: 

 

1. 

 

Redegjørelse om anskaffelsesprosessen 696 – sekretærbistand til kontrollutvalget  tas 

til orientering.  

2. Tilbudet fra Romerike kontrollutvalgsekretariat ( ROKUS )  antas - og ROKUS gis i 

oppdrag å ivareta rollen som sekretær for kontrollutvalget fra 1. april 2013 og ut 

gjeldende kommunestyreperiode. 

 

Behandlingen i kontrollutvalget tok utgangspunkt i følgende enstemmige vedtak i 

kommunestyrets møte 30.10.2012, 86/12 - Kontrollutvalget – sekretariatsordning: 

1. Sekretariatsordningen for kontrollutvalget ivaretas ved at ordningen med kjøp av 

tjenesten i markedet videreføres inntil videre. 

2. Kontrollutvalget gjennomfører anskaffelsen, eventuelt med anskaffelsesfaglig bistand 

fra rådmannen. 

3. Kontrollutvalget forutsettes, innen utløpet av valgperioden, å vurdere om det er 

aktuelt å etablere et samarbeid med andre om sekretariatstjenestene. 

Vurderingen forelegges kommunestyret. 

 

Bemerkninger. 

Langt på vei er rammene for etablering av sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget uendret 

i forhold til tidligere vurderinger. Volumet på tjenesten utgjør bare en mindre del av en 

stilling. Markedet har vist seg begrenset. Dette er også en erfaring Bærum kommune gjorde 

da den ønsket å legge ut tjenesten i markedet. Samtidig er det skapt en usikkerhet knyttet til 

den forestående vurdering av kommunestrukturen. Dette fordi det allerede er etablert flere 

interkommunale samarbeidsordninger for disse tjenestene. 

 

Ordningen som er etablert fungerer tilfredsstillende. Det foreslås ingen endringer verken når 

det gjelder organisering eller på omfanget av tjenesten.  
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Det anbefales at tjenestene også etter utløpet av valgperioden kjøpes i markedet. Avtale kan 

inngås for to år med opsjon på ytterligere forlengelse i to år. 

 

 

2. Saken gjelder 

Bakgrunn  

Kommuneloven innførte krav om eget sekretariat for kontrollutvalget fra 1. januar 2005 (jf. § 

77 nr. 10). Det ble etablert krav om at sekretariatet skal være uavhengig av kommunens 

revisjon og administrasjon. Bakgrunnen for det nye kravet var en større endring av 

kommunelovens bestemmelser om internt tilsyn og kontroll og om revisjon, med virkning fra 

1. juli 2004.  

  

Asker kommune har hatt ulike sekretariatsløsninger etter at bestemmelsen ble innført. I 

samsvar med kontrollutvalgets vedtak har tjenesten siden april 2013 blitt ivaretatt i henhold til 

avtale inngått mellom kommunen og Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS). 

  

Formål og oppgaver  

Kommuneloven slår fast at kommunestyret skal sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget. 

I § 20 Sekretariat i forskrift om kontrollutvalg er dette ansvaret ytterligere presisert ved at 

sekretariatsbistanden til enhver tid skal tilfredsstille utvalgets behov. 

  

I nevnte forskrift er sekretariatets oppgaver delt i to. For det første skal sekretariatet påse at de 

saker som behandles av kontrollutvalget, er forsvarlig utredet. Kravet til forsvarlighet har det 

samme innholdet som administrasjonssjefens ansvar etter kommuneloven § 23 nr. 2.  

For det andre skal sekretariatet påse at kontrollutvalgets vedtak blir iverksatt, jf. også 

analogien til administrasjonssjefens ansvar etter foran nevnte bestemmelse. Utover ulike 

alternative måter å løse behovet på, gir lovforarbeidene ingen ytterligere veiledning på dette 

området.  

  

Intensjonen er at sekretariatet skal være kontrollutvalgets operative ledd, og sørge for at det 

blir foretatt tilsyn med kommunens administrasjon og revisjon. Et kompetent sekretariat er en 

viktig faktor for at kontrollutvalget skal fungere godt og utøve sine oppgaver på en 

tilfredsstillende måte. Sekretariatet bør derfor ha tilgang til bredt sammensatt kompetanse. 

  

Hvilke oppgaver sekretariatet i praksis skal ivareta vil måtte bero på en konkret vurdering i 

kommunen. Hovedfokus, inkl. å påse forsvarlig saksbehandling og iverksetting av vedtak, vil 

imidlertid være å administrere og drifte kontrollutvalgets løpende aktiviteter, herunder 

møteadministrasjon (innkalling, protokoll m.m.) og arkiv m.m.  

  

Når det gjelder arkiv har Riksarkivaren med tilslutning fra Kulturdepartementet konkludert 

med at kontrollutvalgets arkiv er å anse som et offentlig arkiv, og at sekretariatet har et 

selvstendig ansvar for å sikre at arkivet ivaretas iht. bestemmelsene om offentlige arkiver i 

arkivloven.  

  

Sekretariatet kan ikke utføre revisjonsoppgaver i kommunen, dvs. oppgaver som er angitt i 

forskrift om revisjon, derunder revisjonshandlinger som leder fram til bekreftelser etter 



                                                                  
 

11 

 

samme forskrift.  Dette er ikke til hinder for at sekretariatet kan utføre andre oppgaver, som 

ikke er revisjon, men som det ikke er uvanlig at revisjonen ivaretar.  

  

I denne kategorien finner vi:  

 Eierskapskontroll (jf. forskrift om kontrollutvalg § 14 første ledd), som er den 

obligatoriske delen av selskapskontrollen, 

 Overordnet analyse (jf. forskrift om kontrollutvalg § 10 andre ledd),  

 Plan for forvaltningsrevisjon (jf. forskrift om kontrollutvalg § 10 første ledd),  

 Selskapskontroll (jf. forskrift om kontrollutvalg § 13 andre ledd).  

  

I tillegg kan det være hensiktsmessig at sekretariatet under gitte forutsetninger foretar 

utredninger, undersøkelser, analyser e.l. for kontrollutvalget, forutsatt at dette ikke inngår i 

eller erstatter ordinær revisjon.  

  

Kompetanse og ressurser  

Som nevnt foran bør et sekretariat ha tilgang til bredt sammensatt kompetanse. Ideelt sett bør 

områdene økonomi, revisjon, tilsyn og kommunal jus inngå i kompetansespekteret. Et 

sekretariat trenger ikke nødvendigvis dybdekunnskap på alle disse områdene, men en generell 

kunnskap som er tilstrekkelig for å ivareta en hensiktsmessig dialog med og oppfølging av 

administrasjonen og revisjonen.  

Kjennetegnet ved mange av dagens sekretariatsløsninger er at de har lav bemanning, ofte kun 

én ansatt. Dette medfører utfordringer både i forhold til kompetansebehovet og ikke minst når 

det gjelder robusthet og sårbarhet ved sykdom o.l. Hvor mye ressurser man tilfører et 

sekretariat vil naturlig nok ha sammenheng med hvilke oppgaver man legger til sekretariatet, 

jf. oversikten foran over ulike oppgaver som sekretariatet kan gjøre. Så langt utvalget kjenner 

til finnes det i dag til dels store variasjoner hvordan fordelingen av disse oppgavene er løst 

nasjonalt. Ofte har dette hatt en sammenheng med hvordan rekrutteringen ble gjort ved 

etableringen av sekretariatet, og hva slags kompetanse sekretariatet disponerte ved oppstarten. 

I noen tilfeller har ressursene/bemanningen blitt øket etter hvert som man høstet erfaring med 

den nye virksomheten.  

  

Ressursbehovet vil til syende og sist være avhengig av hvilke oppgaver sekretariatet skal 

utføre, hvilken sårbarhet kommunen kan leve med og ikke minst utvalgets aktivitetsnivå.  

  

Alternative løsninger  

1. Kommunen ansetter egen sekretær  

2. Kommunen deltar i interkommunalt samarbeid om tjenesten med andre 

kommuner/fylkeskommuner  

3. Kommunen kjøper tjenesten i markedet . 
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Ad. 1:  

Det er lite aktuelt for Asker å velge en slik løsning alene. Stillingsbrøken vil bli lav og 

løsningen tilsvarende sårbar. I Bærum kommune ivaretas sekretariatsfunksjonen som en 

deltidsfunksjon av en kommunalt ansatt. 

  

Ad. 2:  

Dette er den løsningen som er mest brukt i kommune-Norge på dette området. Som regel 

foregår da samarbeidet etter de samme linjene som for revisjonstjenesten. Asker har som kjent 

en egen revisjon.  

Det vil være mulig å søke samarbeid med eller kjøp fra andre nærliggende og etablerte 

interkommunale/fylkeskommunale samarbeidsløsninger, f.eks. Buskerud og omegn, Akershus 

og Østfold fylkeskommuner, Follo eller Romerike. (jf. alt. 3 nedenfor) .  

  

Ad. 3:  

Det siste alternativet gjelder kjøp av tjenesten i markedet, som i dag. Som kommunen 

tidligere har erfart, finnes det ikke noe velfungerende marked for denne typen tjeneste. 

Aktuelle leverandører vil typisk være private revisjons-, konsulent- eller advokatselskaper 

eller kommunale/interkommunale sekretariater/revisjoner med ledig kapasitet. En slik 

anskaffelsesprosess vil uansett måtte følge regelverket for offentlige anskaffelser.  

  

 

3. Oppsummering og bemerkninger til alternativene.  
 Alt. 1.  Kan være mulig, men har som ulempe at den vil kunne medføre manglende bredde i 

kompetanse og erfaring, videre vil det, på grunn av lav stillingsbrøk medføre at tjenesten blir 

sårbar.  

  

Alt. 2 vil kunne medføre stabilitet, bredde i kompetanse/erfaring og forutsigbarhet mht. til 

leveransen. Men prosessen med å få på plass et slikt interkommunalt samarbeid vil kunne ta 

noe tid, avhengig av antallet aktuelle samarbeidspartnere. Det vurderes ikke som 

hensiktsmessig å etablere noe fastere samarbeid på det nåværende tidspunkt. 

  

Alt. 3 antas å være den raskeste løsningen å få på plass. Selv om erfaring både fra egne og 

andres anskaffelsesprosesser tilsier at det ikke er noe stort marked for denne type tjenester, 

har erfaringene med tjenesten som er levert av ROKUS vært gode. Dersom dette alternativet 

velges, vil kommunens egne innkjøpsfaglige ressurser kunne bistå kontrollutvalget med 

gjennomføringen av anskaffelsesprosessen.  

  

Konklusjon. 

Det konstateres at det, ikke minst på grunn at oppstart med prosessen om vurdering av ny 

kommunestruktur, må påregnes å være en viss usikkerhet blant mulige samarbeidspartnere og 

i markedet knyttet valg av løsning for sekretariatsordning for kontrollutvalget.  

  

For å dekke kontrollutvalgets behov for sekretariatstjenester anbefales det at ordningen med 

kjøp av tjenester videreføres (alternativ 3). Det legges i denne sammenheng vekt på at 

ordningen så langt har medført at Asker kommune har fått levert tjenester med god faglig 

standard og til en akseptabel kostnad.  
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Avtale kan inngås for to år med opsjon på ytterligere forlengelse i to år. 

Forslag til vedtak 
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.

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

71/2014 Henvendelse til kontrollutvalget. 3.11.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Henvendelse fra Sandvika Advokatkontor.

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har mottatt vedlagte henvendelse fra Sandvika Advokatkontor. 

I merknadene til kontrollutvalgsforskriftens § 4 står det blant annet at «Kontrollutvalget kan i 

prinsippet ta opp et hvert forhold ved kommunens/fylkeskommunens virksomhet så lenge det 

kan defineres som kontroll eller tilsyn.» Det står også at «Kontrollutvalget har ikke plikt til å 

behandle andre enn de saker som det får seg forelagt fra kommunestyret/fylkestinget, eller der 

det framgår av forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner. Når det gjelder 

henvendelser fra andre enn kommunestyret/fylkestinget eller revisjonen, må kontrollutvalget 

selv vurdere om saken hører inn under utvalgets kompetanseområde og om det vil prioritere 

saken.»  

For en hver henvendelse må det i tillegg vurderes om saken representerer en tilstrekkelig 

risiko for manglende måloppnåelse, regeletterlevelse eller vedtaksoppfølging. Når det gjelder 

slike initiativ og henvendelser er det utvalget selv som foretar en vurdering, og det er helt opp 

til utvalget å avgjøre om man skal gå nærmere inn i en henvendelse eller ikke. 

Det legges opp til at kontrollutvalget vurderer den konkrete henvendelsen i møtet. 

Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten innstilling. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



Vedlegg 1 sak 71/14
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Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget ønsker en dialog med rådmannen i forhold til grensedragningen mellom 

internkontroll og kontrollutvalgets ansvar for kontroll og tilsyn, og har i denne forbindelse 

invitert rådmannen til møtet. 

Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten innstilling. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 

Sak nr. Sak Møtedato 

72/2014 Grensedragning mellom internkontroll og 

kontrollutvalgets ansvar for kontroll og tilsyn. 
3.11.14 
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Sak nr. Sak Møtedato 

73/2014 Rapportering fra kommunerevisjonen. 3.11.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 
Saken er satt opp i fall revisjonen har andre ting å orientere om enn de sakene som er satt på 

kartet. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

74/2014 Referater, orienteringer og diskusjoner. 3.11.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2014 for kontrollutvalget i Asker, med jnr. 83/14 – 92/14.

2. Oversikt over saker til behandling 2014.

3. Oppfølging av kontrollutvalgets saker, redigert oktober 2014.

4. Skatteinngang pr september 2014.

5. Møtekalender 2015. Behandlet i kommunestyret 14.10.14.

6. 2. Tertialrapport 2014. Behandlet i kommunestyret 14.10.14. 

Saksopplysninger 
Orienteringer/diskusjoner 

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

vedleggene.  

Fylkesmannen vil gjennomføre tilsyn med kvalifiseringsprogrammet i Asker kommune i 

tidsrommet 11. - 13.11.2014. Dette er et ledd i et landsomfattende tilsyn med kommunens 

ansvar for å sikre forsvarlig tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram. 

Forslag til vedtak 
Sakene tas til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

Sign. Utskrift 



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

83 06.10.2014 06.10.2014 x Asker kommune Skatteinngang september 510.5.1

84 07.10.2014 07.10.2014 x Kommunerevisjonen Om forvaltningsrevisjonsprosjekter 510.5.1

85 08.10.2014 08.10.2014 x

Utvalgsmedlemmene, ordfører, 

rådmann, kommunerevisjonen protokoll 410.5.4

86 08.10.2014 08.10.2014 x Kommunestyret Særutskrift av sak 55 410.5.5

87 08.10.2014 08.10.2014 x Kommunerevisjonen Særutskrift av sak 57 410.5.5

88 08.10.2014 08.10.2014 x Jan Sandal Særutskrift av sak 63 410.5.5

89 15.10.2014 26.08.2014 x Kommunerevisjonen Prosjektskisse FR utviklingshemmede 410.5.1

90 20.10.2014 20.10.2014 x Rådmannen Notat Oppfølging av FR helsetjenester i hjemmet 410.5.1

91 20.10.2014 20.10.2014 x Sandvika advokatkontor Henvendelse til kontrollutvalget 410.5.1

92 27.10.2014 27.10.2014 x

Utvalgsmedlemmene, ordfører, 

rådmann, kommunerevisjonen Innkalling 410.5.1

referert i møtet 3.11.14

Postliste 2014 for kontrollutvalget i Asker

Vedlegg 1 sak 74/14



Oppdatert 26.9.14 

1 

Oversikt over saker til behandling 2014 
Møte Saker 

Følgende rapportering 

legges frem 

fortløpende  

 Samme økonomiske rapportering som formannskapet får.

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

 Innkallinger til representantskapsmøter og generalforsamlinger i
selskaper hvor Asker kommune har eierinteresser.

 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.

3. februar  Dialog med rådmannen om kontrollaktivitet i februarmøtet.

 Årsmelding 2013

 Innhente Rådmannens tilbakemelding på oppfølging av

forvaltningsrevisjon på rusomsorg og ettervern innen 31.1.14. Legges

frem for kommunestyret. KU har frist i januar.

 Sekretariatsordning.

 Arbeidsfordeling i kontrollutvalget.

 Prosjektskisse forvaltningsrevisjon kommunens eiendommer.

 Orientering om mislighetssak – revisjonen orienterer.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra kommunerevisjonen.

17. mars  Asker og Bærum vannverk. Invitere Per Anders Owren til neste møte for

å få en orientering om status i saken om anmeldelse av tidligere leder.

 Økonomirapportering fra revisjonen 2013.

 Arbeidsfordeling i kontrollutvalget, utsatt sak 6/14.

 Virksomhetsbesøk.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra kommunerevisjonen.

24. mars  Henvendelse til kontrollutvalget.

28. april  Årsregnskap 2013. Revisjonsberetning kommer til tid. Rapport kommer

etter påske.

 Nummerert brev nr. 6

 Henvendelse til kontrollutvalget – varslingssak.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

vedlegg 2 sak 74/14
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Møte Saker 

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte.

 Rapportering fra kommunerevisjonen.

12. mai  Budsjett for kontroll og tilsyn 2015.

2. juni

Møterommet i 7. etg 

 Rutinesvikt ang tilskudd fra Husbanken til Borgenåsen, sak 42/13:

Tilbakemelding på hvilke tiltak som iverksettes på dette feltet innen

utløpet av første kvartal 2014.

 Kontrollutvalget vil be rådmannen komme tilbake per første kvartal

2014 med de tiltak som er iverksatt for å følge opp forvaltningsrevisjon

på barnevern.

 Foreløpig tilbakemelding fra rådmannen om hvordan anbefalingene i FR

om helsetjenesten er fulgt opp .

 FR kommunens eiendeler rapport.

 Revisors uavhengighetserklæring.

 økonomirapportering fra revisjonen 1. tertial

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte.

 Rapportering fra kommunerevisjonen.

25. august  rådmannens internrevisjonsrapport på IT-anskaffelser, sak 39/14.

 Orientering om mislighetssak ref. KU-sak 3/14.

 Henvendelse til kontrollutvalget – varslingssak (22/14) Hjorts rapport.

 Oppfølging av eierskapskontroll i ABBV.

 Fylkesmannens tilsyn med Bråset bo- og omsorgssenter, sak oversendt

fra kontrollutvalget i Røyken.

 Seminar om tilsyn og kontroll, sak oversendt fra Røyken KU.

 Rapportering fra kommunerevisjonen.

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte.

 Referater orienteringer og diskusjoner.

 Bestilling av eierskapskontroll i VEAS.

 Forvaltningsrevisjoner fremover.

6. oktober  Anmodning om vurdering av oppf av tilsynssak

 Rådmannen vil rapportere på internkontroll.

 Oppfølging av sak 45/14: informasjon om hvordan styret og
representantskapet i Bråset forholder seg til tilsynsrapporten og vil
komme tilbake til saken i neste møte.

 Telefonsamtale med Per Arne 8.9.14.

 Plan for virksomhetsbesøk (vannverket).



Oppdatert 26.9.14 
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Møte Saker 

 Eierskapskontroll av Asker og Bærum vannverk (KU-sak 10/14).

 Økonomirapportering fra revisjonen 2. tertial

 FR prosjekt tjenester til utviklings- og funksjonshemmede - forslag til

avgrensning av problemstillinger.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Virksomhetsplan for kommunerevisjonen.

 Overordnet revisjonsplan for revisjonsåret 2014.

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte.

 Rapportering fra kommunerevisjonen.

3. november  Kontrollutvalget ønsker å invitere rådmannen til dialog om
grensedragningen mellom internkontroll og kontrollutvalgets ansvar for
kontroll og tilsyn.

 Tilbakemelding fra rådmannen om hvordan anbefalingene i
forvaltningsrevisjon – Helsetjenester i hjemmet er fulgt opp pr.
15.10.2014. 

 Mellomevaluering av Barne- og familieenheten – kommunestyrets

behandling 9.9 sak 95/14.

 Forvaltningsrevisjon FDV eiendom

 Sekretariatsordning for kontrollutvalget, KU-sak 5/14.

 Rapportering fra kommunerevisjonen.

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte.

8. desember  Rapport fra rådmannen på arbeidet med oppfølging av nummerert brev

nr. 6.

 FR – kommunens eiendeler. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding

fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen

utgangen av året. Sak 32/14.

 Kontrollutvalgets årsplan 2015.

 Rapportering fra kommunerevisjonen.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte.

 Oppfølging av sak 44/14: Kontrollutvalget ber om å bli orientert om

kvalitetsrevisjonen og kvalitetskontrollen ved Bråset som er planlagt

gjennomført innen utgangen av 2014.

2015  Forvaltningsrevisjon på rusomsorg og ettervern: Kommunestyret
ber kontrollutvalget følge opp resultatene av dette i inneværende
valgperiode. (KU-sak 2-14)

 Kontrollutvalget ber om å bli orientert om resultat av gjennomførte

internkontrolltiltak våren 2015 i sak 40/14 - varslingssak.
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Møte Saker 

 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.



Oppfølging KU-saker Asker 2014 

Sist redigert 24.10.2014 1 

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 



06/2014 Arbeidsfordeling i Saken utsettes. 

Vedlegg 3 sak 74/14
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

kontrollutvalget. 

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: 

Sendt 
kommunerevisjonen 
7.2.14 





Oppfølging KU-saker Asker 2014        

Sist redigert 24.10.2014 3 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

Kontrollutvalget bestiller eierskapskontroll av Asker 

og Bærum vannverk og ber om at rapporten leveres 

høsten 2014. 
 

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

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning. 
 

     

 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 ber om å få seg forelagt Saken satt opp til     
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

kontrollutvalget. vurderingen fra varslingssekretariatet så snart som 

mulig etter utløpet av uke 15. Utvalget tar saken opp 

til ny vurdering i aprilmøtet. 

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 
regnskapsåret 2013. 

Kontrollutvalget ber rådmannen komme til utvalget 

for å informere om arbeidet med å følge opp 

forbehold og presiseringer i nummerert brev nr. 6 før 

årets utløp. 

Særutskrift sendt 29.4 

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.-

Særutskrift sendt 
13.5.14 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

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.

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 Forvaltningsrevisjonsrappor
t - kommunens eiendeler 

1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.

2. Saken oversendes kommunestyret med

Særutskrift sendt 
4.6.14 

KS 
10.6.14 
Innstillin
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

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 fra administrasjonen

om hvordan anbefalingene er fulgt

opp innen utgangen av året.

gen ble 
enstem

mig 
vedtatt 

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
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

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. 
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 



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. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

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 inviteres til å delta i et 

samarbeid om dette. 

Særutskrift sendt 
4.6.14 



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 
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behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

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 

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. 

Særutskrift sendt 
8.10.14 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

3. Utvalget ber på grunnlag av dette om en revidert

prosjektskisse til neste møte. 
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. 
5 rest 



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. 27 426 115 -27 426 115 26 441 436 -100,0% 1 713 779 2,6%

Nov. 422 098 195 -422 098 195 415 168 375 -100,0% 2 128 947 -17,4%

Des. 22 099 690 -22 099 690 21 306 245 -100,0% 2 150 254 -18,2%

Sum året 1 758 705 000 2 230 329 000 -471 624 000 2 150 253 526 2 150 254

Endring forrige år

Budsjett hittil i år: 1 758 705 000 71 367 530 Oppr.bud -100,0%

Prosentvis endring 0,0 % -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 ved utgangen av september er på 1759 mill. kroner. Dette er på nivå med budsjett og en økning på 71 mill. kroner (4,2 pst) 
sammenlignet med fjoråret.  
 
. 

Vedlegg 4 sak 74/14



Møteplan 1. halvår 2015

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fre Lør Søn Uke

1 2 3 4 1

5 6 7 8 9 10 11 2
12 13  F 14  BYR 15  PSN 16 17 18 3

19  ØEE / 

Gruppemøte

20  F (K) / Kom O 21  Kom H/O 22  Kom TKF 23 24 25 4

26 27 28  BYR 29 30 31 1 5

2 3 KOM 4 5 6 7 8 6

9 10  F 11  BYR 12  PSN 13 14 15 7

16  Vintererie 17  Vinterferie 18  Vinterferie 19  Vinterferie 20  Vinterferie 21 22 8

23  ØEE / 

Gruppemøte

24  F (K) / Kom O 25  Kom H/O / BYR 26  Kom TKF 27 28 1 9

2 3  PSU 4 5 6 7 8 10

9 10  KOM 11  BYR 12 13 14 15 11

16 17  F / DUK 18 19  PSN 20 21 22 12

23  ØEE / 

Gryppemøte

24  F (K) / Kom O 25  Kom H/O / BYR 26  Kom TKF 27 28 29 13

30 31 1 2 3 4 5 14

6 7 8  BYR /  KS toppmøte 9 10 11 12 15

13 14  KOM 15 16 17 18 19 16

20 21  F 22  BYR 23  PSN 24 25 26 17

27 28  F (Eierdag) 29 30 1 2 3 18
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4  ØEE / Gruppemøte 5  F (K) / Kom O 6  Kom H/O / BYR 7  Kom TKF 8 9 10 19

11 12  PSU 13 14 15 16 17 20

18 19  KOM 20  BYR 21 22 23 24 21

25 26  F 27 28  PSN 29 30 31 22

1  ØEE / Gruppemøte 2  F (K) / Kom O 3  Kom H/O / BYR 4  Kom TKF 5 6 7 23

8 9  F 10 11 12 13 14 24

15 16  KOM 17  BYR 18 19 20 21 25

22 23  F (reserve) 24 25 26 27 28 26

29 30 27

Påske:  2., 3., 5. og 6. 

april

Kr. Himmel-

fartsdag 14. mai

Pinse:  24. - 25. 

mai

Kommunestyret og formannskap kl. 18.00 De unges kommunestyre (DUK)  17. mars kl. 09.00

Bygningsrådet (BYR) kl. 18.00

Komité oppvekst (O) kl. 18.00 

Komité helse og omsorg (HO)     kl. 18.00 

Komité teknikk, kultur og fritid (TKF)  kl. 18.00

Eierdag 28 april kl. 18.00

Plan, samferdsel og næring (PSN)  kl. 17.00

Partsammensatt utvalg  (PSU)    kl. 18.00

Økonomi, eiendom og eierstyring (ØEE)  kl. 16.00

J
u

n
i

M
a

i
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Møteplan 2. halvår 2015

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fre Lør Søn Uke

1 2 3 4 5 27
6 7 8 9 10 11 12 28
13 14 15 16 17 18 19 29
20 21 22 23 24 25 26 30
27 28 29 30 31 1 2 31
3 4 5 6 7 8 9 32

10 11 12 13 14 15 16 33

17 18  F 19  BYR 20  PSN 21 22 23 34

24  ØEE / 

Gruppemøte

25  F (K) / Kom O 26  Kom H/O 27  Kom TKF 28 29 30 35

31 1  F / PSU 2   BYR 3 4 5 6 36

7 8  KOM 9 10 11 12 13 37

14  15 16  VALGSTYRE /     F 

(HP)

17 18 19 20 38

21  Forberedende 

valgkomité / ØEE

22 23  BYR 24 Forberedende 

valgkomité  /  PSN

25 26 27 39

28  Høstferie 29  Høstferie 30  Høstferie 1  Høstferie 2  Høstferie 3 4 40

5 6  7  BYR 8 9 10 11 41

12 13  Konst KOM 14 15 16 17 18 42

19 20  F 21  BYR 22  PSN 23 24 25 43

26  ØEE / 27  F (K) / Kom O 28  Kom H/O 29  Kom TKF 30 31 1 44
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26  ØEE / 

Gruppemøte

27  F (K) / Kom O 28  Kom H/O 29  Kom TKF 30 31 1 44

2 3  F 4  BYR 5 6 7 8 45

9 10  KOM 11 12 13 14 15 46

16 17  F / DUK 18  BYR 19  PSN 20 21 22 47

23  ØEE / 

Gruppemøte

24 F (K) /  Kom O 25  Kom H/O 26  Kom TKF 27  Kommune-

styre- seminar

28 K-

semin

ar

29 48

30 1  PSU 2  BYR 3 4 5 6 49

7 8  KOM 9 10 11 12 13 50

14 15  F 16  BYR 17  PSN 18 19 20 51

21 22 23 24 25 26 27 52

28 29 30 31

Kommunestyret og formannskap kl. 18.00 De unges kommunestyre (DUK) 17. november kl. 09.00

Bygningsrådet (BYR) kl. 18.00

Komité oppvekst (O) kl. 18.00 

Komité helse og omsorg (HO)     kl. 18.00 Torskemiddagen 11. desember

Komité teknikk, kultur og fritid (TKF)  kl. 18.00

Økonomi, eiendom og eierstyring (ØEE) kl. 16.00

Plan, samferdsel og næring (PSN)  kl. 17.00  

Partsammensatt utvalg  (PSU)    kl. 18.00

Eldrefestene 7. - 8. oktober

D
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e
r
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o

v
e

m
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1 Innledning 

Kommunestyret vedtok i forbindelse med behandling av sak om årshjulet for 2014 (sak 
10/14) å gå over til tertialvis rapportering. Rådmannen har som følge av dette revidert 
malen for politisk rapportering.    

Det legges opp til følgende struktur på den politiske rapporteringen: 

• Månedsrapport: Fokusområde Økonomi (drift).

• 1. tertialrapport: Fokusområde Økonomi (drift, investering, eventuelle forslag til 
budsjettendringer, status for eventuelle effektiviserings- og omstillingstiltak) og 
fokusområde Medarbeidere.  

• 2. tertialrapport: Fokusområde Økonomi (drift, investering, status for eventuelle 
effektiviserings- og omstillingstiltak), fokusområde Medarbeidere, saker med vedtak 
om årshjulsrapportering, forvaltningsrevisjoner, samt status for oppfølging av verbale 
vedtak.  

• Årsrapport: Omfattende rapportering på handlingsprogrammet, inkludert status og
måloppnåelse innenfor alle fokusområder og tjenesteområder.

Denne tertialrapporten rapporterer på status knyttet til fokusområde Økonomi og 
fokusområde Medarbeidere per utgangen av august 2014. I tillegg rapporteres på saker 
med vedtak om årshjulsrapportering, forvaltningsrevisjoner og oppfølging av verbale 
vedtak. Når det gjelder målene for de to fokusområdene, rapporteres det kun på utvalgte 
måleindikatorer. Fullstendig rapportering på BMS-målene blir gjort i forbindelse med 
årsrapporten.  
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2 Sammendrag og rådmannens vurdering 
 
 
Rådmannen legger med dette frem 2. tertialrapport 2014. 

Asker kommune har et netto driftsresultat på 110,5 mill. kroner eller 4,3 prosent per 
august. Netto driftsresultat ligger 22 mill. kroner under det budsjetterte. Korrigert for 
avvik på selvkostområdene er avviket på 13 mill. kroner. Det er vedtatt et netto 
driftsresultat på 3,7 prosent for 2014. Rådmannen styrer mot dette målet.  

Skatteinngangen har en vekst på 4,5 prosent sammenlignet med fjoråret. Skatteanslaget 
ble nedjustert med 15 mill. kroner i 1. tertialrapport, og skatt og rammetilskudd er på 
nivå med budsjett. 

Eksterne finansinntekter har merinntekt på 9,1 mill. kroner. Energifondet har en positiv 
avkastning på 59,6 mill. kroner. Budsjettert avkastning for året er 67 mill. kroner. Det er 
store svingninger i markedene fra måned til måned, men forutsetter en at avkastningen i 
siste tertial følger samme utvikling som hittil i år, vil prognose for avkastning for året 
være 85,5 mill. kroner. 
 
Rådmannen foreslår i denne tertialrapporten kun mindre endringer i drifts- og 
investeringsbudsjettet. Endringer i drifts- og investeringsbudsjettet med konsekvens for 
2015 vil bli innarbeidet i tilleggsinnstillingen til handlingsprogram 2015 – 2018.  
 
Det registreres en positiv utvikling i årlig tilstedeværelse som har økt med 1,4 prosent 
poeng 1. halvår 2014.  
 
 



5

3  Fokusområde Økonomi 

3.1 Utvalgte mål for fokusområdet 

Fokusmål Sentrale 

utfordringer

Måleindikatorer Ønsket

resultat

Laveste 

aksepterte 

resultat

Ikke godkjent 

resultat

Resultat 2013 Status pr. 

31.08.14.

Ø.1. God 

økonomistyring.

Ø.1.1. Avvik i forhold til budsjett 

(virksomhetene). 

0 % negativt 

avvik

0,1 - 0,75 % 

negativt avvik

Mer enn 0,75 

% negativt 

avvik

0,32 % -1,18 %

Ø.2.1. Netto driftsresultat. 3 % eller bedre 2,5 - 2,9 % Mindre enn 

2,5 %

4,71 %

Ikke målt

Ø.2.2. Andel investeringsprosjekter i vedtatt 

Handlingsprogram med tidsavvik. 

0 - 19 % 20 - 30 % 31 - 100 % 7,08 %

Ikke målt

Ø.2.3. Kostnadsavvik mellom prognose og 

budsjett knyttet til investeringsprosjekter i 

vedtatt Handlingsprogram. 

0 - 4 % 5 - 10 % 11 - 100 %

3,54 % Ikke målt

Ø.3. Effektiv 

tjeneste-

produksjon.

Ø.3.1. Andel utvalgte produktivitetsindikatorer 

(KOSTRA) med bedre resultat enn gjennomsnittet 

for kommunegruppe 13. 

71 - 100 % 50 - 70 % 0 - 49 %

25,00 % Ikke målt

Ø.2. Godt 

økonomisk 

handlingsrom.
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GJENNOMGÅENDE MÅLEKART - FOKUSOMRÅDE ØKONOMI

Det rapporteres kun på måleindikator Ø.1.1. Avvik i forhold til budsjett på 
virksomhetene. Denne viser et negativt avvik på 1,18 prosent. Korrigert for avvik på 
selvkostområdene er negativt avvik på 0,7 prosent.  Dette gir gult resultat på 
måleindikator Ø.1.1. Det styres mot å oppnå grønt resultat på måleindikatoren i 2014. 

Fullstendig rapportering på BMS-målene blir gjort i forbindelse med årsrapport. 

3.2 Driftsbudsjettet overordnet 

Tall i 1000 kroner

Regnskap pr 

august 2014

Reg. budsj.  pr 

august 2014

Avvik pr 

august 2014

Reg. budsj. 

2014

Regnskap  

2013

Skatt og rammetilskudd -2 055 348 -2 055 347 0 -3 058 361 -2 903 484

Gebyrer og brukerbetaling -285 522 -282 327 3 194 -529 102 -536 893

Andre inntekter -222 095 -181 297 40 798 -358 944 -527 888

Sum driftsinntekter -2 562 964 -2 518 972 43 993 -3 946 407 -3 968 265

Lønn og sosiale utgifter 1 427 583 1 404 500 -23 083 2 224 551 2 255 812

Varer og tjenester 820 040 783 554 -36 486 1 177 711 1 208 482

Andre driftsutgifter 184 657 169 277 -15 380 480 617 442 073

Sum driftsutgifter 2 432 280 2 357 331 -74 949 3 882 878 3 906 367

Brutto driftsresultat -130 684 -161 641 -30 957 -63 529 -61 899

Eksterne finansinntekter -72 901 -63 840 9 061 -102 474 -223 898

Eksterne finansutgifter 93 126 92 794 -332 257 871 286 028

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 20 225 28 954 8 729 155 397 62 129

Motpost avskrivninger 0 0 0 -170 884 -187 151

Netto driftsresultat -110 459 -132 687 -22 228 -79 016 -186 920

Bruk av avsetninger -25 955 -25 838 117 -136 160 -92 461

Avsetninger 2 580 2 401 -179 215 177 193 711

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -133 834 -156 123 -22 289 0 -85 670

Asker kommune har et netto driftsresultat på 110,5 mill. kroner eller 4,3 prosent per 
august. I handlingsprogram 2014 – 2017 ble det vedtatt et netto driftsresultat i 2014 på 
3,7 prosent. Gjennom bruk av avsetninger er netto driftsresultat nedjustert fra 141,2 til 
79 mill. kroner, og i prosent fra 3,7 til 2,0 prosent. Det ser allikevel ut til at det kan være 
mulig å oppnå et netto driftsresultat på 3,7 prosent, finansforvaltningen inkludert. 
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Driftsinntekter 

Skatt og rammetilskudd 

Skatteinngangen er på 1 384 mill. kroner. Dette er på nivå med budsjett og en økning på 
59 mill. kroner tilsvarende 4,5 prosent sammenlignet med fjoråret. De frie inntekter er til 
sammen på 2 055 mill. kroner og er i balanse mot regulert budsjett.  

Gebyrer og brukerbetaling 

Gebyrer og brukerbetaling viser en merinntekt på 3,2 mill. kroner tilsvarende 1,1 
prosent. 

Andre inntekter 

Andre inntekter viser en merinntekt på 40,8 mill. kroner tilsvarende 22,5 prosent. 
Merverdiavgiftskompensasjon utgjør 13 mill. kroner og sykelønnsrefusjoner og 
fødselspenger ca. 17 mill. kroner. Andre refusjoner fra staten har en merinntekt på ca. 5 
mill. kroner.    

Driftsutgifter 

Lønns og sosiale utgifter 

Utgifter til lønn og pensjon viser et merforbruk på 23,1 mill. kroner som tilsvarer 1,6 
prosent. Justert for sykelønnsrefusjoner og fødselspenger er netto merforbruk 5 mill. 
kroner. Merforbruket er hovedsakelig relatert til ekstrahjelp, vikarer og overtid.  

Varer og tjenester og andre driftsutgifter 

Kjøp av varer og tjenester og overføringer viser et merforbruk på 51,9 mill. kroner. som 
tilsvarer 5 prosent. De største avvikene relaterer seg til merverdiavgift på 13 mill. kroner 
som har tilsvarende merinntekt på merverdiavgiftskompensasjon. Driftsavtaler med 
private viser avvik på 13,5 mill. kroner, herav 11,4 mill. kroner innen tjenesteområde 
helse og omsorg. Øvrig merforbruk kan i det alt vesentlige tilskrives økte avgifter, 
lisenser og gebyrer.  

Rådmannen bemerker at tjenesteområdene styrer sine virksomheter på netto 
budsjettramme og at merforbruk på enkelte poster må dekkes innenfor budsjettrammen. 

Finansforvaltning 

Eksterne finansinntekter 

Per august er eksterne finansinntekter 72,9 mill. Det er en merinntekt på 9,1 mill. 
kroner. Energifondet har en positiv avkastning på 59,6 mill. kroner, herav 6 mill. kroner 
ikke bokført i august. Budsjettert avkastning for året er 67 mill. kroner. Resterende 
inntekt er forvaltning av overskuddslikviditet, renteinntekt fra bank samt bidrag for 
videreformidling av startlån. 
Det er ennå tidlig å si noe om hvordan avkastningen vil bli på årsbasis da det er store 
svingninger i markedene fra måned til måned. Forutsetter en at avkastningen i siste 
tertial følger samme utvikling som hittil i år, vil prognose for avkastning for året være 
85,5 mill. kroner. 

Det henvises til egen tertialrapport for finansforvaltningen. 

Eksterne finansutgifter 

Eksterne finanskostnader per august er på budsjettert nivå. 
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3.3 Status for effektiviserings- og omstillingstiltakene 

Tjenesteområdene fikk et innsparingskrav på 15,2 mill. kroner i vedtatt 
handlingsprogram 2014-2017. Innsparingene er innarbeidet i tjenesteområdenes 
budsjettrammer med unntak av helårseffekt av følgende tiltak:  
Barnehagene har et innsparingskrav på 1,5 mill. kroner i forbindelse med at base for 
vikarordning i familiebarnehagene omorganiseres. Vikarbasen er nedlagt fra 1.  
august. 

Eiendom fikk et inntektskrav på 2 mill. kroner gjeldende gjengs leie for de kommunale 
boligene. Saken om prinsippene for gjengs leie og innføringen av den er ikke vedtatt 
ennå og det i tillegg er 6 måneders varslingsplikt til beboere som har leiekontrakter. 
Imidlertid er det begynt å ta gjengs leie ved leietakerskifte og med et håp om at 
inntektskravet nås på den måten. 

3.4 Driftsbudsjettet tjenesteområdene 

Tall i 1000 kroner

Regnskap pr 

august 2014

Reg. budsj. pr 

august 2014

Avvik pr august 

2014

Reg. budsj.  

2014

Regnskap  

2013

Administrasjon og ledelse 133 491 134 093 602 210 325 214 199

Oppvekst 837 620 839 488 1 868 1 260 956 1 217 400

Helse og omsorg 718 648 705 000 -13 648 1 116 514 1 070 285

Kultur, frivillighet og fritid 87 865 86 946 -919 140 869 146 750

Teknikk og miljø 101 658 90 845 -10 812 91 416 90 156

Eiendomsforvaltning 62 921 63 214 294 105 472 109 369

Sum tjenesteområdene 1 942 203 1 919 587 -22 616 2 925 552 2 848 159  

Driftsbudsjettet for tjenesteområdene viser et merforbruk per august på 22,6 mill. 
kroner. Korrigert for selvkostområdene er merforbruket 13 mill. Tjenesteområdet helse 
og omsorg har en budsjettmessig utfordring knyttet til ressurskrevende tjenester og 
sosialhjelpsutbetalinger, og det kan bli krevende å oppnå budsjettbalanse innenfor dette 
tjenesteområdet.   

Administrasjon og ledelse 
Administrasjon og ledelse har et mindreforbruk på 0,6 mill. kroner. Dette er i hovedsak 
relatert til stillinger som har stått vakant deler av året, merinntekter og reduksjon i bruk 
av konsulenter. Det styres mot budsjettbalanse. 

Oppvekst 
Oppvekst har et mindreforbruk på 1,9 mill. kroner. Barnehagene ligger an til et 
merforbruk på 3 mill. kroner som hovedsakelig skyldes økning i antall barn bosatt i Asker 
med barnehageplass i private barnehager i nabokommunene Bærum og Oslo. Det kan 
tyde på at flere har flyttet til Asker på våren, og beholdt plass der de flytter fra inntil de 
får plass der de ønsker fra høsten. Grunnskole og barn og unge har et lite mindreforbruk 
per august. Det forventes at disse virksomhetene vil gå i tilnærmet balanse ved årets 
slutt. 

Helse og omsorg 
Helse og omsorg har et merforbruk på 13,6 mill. kroner. Avvikene skyldes 
ressurskrevende tjenester (BPA, boliger for utviklingshemmede og psykisk helse), samt 
høyere sosialhjelpsutbetalinger spesielt relatert til utbetalinger til husleie. Det er iverksatt 
kostnadsreduserende tiltak, med effekt fra september, blant annet i forhold til å redusere 
bruk av ekstrahjelp og overtid, og tiltak for å kunne redusere sosialhjelpsutbetalinger.  
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Kultur, frivillighet og fritid 
Kultur, frivillighet og fritid har et merforbruk på 0,9 mill. kroner. Dette skyldes 
kulturskoletimen (gratis kulturskoletilbud i 1. – 4. trinn) som koster Kulturskolen 1,1 mill. 
kroner i 2014. For å oppnå budsjettbalanse for året foreslår rådmannen å tilføre disse 
midlene i henhold til vedtak i F-sak 44/13.  

Teknikk og miljø 
Teknikk og miljø har samlet et merforbruk på 10,8 mill. kroner. Samferdsel har et 
merforbruk på 1,3 mill. kroner, men forventer å håndtere dette innenfor 
budsjettrammen. Resterende avvik knytter seg til selvkostområdene som skal gå i 
balanse ved årsslutt.  

Eiendom 
Eiendom har et mindreforbruk på 0,3 mill. kroner. Dette er i hovedsak relatert til lønn og 
vakante stillinger som blir besatt i løpet av året. Tjenesteområdet har merutgifter og 
utfordringer knyttet til praktisk bistand, innleie av lokaler og energikostnader Søndre 
Borgen sykehjem. Konsekvensen er at noen planlagte vedlikeholdsoppgaver må stoppes 
for å oppnå budsjettbalanse ved årets slutt.  

Driftsbudsjettet – forslag til endringer 

DRIFTSBUDSJETT - ENDRINGER Budsjett- Budsjett-

i 1000 kr kostnader inntekter

Helse og omsorg: Medfinansieringsordningen økt a-konto beløp fra 1.8.14 1 930   

Helse og omsorg: Oppstartskostnader fastlegekontor Søndre Borgen 200   

Kultur, frivillighet og fritid: Tilskudd til landsspeiderleir jfr. utvalgssak 67/14 300   

Kultur, frivillighet og fritid: Økt tilskudd Asker Idrettsråd ref utvalgssak 29/13 300   

Kultur, frivillighet og fritid: Styrking budsjett Kulturskolen til Kulturskoletimen 1 100   

Administrasjon og ledelse: Redusere budsjett avsetning til egenandel forsikring -1 200   

Administrasjon og ledelse: Omdisponering  av midler avsatt til egenandel forsikring 1 200   

Eiendom: Tilskudd til privat vei Borgenfaret boliger - Asker kommunes andel 673   

Bruk av disposisjonsfond -4 503   

4 503   -4 503   

Medfinansieringsordningen – økt akonto beløp 
Helsedirektoratet har økt akontobeløpet til medfinansiering av spesialisthelsetjenesten 
med 0,39 mill. kroner per måned fra og med august. Dette gir kommunen en merutgift 
ut året på 1,9 mill. kroner, og vil ha en effekt i 2015 på 4,6 mill. kroner.  Det har 
tidligere vært mulig å saldere økt akontobeløp mot reduserte utgifter til utskrivningsklare 
pasienter, men det handlingsrommet er oppbrukt. Rådmannen kommer tilbake til effekt 
2015 i tilleggsinnstillingen til handlingsprogram 2015 - 2018. 

Oppstartskostnader fastlegekontor 
Under forutsetning om at nytt kommunalt fastlegekontor opprettes i eksisterende lokaler 
på Søndre Borgen, er det behov for budsjettmidler til å dekke oppstartskostnader i 2014, 
beregnet til 0,2 mill. kroner. Rådmannen vil komme tilbake til finansiering av 
fastlegekontor fra 2015 i tilleggsinnstillingen til handlingsprogram 2015 – 2018.  

Engangstilskudd til landsspeiderleir  
Jfr. vedtak i formannskapet 22.4.2014 (utvalgssak 67/14) skal Asker kommune yte et 
engangstilskudd på 0,3 mill. kroner til støtte til KFUK-KFUM-speidernes landsleir i Asker. 
Beløpet ble utbetalt i august. 
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Økning av tilskudd til Asker Idrettsråd  
Jfr. vedtak i formannskapet 26.2.2013 (utvalgssak 29/13) skal Asker kommune øke det 
årlige tilskuddet til Asker Idrettsråd med 0,3 mill. kroner til styrking av administrasjonen. 
Budsjettet ble tilført 0,3 mill. kroner i 2013, men budsjettøkningen har ikke blitt 
videreført. Rådmannen kommer tilbake til effekt 2015 i tilleggsinnstillingen til 
handlingsprogram 2015 - 2018. 

Styrking av budsjett til Kulturskolen – Kulturskoletimen 1. halvår 2014 
Rådmannens intensjon i utvalgssak 44/13 var at rammetilskudd for kulturskoletimen 
skulle tilføres kulturskolen. Kostnad vår 2014 er 1,1 mill. kroner. Kulturskoletimen er 
avviklet per juni. 

Avsetninger til egenandel forsikringer 
Økonomiavdelingen budsjetterer hvert år med 1,2 mill. i avsetning til fond for egenandel 
forsikringer. Det har de siste årene vært lite uttak fra fondet som har økt fra 2,4 mill. i 
2010 til 5,4 mill. i 2013. Rådmannen anbefaler at det ikke foretas avsetning til fondet i 
2014. Budsjettmidlene blir liggende på tjenesteområde administrasjon og ledelse. 
Eventuell avsetning til forsikringsfondet i 2015 vil bli vurdert i forbindelse med 
rådmannens tilleggsinnstilling til handlingsprogrammet.   

Tilskudd til privat vei Borgenfaret boliger – Asker kommunes andel 
Tilskuddet er budsjettert som en investering, men er et driftstiltak siden det gjelder 
privat vei. Investeringsbudsjettet er redusert. 

Driftsbudsjett – forslag til endringer mellom tjenesteområder 

DRIFTSBUDSJETT - ENDRINGER MELLOM TJENESTEOMRÅDER Fra Tjenesteområde Til Tjenesteområde Beløp

i 1000 kr

Omorganisering til Natur og idrett - Havner Teknikk og miljø Kultur, frivillighet og fritid 91

Omorganisering til Natur og idrett - Miljøpatruljer Teknikk og miljø Kultur, frivillighet og fritid 42

Omorganisering til Teknikk og miljø  - Miljøleder Administrasjon og ledelse Teknikk og miljø 580

Omorganisering til adm. og ledelse - Lønnsmidler for stilling fra pba Teknikk og miljø Administrasjon og ledelse 693

Omorganisering til Natur og idrett - Landbruksvikar Teknikk og miljø Kultur, frivillighet og fritid 418

Redusert inntekt regnskap og redusert utgift KTA (intern føring) Teknikk og miljø Administrasjon og ledelse 109

1 933

Overføring av oppgaver fra et tjenesteområde til et annet medfører også overføring av 
budsjettmidler mellom tjenesteområder. Dette har ingen budsjettmessig konsekvens for 
Asker kommunes totale driftsramme, kun for det enkelte tjenesteområde. Det er kun 
kommunestyret som har fullmakt til å flytte driftsmidler mellom tjenesteområder, og 
rådmannen tar derfor opp disse endringene til politisk behandling. 

3.5 Investeringsbudsjettet 
I tertialrapporten rapporteres det på investeringer på samme nivå som det er vedtatt i 
kommunestyret, det vil si i henhold til hovedoversikt 2A og 2B i handlingsprogrammet 
2014-2017. 

Hovedoversikt 2A 
Tabell 2A viser regnskapet pr. andre tertial, bevilgninger for året og hvordan disse er 
budsjettert finansiert. 
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Regnskap Vedtatt Regulert Forbruk

Hovedoversikt 2A 2. tertial 2014 budsjett 2014 budsjett 2014 i prosent Restbeløp

Investeringer i anleggsmidler 455 210 1 036 350 861 283 53 % 406 073

Utlån og forskutteringer 84 827 130 000 100 000 85 % 15 173

Avdrag på lån 8 565 15 000 15 000 57 % 6 435

Avsetninger 103 0 0 0 % -80

Årets finansieringsbehov 548 705 1 181 350 976 283 56 % 427 578

Bruk av lånemidler 0 -864 493 -632 639 0 % -632 639

Inntekter fra salg av anleggsmidler 571 -15 000 -20 000 -3 % -20 571

Tilskudd til investeringer -33 148 -6 000 -61 715 54 % -28 567

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -95 967 -175 857 -125 329 77 % -29 362

Andre inntekter -998 0 0 0 % 998

Sum ekstern finansiering -129 542 -1 061 350 -839 683 15 % -710 141

Bruk av avsetninger -1 622 -120 000 -136 600 1 % -134 978

Sum finansiering -131 852 -1 181 350 -976 283 14 % -844 431  

Kostnader knyttet til investeringer føres fortløpende, mens finansieringen hovedsakelig 
føres i forbindelse med årsavslutningen. Forbruket hittil på investeringer i anleggsmidler 
er 53 prosent av regulert budsjett. Prognosene tilsier at forbruket i siste tertial vil øke og 
da nærme seg regulert budsjett. Store prosjekter som Nesøya skole og Gullhella 
omsorgsboliger bidrar mest til dette.  

Hovedoversikt 2B 
Tabell 2B viser investeringer pr. tjenesteområde. 

Regnskap Vedtatt Regulert Forbruk

Hovedoversikt 2B 1. tertial 2014 budsjett 2014 budsjett 2014 i prosent Restbeløp

Administrasjon og ledelse 15 146 10 500 21 779 70 % 6 633

Oppvekst 142 468 370 800 243 052 59 % 100 584

Helse og omsorg 101 852 346 800 243 567 42 % 141 714

Kultur, frivillighet og fritid 29 710 46 300 57 481 52 % 27 771

Teknikk og miljø 50 936 210 750 169 969 30 % 119 033

Eiendomsforvaltning 114 635 51 200 125 435 91 % 10 800

Sentrale prosjekter 463 0 0 -463

455 210 1 036 350 861 283 53 % 406 073  

Status prosjekter i arbeid 
Som vedlegg til tertialrapporten følger prosjektrapporter for alle prosjekter med 
totalramme over 100 mill. kroner. Videre følger som vedlegg samlet statusrapport for 
øvrige prosjekter med innarbeidede kommentarer. 

Investeringsbudsjettet – forslag til endringer 

INVESTERINGSBUDSJETT - ENDRINGER Budsjett- Budsjett-

i 1000 kr kostnader Inntekter

Egenkapitaltilskudd KLP 687

Borgenfaret - adkomstvei -600

87 0

Finansiering:

Tilskudd (økning) -2 524

Bruk av fond (reduksjon) 2 437

SUM -87
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Egenkapitaltilskudd KLP 
Medlemmer med pensjonsordning i KLP plikter å betale egenkapitaltilskudd i den 
utstrekning det er nødvendig for å gi selskapet tilfredsstillende soliditet. Kravet til 
egenkapitaltilskudd fra KLP føres i investeringsregnskapet og er ikke budsjettert med for 
2014. 

Borgenfaret - adkomstvei 
Investeringsbevilgning trekkes inn og budsjetteres i stedet over driftsbudsjettet da dette 
er tilskudd til privat vei. 

Tilskudd/Bruk av fond 
I forbindelse med 2.tertialrapport vil to prosjekter få endret delfinansiering mellom bruk 
av fond og tilskudd. Beløpet er netto 2,5 mill. kroner i økt tilskudd og redusert bruk av 
fond. 

Endret delfinansiering mellom bruk av fond og tilskudd

Borgenbråten - bol ig med heldøgns  tjenes te 2 571

Bjerkås banen -47

2 524

Finansiering 
Netto økes investeringsbudsjettet med 0,687 mill. kroner som følge av egenkapitalskudd 
KLP. Dette finansieres med bruk av fond. 
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4 Fokusområde Medarbeidere 

4.1 Utvalgte mål for fokusområdet 

Fokusmål Sentrale 

utfordringer

Måleindikatorer Ønsket

resultat

Laveste 

aksepterte 

resultat

Ikke godkjent 

resultat

Resultat 2013 Status pr. 

30.06.14.

MA.1.1. Medarbeidertilfredshet. 4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,87
Ikke målt

MA.1.2. Årlig økning i tilstedeværelse. Minst 0,5 

%poeng bedre

0 - 0,4 %poeng 

bedre

Mindre 

tilstede-

værelse

0,50 % 1,4 

%poeng

MA.2. God 

medvirkning og 

medbestemmelse.

MA.2.1.Opplevd god medvirkning og 

medbestemmelse. 

4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,51

Ikke målt

MA.3. Nødvendig 

kompetanse. 

MA.3.1. Opplevd nødvendig kompetanse til å 

utføre egne arbeidsoppgaver. 

4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 5,06
Ikke målt

MA.4. God ledelse. MA.4.1. Opplevd god ledelse. 4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,82
Ikke målt

MA.5. Godt 

medarbeiderskap. 

MA.5.1. Ansatte i Asker kommune deltar aktivt i 

å utvikle et godt samarbeid og et inkluderende 

arbeidsmiljø. 

4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9

5,12 Ikke målt

MA.6. Redusere 

uønsket deltid.

MA.6.1. Reduksjon i andelen deltidsansatte 

medarbeidere som oppgir å ha uønsket deltid. 

Minst 10 % 

reduksjon

0 - 9,9 % 

reduksjon

Økning

4 % Ikke målt

MA.1. Godt 

arbeidsmiljø. 
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GJENNOMGÅENDE MÅLEKART - FOKUSOMRÅDE MEDARBEIDERE

Resultatene knyttet til målekartet for medarbeidere er med unntak av MA.1.2, årlig økt 
tilstedeværelse, målt gjennom medarbeiderundersøkelsen. Denne undersøkelsen 
gjennomføres i løpet av høsten. Måloppnåelse for årlig økt tilstedeværelse blir 
kommentert nærmere i punkt 4.2. 

4.2 Sykefravær 

Den positive utviklingen i sykefraværet i 2013 fortsetter inn i 2014. Tilstedeværelsen har 
økt med 1,4 prosentpoeng 1. halvår 2014.  

Det samlede sykefraværet 1. kvartal 2014 var på 8,4 % mot 9,4 % 1.kvartal 2013. 
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Det samlede sykefraværet 2. kvartal 2014 er på 7,7 % mot 9,4 % 2. kvartal 2013. 
Denne utviklingen bidrar til at trenden over to år viser en svak reduksjon.  

Sykefravær per tjenesteområde: 

2. kvartal 2014 Prosent

Asker kommune totalt 7,7

Adm. og ledelse 2,8

Oppvekst 7,9

Helse og omsorg 9,0

Kultur og fritid 6,2

Teknikk og miljø 4,7

Eiendom 7,2

HMS og nærværstiltak 
Den vedtatte aktivitetsplanen for HMS- og nærværsarveidet gjennomføres. Følgende 
tiltak er iverksatt: 

- Aktiv mot kreft. Prosjektet er godt i gang. 
- Samarbeid med bedriftshelsetjenesten (BHT) fungerer godt. BHT er involvert i 

barnehageprosjektet med fokus på økt tilstedeværelse og HMS-opplæringen. 
- Konflikthåndtering. En stor del av ledere og verneombud har nå gjennomført 

opplæring i konflikthåndtering. 
- Vold og trusler. Risikokartlegging av vold og trusler er gjennomført i hele 

organisasjonen. Opplæring i håndtering av vold og trusler videreføres. 
- Grunnopplæring i HMS for nye ledere og verneombud videreføres. Prosess 5.8.2 

Oppfølging ved sykefravær er revidert. 
- Følgende tiltak/aktiviteter skyves ut til våren 2015: 

o AKAN–opplæring.
o Inneklima i skolene.

4.3 Årsverksutvikling  

Årsverksutvikling i Asker kommune 2014 

01.01.2014 31.08.2014 Endring 

Tjenesteområde Antall ansatte Antall årsverk Antall ansatte Antall årsverk Årsverk 

Adm. og ledelse 174 167,71 175 169,72 2,01 

Eiendom 148 135,62 161 146,57 10,95 

Helse og omsorg 1 289 884,76 1 310 908,17 23,41 

Kultur og fritid 176 123,15 172 122,82 -0,33 

Oppvekst 1 862 1 609,07 1 825 1 592,17 -16,90 

Teknikk og miljø 158 153,87 167 153,86 -0,01 

Sum 3 807 3 074,18 3 810 3 093,31 19,13 

Kilde: HRM. Data tatt ut pr. 31.08 og viser ansatte i et fast forpliktende arbeidsforhold. Utelatt fra 
datagrunnlaget: Lærlinger, ansatte i hel ulønnet permisjon og fødselspermisjon, samt timelønnede 
ekstravakter. 

Økningen innen helse og omsorg er i stor grad knyttet opp mot etableringen av 
Bondistranda 6 fra 01.08.14. Her ble det etablert 9,2 nye årsverk.  
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Innen oppvekst kan nedgangen forklares med forhold knyttet til tidspunktet for uttak av 
datagrunnlag og registrering av nye stillinger i skolen i lønnssystem i forbindelse med 
oppstart av et nytt skoleår.   

Tjenesteområde Eiendom har økt bemanning innen Prosjekt og utvikling med to årsverk, 
knyttet til anleggssiden. Eiendomsdrift og forvaltning har økt med to årsverk innenfor 
Boligkontoret. Renhold har ansatt en ekstra avløser ved siden av stillings økning knyttet 
til arealutvidelse.  Utover dette er endringene i årsverk knyttet opp mot midlertidig 
dobbeltbemanning og overlapp i forbindelse med sykdom og avgang. 



15

5 Saker med vedtak om årshjulsrapportering 

Nedenfor følger status for saker der det er fattet politisk vedtak om rapportering i 
henhold til årshjulet.  

For noen saker er det lagt opp til rapportering i egen sak, og det henvises da til aktuell 
sak. For andre saker gis det nedenfor en noe mer utfyllende rapportering.   

5.1 Barneverntjenesten 

Kommunestyret vedtok i 2011 (sak 82/11) at barneverntjenesten to ganger i året skal gi 
komité for oppvekst og formannskapet en gjennomgang og orientering om situasjonen i 
barnevernet.  

Barneverntjenesten informerte komité oppvekst i møte 19. august 2014 og 
formannskapet 26. august 2014.  

5.2 Samhandlingsreformen 

Kommunestyret vedtok i sak 5/12 om samhandlingsreformen at komité for helse og 
omsorg skal holdes løpende orientert om utviklingen.  

Statusrapport for Samhandlingsreformen ble lagt frem for kommunestyret i januar 2014 
(sak 04/14). Fra 2. halvår rapporteres det halvårlig på utvalgte nøkkeltall til komité helse 
og omsorg. Første rapportering skjer i oktober 2014. 

5.3 Brukerstyrt personlig assistanse 

Kommunestyret vedtok i sak 10/12 om brukerstyrt personlig assistanse at ordningen 
skulle gå over i kommunal regi fra mai 2012, og at kostnader ved administrasjon og 
ivaretakelse av BPA-ordningen skulle rapporteres gjennom årshjulsrapporteringen.  

Kostnaden til BPA har økt utover pris- og lønnsvekst fra 2012. Det har vært en økning i 
behov og antall brukere fra 42 brukere i gjennomsnitt per måned i 2012 til 49 brukere i 
gjennomsnitt per måned i 2014.  

Fra 2. halvår 2014 rapporteres det i tillegg til årshjulsrapporteringen halvårlig til komité 
helse og omsorg. Første rapportering skjer i oktober 2014. 

5.4 Boligsosialt utviklingsprogram 

Kommunestyret vedtok i sak 50/12 om programplan for boligsosialt utviklingsprogram 
(BOSO) at komiteene skulle holdes løpende orientert om programmet, og at rapportering 
skulle skje i henhold til kommunens plan- og styringssystem.  

Statusrapport for BOSO-programmet, samt søknad om forlengelse av programperioden, 
legges fram for politisk behandling høsten 2014. Det vises for øvrig til punkt 5.9 
nedenfor. 

5.5 Prosjekt Idrettsglede for alle i Askeridretten 

Formannskapet vedtok i sak 88/12 at prosjektet Idrettsglede for alle i Askeridretten skal 
rapportere årlig. Rådmannen kommer tilbake til rapportering på dette i årsrapporten. 
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5.6 Tilgjengelighet til kollektivsystemet, pendlerparkering og matebusser 

Formannskapet vedtok i sak 47/12 at det skal gjennomføres en årlig rapportering av 
status knyttet til tilgjengelighet til kollektivsystemet, pendlerparkering og matebusser. 

Rådmannen kommer tilbake til rapportering på dette i årsrapporten. 

5.7 Strategi miljøvennlige kjøretøy 

Kommunestyret vedtok i sak 66/12 at oppfølging av Strategi for bruk av miljøvennlig 
kjøretøy til kommunens tjenestekjøring skulle gjøres i årshjulsrapporteringen.  

Innen 2020 skal 90 prosent av småbilene være elbiler, ladbare biler, hybridbiler eller 
biler som kjører på biogass eller tilsvarende miljøvennlige drivstoff. Videre skal 50 
prosent av tyngre kjøretøy kjøre på biogass eller tilsvarende miljøvennlig drivstoff. 

I dag eier eller leaser kommunen 180 biler. Av disse er 31 tyngre kjøretøy og 149 
småbiler. Foreløpig går ingen av de tyngre kjøretøyene på biogass eller tilsvarende 
miljøvennlig drivstoff. Av småbilene er det 19 nullutslippsbiler (elbiler eller biogass) som 
er i drift eller under bestilling. Det utgjør 13 prosent av småbilene.  

Det er behov for å øke takten på innfasing av nullutslippsbiler i kommunen. 

Det planlegges et pilotprosjekt for uttesting av biodiesel på tyngre kjøretøy våren 2015. 
Videre er det behov for å trappe opp arbeidet med etablering av ladepunkter både ved 
kommunens egne bygg og på offentlige parkeringsplasser. 

5.8 Frivillighetsmeldingen 

Kommunestyret vedtok i sak 7/14 om ny frivillighetsmelding at status for gjennomføring 
av tiltak skal rapporteres i forbindelse med de ordinære årshjulsaktivitetene.  

Frivillighetsmeldingen 2013 skisserer ti tiltak som skal gjøre det lett å være frivillig i 
Asker. Ingen av tiltakene kan kvitteres ut i sin helhet på nåværende tidspunkt. Det er 
inngått nye samarbeidsavtaler med frivilligheten, blant annet Asker kulturråd. I tillegg er 
det iverksatt nye kurs innen rekruttering av frivillige. Videreutvikling av internettsidene 
vurderes i forbindelse med IKT-satsningen 2015. 

5.9 Investeringsmidler til boligsosiale formål 

Formannskapet vedtok i sak 86/14 om Status for plan og gjennomføring av 
investeringsmidler til boligsosiale formål at rådmannen skal rapportere på planens 
gjennomføring i tertial- og årsrapporter.  

For 2014 er målet å anskaffe 21 boliger. Per utgangen av august er 17 boliger anskaffet i 
henhold til vedtatt plan. 

Kommunestyret vedtok i sak 83/12 plan om «Bekjempelse av fattigdom. Handlingsplan 
med vekt på barn og unge 2013-2016». Det vises til vedlegg for en nærmere 
redegjørelse for status knyttet til de ulike målene i planen.  
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6 Forvaltningsrevisjoner 
Nedenfor gis det en oversikt over oppfølging av forvaltningsrevisjoner gjennomført av 
kommunerevisjonen på oppdrag fra Kontrollutvalget. 

6.1 Helsetjenester i hjemmet i lys av samhandlingsreformen 

Kontrollutvalget fikk en foreløpig tilbakemelding fra rådmannen 2. juni 2014 på hvordan 
anbefalingene i forvaltningsrevisjonen var fulgt opp. Etter kontrollutvalgets møteplan for 
2014 vil den endelige tilbakemeldingen bli gitt i møtet 3. november 2014.   

6.2 Rusomsorg og ettervern innen Sosialtjenesten 

Kommunestyret behandlet i sak 24/14 oppfølging av forvaltningsrevisjon på rusomsorg 
og ettervern, og ba kontrollutvalget følge opp resultatene i inneværende valgperiode.  
Det vises til notat av 9. januar 2014 fra rådmannen til kontrollutvalget, samt 
rådmannens redegjørelse i tilknytning til forvaltningsrevisjonens tre anbefalinger i møtet 
3. februar 2014.

6.3 Barneverntjenesten 

Kontrollutvalget ønsker å bli informert om resultatene av internrevisjonen hos 
barneverntjenesten når den er gjennomført, jf. sak 31/14 til kontrollutvalget.  
Internrevisjonsrapporten ble behandlet av kontrollutvalget i sak 48/14.  

Det har vært en nedgang i sykefraværet fra 2. kvartal 2013 til 2. kvartal 2014 på 1,9 
prosentpoeng. Konkret innebærer dette en reduksjon fra 11 prosent til 9,1 prosent. Det 
arbeides kontinuerlig med å redusere sykefraværet blant annet gjennom lederutvikling, 
kompetanseutvikling, HMS- og arbeidsmiljøarbeid og sykefraværsoppfølging.  

Det ble orientert om lønnsnivået/turnover til Partssammensatt utvalg (PSU) 23. 
september 2014. Det arbeides også kontinuerlig med tiltak for å sikre kompetanse. 
Fylkesmannen innvilget kommunen 75 000 kroner til opplæring i Kvellomodellen for 
barnevernets fagpersonale fra høsten 2014.  

Når det gjelder tiltak som sikrer behandling av saker i rett tid, arbeides det fortsatt med 
internkontrollsystemet, som innebærer utarbeidelse av nye rutiner, implementering og 
egen internrevisjon. Nytt avviksskjema innføres i løpet av høsten 2014. Det er fortsatt 
fokus på rapportering internt og eksternt, samt fokus på redusert bruk av ekstern kjøp 
av tjenester og produktivitet i barnevernet. 

6.4 Forvaltning av kommunens eiendeler 

Forvaltningsrevisjonsrapport datert 29. april 2014 ble behandlet i kontrollutvalget 2. juni 
2014 og kommunestyret 10. juni 2014. Kommunestyret ba 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.

Følgende tiltak er planlagt og under iverksettelse: 

• Basert på felles etiske retningslinjer som er under implementering (virksomhetenes
etikkarbeid), etableres lokale oversikter over ansattes fordeler/bruk av kommunens
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eiendeler. Disse behandles og skal godkjennes av rådmannen for å få en felles 
forståelse. 

• Det utarbeides felles prosedyre for registrering av kommunens eiendeler ut fra en
vurdering av risiko/sårbarhet, samt felles prosedyre for avhending av kommunens
eiendeler. Vurdering av at eiendeler er forsvarlig sikret legges inn som aspekt i
virksomhetenes ROS-analyser fra 2015.

Arbeidet avsluttes og rapporteres til Kontrollutvalget i løpet av året. 
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7 Verbale vedtak 
Formannskapet behandlet 4. februar 2014 sak om oppfølging av verbale vedtak som ble 
vedtatt av kommunestyret i forbindelse med behandling av Handlingsprogram 2014-2017 
(sak 12/14). Rådmannen redegjorde i sin anbefaling om oppfølging av de verbale 
vedtakene, og formannskapet sluttet seg til anbefalingene.  

Nedenfor gis en oversikt over oppfølging av vedtakene ved utgangen av august 2014. 

7.1 Rekrutteringsstrategi for lærere 

Det vises i denne sammenheng til Langsiktig rekrutteringsstrategi for Asker kommune, 
som ble behandlet i Partssammensatt utvalg 27. mai 2014 (sak 8/14).  Saken hadde 
følgende vedtak i forbindelse med dette verbalvedtaket: “Verbalvedtak 2 
Rekrutteringsstrategi for lærere, i forbindelse med behandling av HP 2014-2017, svares 
ut gjennom denne saken.”  

7.2 Realfagsløft 

Komite oppvekst har vedtatt saksordfører for saken om et realfagsløft for barnehager og 
skoler. Arbeidet er i prosess og er forankret i Kunnskapssenteret.  

7.3 Forsering av skolefag på videregående nivå for elever på mellomtrinnet 

Forsering av skolefag på videregående nivå vil bli omtalt i planen for 
ungdomstrinnet/forberedelse til videregående opplæring. Planen vil bli lagt frem i løpet 
av 2015. Komité oppvekst har vedtatt saksordfører i saken.  

7.4 Seniorsentre 

Rådmannen vil følge opp med vurderinger og tiltak i forhold til kapasitet og lokalisering i 
kommende planverk, herunder folkehelseplan og eventuelt ved rullering av eldreplanen. 
Rådmannen vil vurdere behovet for fremtidige seniorsentre i forbindelse med 
kommuneplanen og utvikling av tettsteder. Det er utarbeidet et mulighetsstudie som 
grunnlag for avtale om nytt innbyggertorg i Heggedal med lokaler til nytt seniorsenter.  

7.5 EST (Etter skoletid for funksjonshemmede) 

For å redusere ulempene det kan være for denne gruppen å måtte transporteres til en 
annen skole for å få etter-skoletid-tilbud har Asker kommune vært i dialog med Bleiker 
vgs.om de kan etablere en EST-ordning der fra høsten 2014. Tilbudet starter opp i 
september 2014 for 6 ungdommer. Asker kommune låner lokalene, men betaler for 
tilsynsvakt og rengjøring i høst- og vinterferien.   

7.6 Tiltak for å bedre ernæring for eldre i institusjon og hjemmeboende 

Det er utarbeidet rutine for å sikre at alle beboere i sykehjem/institusjon og personer 
innskrevet i hjemmesykepleien utredes og vurderes i forhold til ernæringstilstand og 
ernæringsbehov. Fagsystemet Gerica benyttes i kartleggingen av ernæringsstatus. Videre 
er det igangsatt et arbeid med å utvikle kvalitetsindikatorer knyttet til ernæring. Avvik vil 
bli meldt i AskerDialogen for oppfølging. Helsetilsynet har gjennomført en revisjon i 
hjemmesykepleien vedr ernæring. Tjenesten fikk ingen avvik og ingen merknader. 
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7.7 Asfaltering av rulleskibane på Dikemark 

Tiltaket er lagt inn i virksomhetsplan for Natur og idrett med gjennomføringsfrist i 
desember 2014. Saken er imidlertid avhengig av overdragelse av eiendom, og det har 
trukket ut i tid. Det er derfor usikkert om tiltaket kan gjennomføres i år. 

7.8 Leikvollhallen 

Muligheten for utvidelse av Leikvollhallen for blant annet å muliggjøre plass til tribuner 
for en hjemmearena for håndball og basketball er til vurdering. Rådmannen vil komme 
tilbake med egen sak om dette i 2015 etter at disposisjonsplan for Risenga-området er 
lagt frem. Det vil også bli gjort en vurdering i forhold til en eventuell fremtidig utvikling 
av et privat finansiert prosjekt i Langenga med mulighet for å leie idrettshaller. 

7.9 Øvingslokaler for korps og lagring av utstyr 

Komité for teknisk, kultur og fritid valgte i august 2014 saksordfører for sak om fremtidig 
organisering og driftsmodell for tilsyn i skoler, haller og anlegg. Saken legges frem for 
kommunestyret ved årsskiftet 2014/15.  

Våren 2014 ble det foretatt akustikkmålinger i mange av kommunens bygg for å 
kartlegge lokalenes egnethet som øvingslokale.  

Rådmannen har invitert til et informasjonsmøte i september 2014 for en gjennomgang av 
måleresultatene og ny standard for akustikk som gjelder for nybygg. 

7.10 Brukerundersøkelser og dialogmøter 

Som en oppfølging av verbalvedtaket og kommunestyrets behandling av sak om 
resultater for brukerundersøkelsene 2013 (sak 41/14), fremmet rådmannen våren 2014 
sak om mandat for utredningsarbeid knyttet til innbyggermedvirkning i Asker kommune 
(sak 115/14).  

Rådmannen vil i samsvar med vedtaket i saken fremme sak om evaluering av 
dialogmøtene i løpet av høsten 2014, med sikte på implementering fra 2015.  

7.11 Låsbare sykkelrom ved alle innfartsparkeringer 

Sak 20/14 «Strategi for innfartsparkering og tilgjengelighet til kollektivsystemet i Asker 
kommune» ble behandlet i formannskapet i februar 2014, og kommer tilbake til 
formannskapet via komité for teknikk, kultur og fritid i løpet av høsten 2014. Gjennom 
oppfølgingssak 62/14 «Strategi for innfartsparkering i Asker kommune» er behov, 
muligheter og tiltak på kort og lang sikt utredet og beskrevet. 

Nytt sykkelhotell på torgsiden av Asker stasjon i tilknytning stasjonsbygningen er under 
planlegging. Flere midlertidige stativer er utplassert i umiddelbar nærhet til 
stasjonsinngangen fra torgsiden. Det planlegges en samlet oppgradering av 
sykkelparkeringen ved spor 6 og Grindegården sykkelhus, blant annet nye plasser 
utendørs, låsbare skap inne i Grindegården og en vurdering av nye toetasjes sykkelstativ 
som er enklere å betjene i høyden. 

Asker kommune og Jernbaneverket samarbeider om innfartsparkering ved Hvalstad 
stasjon. Det vil bli innhentet tilbud på oppgradering/oppføring av nytt enkelt sykkelhus. 
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I tillegg er det er bestilt supplerende sykkelstativ til Heggedal stasjon, Billingstad stasjon 
og østsiden av Bondivann stasjon. Statens vegvesen bygger sykkelstativ på flere 
bussholdeplasser høsten 2014.  

7.12 Statusrapport Vardåsen kirke u-etg. 

Politisk verbalforslag i HP 2013 – 16: 
«Klargjøring av underetasjen i Vardåsen kirke» 
Kommunestyret ber rådmannen utrede kostnader med støping av gulv, radonisolering, 
ventilasjon og oppvarming av underetasjen i Vardåsen kirke.  Kirken vil selv sørge for 
innredning.» 

Mulighetsstudie: 
Det er utført et mulighetsstudium, datert 15.08.14, der det er undersøkt om kirken kan 
koble seg til og benytte eksisterende ventilasjons- og varmeanlegg som i dag er i bruk til 
kirken og barnehagen.   
Konklusjonen er at anlegget er beregnet til å ha kapasitet til også å dekke behovet i 
underetasjen.  Forutsetningen er at bruken av disse lokalene på dagtid (07:00-17:00) er 
begrenset til maksimum 12-15 timer/uke da menighetskontorene og barnehagens lokaler 
samtidig er i bruk. 

Tiltakene er kostnadsestimert, også de bygningsmessige arbeidene med støping av gulv 
og radonisolering. 

Ansvar for videreføring og gjennomføring av prosjektet ligger hos kirkesjefen. 
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Sak nr. Sak Møtedato 

75/2014 Gjensidig orientering om informasjon fra utvalgene. 3.11.14 

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 orienteringen til etterretning. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

76/2014 Eventuelt. 3.11.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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