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Kontrollutvalgets 
medlemmer  

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

 

Ordfører Ordfører Lene Conradi 

Revisor Asker kommunerevisjon v/revisjonssjef Brita Arvidsen 

 

Kopi av innkallingen 
sendes: 

Rådmann Lars Bjerke 

 

Kopi av innkallingen 
sendes: 

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

 

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET 
 

Sted Asker rådhus. 

Tid Mandag 12.5.14 kl. 16.30. 

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

Invitert til sak  

 
SAKSLISTE  
 
Sak nr. Sak Ca tid for 

behandling 

27/2014 Budsjett for kontroll og tilsyn 2015.  16.30 

28/2014 Eventuelt. 17.00 

 
 
Ole-Willy Sandbekk (sign.) 
kontrollutvalgets leder 

 
 
 
 
 
Lørenskog 5.5.14 

 
 
 

Mona Moengen 
sekretær for kontrollutvalget  
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Sak nr. Sak Møtedato 

27/2014 Budsjett for kontroll og tilsyn 2015.  12.5.14 
 
Saksbehandler 

 Mona Moengen 

 

 

Saksdokumenter 
1. Regnskap for kontroll og tilsyn 2014. 

2. Budsjett 2015 – Asker kommunerevisjon, Ansvar 1080. 

 

Saksopplysninger 
Ifølge forskrift om kontrollutvalg, § 18, Budsjettbehandlingen, skal kontrollutvalget lage 

forslag til budsjett for hele kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Dette vil si budsjett for 

kontrollutvalgets egen virksomhet, for sekretærfunksjonen, selskapskontrollen og revisjonen.  

 

”Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 

kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for 

kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller 

fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget. 

Der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon avgir revisjonen innstilling 

til kontrollutvalget om budsjett for revisjonen.” 

 

Økonomisjefen oppgir at fristen for å gi innspill til budsjettet for 2015 er 27. mai. 

 

Kontrollutvalget behandlet budsjettjustering 2014 i møte 9.12.13, sak 65/13, og fattet 

følgende vedtak:  

 
 Poster Budsjett 2014 

Kontrollutvalget Godtgjørelser kontrollutvalget 384 776.- 

 Konferanser, bevertning etc. 150 000.- 

 Sum 534 776.- 

Sekretariatet  190 000.- 

Revisjonen  5 825 920.- 

Totalt   6 550 696.- 

 

 

Vedlegg 1 er en utskrift fra regnskapet for kontrollutvalget. Utbetalt godtgjørelse til 

kontrollutvalget er lavere enn budsjett, noe som etter alt å dømme skyldes at møtegodtgjørelse 

til kontrollutvalget dels føres sammen med øvrig politisk virksomhet. Utgifter til 

konsulenttjenester er sekretariatstjenester som dels ble levert av Kontrollutvalgssekretariatet i 

Buskerud (45 250.-) og dels Rokus (kr 138 045.-).  

 

Revisjonen la frem regnskap for 2013 i sak 13/2014. Regnskapet viser et totalforbruk på 

5 248 536.-. 
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Kontrollutvalget 

Møtegodtgjørelse til kontrollutvalget følger de vedtatte satsene som pr mai 2013: 

 

Verv Fast pr år Sats pr. møte 

Leder 95.606 1.434 

Medlemmer 57.363 1.434 

 

Basert på disse satsene vil den faste møtegodtgjørelsen til kontrollutvalget utgjøre kroner 

325.058.- og den variable 71.600.-, til sammen kroner 396.658.-, rundet opp til 400 000.- 

kroner.  Kursbudsjett på 150 000.- kroner foreslås videreført. 

 

Kommunerevisjonen 

Kommunerevisjonen har foreslått et budsjett i 2015 på kroner 6 026 242.- (rundet av til 

6 026 000.-), som er en videreføring av regulert budsjett for 2014, se vedlegg 2. Dette 

innebærer en reell reduksjon av budsjettet, da kommunerevisjonen mister inntekter fra 

revisjon av 2 IKSer i 2015 på 100.000.- kroner. 

 

Kontrollutvalgssekretariatet 

Rammen for oppdraget til sekretariatet utgjør 140 000.- pr år (ekskl. mva.). Beløpet kan 

lønnsreguleres i henhold til avtalen. Videre er det noe usikkerhet knyttet til timeestimatet. 

Budsjettrammen på kroner 190 000 foreslås derfor opprettholdt for 2015.  

 

Konklusjon 

 

 
 

Poster 
Regulert 

budsjett 2014 
Budsjett 2015 

Kontrollutvalget Godtgjørelser kontrollutvalget 384 776.- 400 000.-. 

 Konferanser, bevertning etc. 150 000.- 150 000.- 

 Sum 534 776.- 550 000.- 

Sekretariatet  190 000.- 190 000.- 

Revisjonen  6 026 000.- 6 026 000.- 

Totalt   6 750 776.- 6 766 000.- 
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Forslag til vedtak 
1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen for Asker kommune 

vedtas og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og 

tilsyn for 2015. 

 
 Poster Budsjett 2015 

Kontrollutvalget Godtgjørelser kontrollutvalget 400 000.-. 

 Konferanser, bevertning etc. 150 000.- 

 Sum 550 000.- 

Sekretariatet  190 000.- 

Revisjonen  6 026 000.- 

Totalt   6 766 000.- 

   

 

 

2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for 

Asker kommune 2015. 

3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering av bevilgede beløp for 

kontroll- og tilsynsarbeidet, sendes kontrollutvalget til orientering. 

 
Kontrollutvalgets behandling 
 
 
 

 

Kontrollutvalgets vedtak 
 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 

 

  



 



 

 

Asker kommunerevisjon 
Postboks 353 
1372 Asker 

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

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

Org.nr. 
988 457 663 
Bankgiro 
6003 06 79000 
 

Medlem av Norges Kommunerevisorforbund og Den Norske Revisorforening 

Kommunerevisjonen 

 

 
 
 

Innspill til: 
Budsjett 2015 – Asker kommunerevisjon, Ansvar 1080 

 

I forskrift om kontrollutvalg heter det følgende: 

§ 18. Budsjettbehandlingen  
       Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 

kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for 
kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller 

fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget.  
       Der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon avgir revisjonen 
innstilling til kontrollutvalget om budsjett for revisjonen.  

 
I reglement for kontrollutvalg pkt 2.4 heter det:  

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 
kommunen.   
 

Formelt sett er det kontrollutvalget som avgir forslag til budsjett for tilsyn og kontroll. 
Kommunerevisor skal avgi innstilling til kontrollutvalget om budsjett for sin 

virksomhet. Kommunerevisor sender sitt innspill for budsjett 2015 både til 
økonomiavdelingen i Asker kommune og sekretær for kontrollutvalget.  

 
Det er per i dag ikke sendt ut informasjon om budsjettprosessen for 2015. Dette kan 

ikke komme før kommuneproposisjonen foreligger. Kontrollutvalget har møte 1. mai 
hvor samlet budsjett for tilsyn og kontroll (funksjon 110) blir behandlet.  

 
Driftsbudsjett 
Som utgangspunkt legges budsjett for 2014 til grunn.  

Netto regulert budsjett per april 2014 er på kr 6 millioner. Det er per denne dato ikke 
lagt inn vedtatt overført mindreforbruk fra 2013.  

Netto budsjettjustering i 2014 gjelder virkning av lønnsoppgjør 2013 og effekt av 
innsparing vedtatt i 2013. 
 
Budsjett per april  2014 Vedtatt budsjett Justeringer Regulert budsjett

Lønn og sosiale utgifter 5 777 000,00 103 000,00 5 880 000,00

Kjøp av varer/tjenester 465 152,00 113 590,00 578 742,00

Reserverte bevilgninger 0,00 0,00 0,00

Overføringsutgifter 30 000,00 0,00 30 000,00

Salgsinntekter -304 500,00 2 500,00 -302 000,00

Refusjoner -30 000,00 -130 500,00 -160 500,00

5 937 652,00 88 590,00 6 026 242,00

Korr for overført fra 2013 0,00

Korr for vedtatt innsparing 0,00

Budsjett 6 026 242,00
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Vurdering av nåværende budsjett 

Revisjonens budsjett benyttes i hovedsak til å dekke lønn til ansatte. Avdelingen har 7 
ansatte i 100% stilling. Det er for 2015 ikke planlagt endring i antall ansatte. Det vil 
trolig bli en organisatorisk endring ved å redusere fra to til en mellomleder. Dette vil 

redusere lønnskostnadene noe, men det må påregnes å kompensere enkelte for 
endring i ansvar og oppgaver. 

 
Budsjett for kjøp av varer og tjenester er ikke rommelig, men ved å redusere budsjett 
for konsulenttjenester til fordel for andre utgifter vurderes budsjettet tilfredsstillende. 

At eventuelt mindreforbruk blir overført nytt år, gjør det mulig å «spare» opp til 
eventuelle større kostnader.  

 
Det er pt ikke kjente ekstraordinære kostnader for 2015. Det er å håpe at vi ikke får 
stor utskifting av ansatte, men om dette blir aktuelt vil det påløpe ekstra kostnader. I 

2013 ble PC-skjermer byttet ut. PCer er fra 2011 og det er mulig vi må skifte disse i 
2014 eller 2015. Det er også aktuelt med en gjennomgang av inventar, særlig med 

utskifting av en gammel kontorstol og vurdere overgang til heve-senke-pulter. Dette 
er en vurdering som vil skje i 2014/15.  
 

Budsjetterte inntekter for 2015 må nedjusteres. Asker kommunerevisjon har fra 2014 
mistet Bråset bo- og omsorgssenter IKS som oppdag og det ser ut for at Asker og 

Bærum Brannvesen IKS skifter revisor fra 2015. Det har vært et politisk ønske om 
endring/rotasjon av revisor for IKSene. Kommunerevisjonen har fra 2013 revidert 
Asker og Bærum vannverk IKS. I og med at vi utfører revisjon etterskuddsvis, blir tap 

av inntekt tilsvarende forskjøvet ett år. For 2015 estimeres inntekter fra revisjon å bli 
kr 200.000. For 2016 reduseres inntekten ytterligere med kr 100.000. Det bemerkes 

at revisjon av Asker Kirkelige Fellesråd og 5 menigheter inngår i kommunens 
tjenesteytingsavtale og dermed ikke vises som inntekt på revisjonens ansvar. 

Kommunerevisjonen opererer i et begrenset marked der vi kan tilby våre tjenester, vi 
ser ikke per i dag mulighet for kompenserende oppdrag. 
Redusert inntekt i 2015 foreslås dekket av innsparinger på eget utgiftsbudsjett. 

 
Tiltaksplaner for økning og reduksjon av driftsrammen 

Det er ikke kommet budsjettnotatet med spesielle føringer fra rådmannen per i dag.  
Kommunerevisor ser ikke mulighet for store ytterligere innsparinger. Det vises til 
forslag om å dekke inn redusert inntekt over eget budsjett.  

 
Investeringsbudsjett 

Ikke aktuelt for kommunerevisjonen.  
 
Kommunerevisors vurdering 

Budsjettet skal dekke virksomheten til Asker kommunerevisjon. Vår primæroppgave 
er revisjon av Asker kommunes årsregnskap og oppgaver tildelt fra kontrollutvalget. 

Det nevnes her forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og utredninger på vegne av 
kontrollutvalget. Videre har kommunerevisjonen oppgaver vedrørende bistand, 
særattestasjoner, revisjon av pasientregnskap, kirkeregnskaper og legater. I tillegg 

reviderer Asker kommunerevisjon tre IKS`er, herav to hvor Asker kommune er 
deleier. Revisjon av IKSene er de eneste oppdragene som blir fakturert, øvrige 

oppgaver er kommunen direkte økonomisk ansvarlig for. Det er ventet at 
kommunerevisjonen mister revisjon av ett IKS fra 2015. Asker kommunerevisjon fører 
timeregnskap som spesifiserer tidsbruk.  
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I kommunens årsrapport 2013 (kap 10.2) bemerkes at Asker bruker 21 kroner mer 
per innbygger enn Bærum på kontroll og revisjon (Brutto driftsutgifter KOSTRA-
funksjon 110). Kommunerevisor har ikke analysert tallene nærmere, men henleder 

oppmerksomheten til at flere av våre oppgaver ikke nødvendigvis kan gjøres 
rimeligere selv om kommunen har færre innbyggere å fordele kostnaden på.  

 
Ved å omdisponere midler, omstrukturere organisatorisk og dekke opp for tap av 
inntekt mener kommunerevisor det er tatt grep for å stramme inn budsjettet.  

Med fulltallighet blant ansatte er budsjettet for flere av driftskostnadene stramme. 
Dette vil særlig gjelde budsjett til kurs og reiseutgifter. Det bemerkes at ansatte i 

revisjon er pliktig å følge faglig oppdatering.  
 
Kommunerevisor vurderer at en videreføring av 2014-budsjettet vil være tilstrekkelig 

så lenge det ikke påløper uforutsette utgifter. Det forutsettes at budsjettet reguleres 
for kommende lønnsoppgjør, og at mer-/mindreforbruk overføres i hht vedtak i 

kommunestyret. Budsjett for konsulenttjenester overføres andre budsjettposter 
innenfor kommunerevisjonens ansvar. Reduserte inntekter dekkes opp ved å redusere 
utgiftsbudsjettet med kr 100.000.     

 
 

 
 
30.april 2014 

Brita Arvidsen  
kommunerevisor 
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Sak nr. Sak Møtedato 

28/2014 Eventuelt. 12.5.14 
 

Saksbehandler 

 Mona Moengen 

 

 

Saksdokumenter 
 

 

Saksopplysninger 
 
 
Forslag til vedtak 
 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak 
 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 

 


