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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/kommunerevisor 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 17.3.14 kl. 17.00. 

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

Invitert til sak Per Anders Owren til sak 11 

SAKSLISTE 

Sak nr. Sak Ca tid for 
behandling 

11/2014 Asker og Bærum vannverk, orientering om status 17.00 

12/2014 Arbeidsfordeling i kontrollutvalget. 17.45 

13/2014 Økonomirapportering fra revisjonen 2013 18.15 

14/2014 Virksomhetsbesøk 18.30 

15/2014 Rapportering fra kommunerevisjonen. 18.45 

16/2014 Referater, orienteringer og diskusjoner. 19.00 

17/2014 Eventuelt. 19.15 

Ole-Willy Sandbekk (sign.) 
kontrollutvalgets leder 

Lørenskog 10.3.14 
Mona Moengen 
sekretær for kontrollutvalget 
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Sak nr. Sak Møtedato 

11/2014 Asker og Bærum vannverk, orientering om status 17.03.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 
I forbindelse med at kontrollutvalget bestilte selskapskontroll av Asker og Bærum vannverk 

(sak 10/14), ønsker utvalget å få en orientering om status i saken om anmeldelse av tidligere 

leder i selskapet. Utvalget har i denne forbindelse invitert nestleder i representantskapet Per 

Anders Owren til møtet.  

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

12/2014 Arbeidsfordeling i kontrollutvalget 17.03.14 

6/2014 Arbeidsfordeling i kontrollutvalget 3.02.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
Ingen 

Saksopplysninger 
Saken ble utsatt i forrige møte. 

Leder ønsker å drøfte behovet for at utvalget følger med på aktuelle saker som drøftes i 

kommunestyret og hovedutvalgene, og bringer informasjon om dette til kontrollutvalget. 

Dette kan gjennomføres ved at medlemmene fordeler de aktuelle utvalgene og kommunestyret 

seg imellom, og at det gjennomføres en gjensidig rapportering i hvert møte eller ved behov. 

Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten innstilling. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

13/2014 Økonomirapportering for revisjonen 2013 17.03.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Økonomirapportering for revisjonen 2013.

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har bedt om kvartalsvise rapporter fra kommunerevisjonen. Til dette møtet 

legger revisjonen frem regnskap for 2013. 

Kommunestyret vedtok i sak 10/14 Årshjulet for 2014. I saksfremlegget skriver rådmannen 

bl.a.: «Det legges opp til tertialvise rapporteringer til kommunestyret istedenfor kvartalvise 

som i 2013. Enkel rapport på økonomisk status legges frem for ØEE og formannskapet hver 

annen måned. Virksomhetene vil som tidligere rapportere hver måned, samtidig vil 

økonomiavdelingen utarbeide egne analyser på tjenesteområdenivå hver måned.» 

Kommunerevisjonen følger den rapportering som gjelder for kommunen. Dog er enhetens 

regnskap så lite at det ikke synliggjøres i en aggregert rapportering. Kontrollutvalget bør 

vurdere om det er tilstrekkelig å få tertialvise rapporter fra kommunerevisjonen.  

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering. For øvrig ber kontrollutvalget om at 

kommunerevisjonen rapporterer tertialvis fremover. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets enstemmige 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. 

988 457 663/944 382 038MVA 

Bankgiro 

5136 05 01209 

Medlem av Norges Kommunerevisorforbund og Den Norske Revisorforening 

Kommunerevisjonen 

Kontrollutvalget i Asker 

Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr.: Dato: 
Brita Arvidsen ku1703134 04.03.2014 

Innspill til sak: Økonomirapportering for revisjonen 2013 

Asker kommunerevisjon er bedt om å presentere kvartalsvise økonomirapporter for 
enheten. Til kontrollutvalgets møte i mars, rapporteres kommunerevisjonens regnskap 

for 2013.  

Bakgrunn for saken 

Kommunerevisjonen har for 2013 et mindreforbruk på MNOK 1.025. Dette forklares 
som følger: 

Lønn og sosiale utgifter 
Marginalt mindreforbruk på ca 32 000. 

 En ansatt var i midlertidig 50% stilling fra september, før det 50% sykemeldt.
 En vakant stilling i januar og februar.

 Ansatt i fødselspermisjon har valgt 80% lønn fra midten av mai.
 En vikar har vært inne i hele 2013.

Driftsutgifter 
Mindreforbruk på ca 156 000. Det er mindre avvik mellom enkelte spesifikke 

driftsutgifter. Dog er vi godt innenfor avsatt budsjett, noe som særlig skyldes at vi 
ikke har benyttet konsulenttjenester.  

Reserverte bevilgninger – overført mindreforbruk forrige år 
Mindreforbruk kr 215 000. 

Har ikke vært behov for å bruke midler utover å dekke vedtatt innsparing på budsjett 
2013 med kr 115 000. Opprinnelig overført var kr 330 000. 

Salgsinntekter 
Merinntekt ca 36 000. 

I 2014 mister vi et revisjonsoppdrag og det er også varslet at nok et IKS vil skifte 
revisor fra 2015. Dette vil drastisk redusere vår mulighet for inntekt for de nærmeste 

årene. Et inntektsbortfall i størrelsesorden kr 280` til 300`vil vanskelig dekkes inn av 
reduserte utgifter. Kommunerevisor vil komme tilbake til dette ved 
budsjettbehandling for 2015.  

Refusjoner 

Merinntekt 586 000.  
Vesentlig mer enn budsjett. Grunnet fødselspermisjoner og en langtidssykemelding. 

Vedlegg 1 sak 13/14



 
 



Kommunerevisors vurdering 
Kommunerevisor har i sin vurdering av enhetens budsjett for 2013 vurdert dette til å 

gi tilfredsstillende rammevilkår. De vesentlige avvikene (mindreforbruk) oppstår ved 
fødselspermisjoner der vi ikke klarer å sette inn vikar. I 2013 har vi hatt inne en 
vikar, men det har vært ytterligere sykemelding, redusert stilling og vakanse som har 

ført til at lønnsbudsjett er overholdt. Overførte midler fra 2012 er kun benyttet til å 
dekke vedtatt innsparing.  

Det vurderes at det ved et år med alle stillinger besatt og ingen i permisjon vil 
budsjettet ikke ha rom for store uforutsette utgifter. Videre ser vi at våre 
salgsinntekter vil bli vesentlig redusert for de kommende årene, da to av kommunens 

IKSer har besluttet, eller er i ferd med å beslutte skifte av revisor.  
Det er å håpe at deler av mindreforbruket kan overføres fra 2013 til 2014 for å gi et 

noe bedre handlingsrom. Dog synes det ikke nødvendig å overføre alt. De to 
foregående år (2011 og 2012) har det blitt trukket inn kr 1 million av enhetens 

mindreforbruk. Kommunerevisor foreslår at kr 800.000 av mindreforbruket fra 
2013 trekkes inn.  

Brita Arvidsen 

Kommunerevisor 
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Sak nr. Sak Møtedato 

14/2014 Virksomhetsbesøk. 17.03.14 

 

Saksbehandler 

 Mona Moengen 

 

 

Saksdokumenter 
 

 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget gjennomførte høsten 2013 et besøk hos Asker og Bærum brannvesen, kort 

tid etter at kommunerevisjonen hadde gjennomført en eierskapskontroll av selskapet. Utvalget 

har tidligere besluttet at de også ønsker å gjennomføre virksomhetsbesøk hos Plan og 

bygningsetaten samt VEAS. I og med at utvalget har bestilt en selskapskontroll av Asker og 

Bærum vannverk kan det grunn til å endre planen. 

 

Saken legges frem for å drøfte dette samt få innspill på når besøkene ønskes gjennomført og 

rammene for dette, slik at det kan jobbes videre med planleggingen. 

 

Forslag til vedtak 
 

 
Kontrollutvalgets behandling 
 
 
 
 

Kontrollutvalgets vedtak 
 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

15/2014 Rapportering fra kommunerevisjonen. 17.03.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 

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

sakslisten. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

16/2014 Referater, orienteringer og diskusjoner. 17.03.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2014 for kontrollutvalget i Asker, med jnr. 6/14- 12/14.

2. Oversikt over saker til behandling 2014.

3. Oppfølging av kontrollutvalgets saker, redigert mars 2014.

4. Utskrift av kommunestyresak 2/14 kontrollutvalgets årsplan.

5. Utskrift av kommunestyresak 3/14 Forvaltningsrevisjon Helsetjenester i hjemmet i lys

av samhandlingsreformen - forvaltningsrevisjon

6. Skatteinngang pr januar og februar 2014.

7. Kontrollrapport 2013 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Asker kommune.

Saksopplysninger 
Orienteringer/diskusjoner 

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

vedleggene.  

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

6 07.02.2014 07.02.2014 x

Utvalgsmedlemmene, ordfører, 

rådmann, kommunerevisjonen protokoll 410.5.4

7 07.02.2014 07.02.2014 x Rådmannen Særutskrift av sak 3/14 Mislighetssak 410.5.5

8 07.02.2014 07.02.2014 x Kommmunestyret

Særutskrift av sak 2 FR rusomsorg mv og sak 4/14 

Kus årsmeldimng 410.5.5

9 07.02.2014 07.02.2014 x Kommunerevisjonen

Særutskrift av sak 10/14 Bestilling av 

selskapskontroll ABV 410.5.5

10 28.02.2014 28.02.2014 x Rådmannen Rapport barneverntjenesten 410.5.1

11 05.03.2014 05.03.2014 x Rådmannen Kommunens skatteinngang 410.5.1

12 10.03.2014 10.03.2014 x

Utvalgsmedlemmene, ordfører, 

rådmann, kommunerevisjonen Innkalling 410.5.1

referert i møtet 3.2.14

Postliste 2014 for kontrollutvalget i Asker

Vedlegg 1 sak 16/14



Oppdatert 7.3.14 

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.

28. april  Årsregnskap 2013

 Budsjett for kontroll og tilsyn 2015.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra kommunerevisjonen.

2. juni  Rapport fra rådmannen på arbeidet med oppfølging av nummerert brev

nr. 5.

Vedlegg 2 sak 16/14



                                                                 Oppdatert 7.3.14 
 
 

2 
 

Møte Saker 

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. 

 Mellomevaluering av Barne- og familieenheten (kommer til politisk 

behandling vår 2014). – forbehold om kommunestyrets behandling. 

 FR kommunens eiendeler rapport til junimøtet. 

 Revisors uavhengighetserklæring. 

 Referater, orienteringer og diskusjoner. 
o Plan for interne revisjoner 

 Rapportering fra kommunerevisjonen. 

25. august   Rådmannen vil rapportere på forvaltningsrevisjoner to ganger pr år, i 

halvårsrapporten og i årsmeldingen. Sissel sjekker om den kommer til 

augustmøtet. 

 Rådmannen bes om å gi kontrollutvalget tilbakemelding på arbeidet 

med å avpasse ABBVs selskapsavtale til delegasjonsfullmakten innen 

1.6.14. Sissel sjekker når Trine behandler dette i ØEE. 

 Forvaltningsrevisjon FDV eiendom  

 Økonomirapportering fra revisjonen 2. kvartal. 

 Rapportering fra kommunerevisjonen. 

 Referater orienteringer og diskusjoner. 

8. oktober  
 

 Virksomhetsbesøk. 

 Selskapskontroll Asker og Bærum vannverk 

 Referater, orienteringer og diskusjoner. 

 Virksomhetsplan for kommunerevisjonen. 

 Rapportering fra kommunerevisjonen. 

3. november   Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra rådmannen om hvordan 
anbefalingene i FR om helsetjenesten er fulgt opp innen 15.10.2014. 

 Eierskapskontroll av Asker og Bærum vannverk (KU-sak 10/14). 

 Økonomirapportering fra revisjonen 3. kvartal  

 Rapportering fra kommunerevisjonen. 

8. desember  

 

 Kontrollutvalgets årsplan 2015. 

 Rapportering fra kommunerevisjonen. 



Oppdatert 7.3.14 

3 

Møte Saker 

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

2015  Forvaltningsrevisjon på rusomsorg og ettervern: Kommunestyret
ber kontrollutvalget følge opp resultatene av dette i inneværende
valgperiode. (KU-sak 2-14)

 Sekretariatsordning for kontrollutvalget, KU-sak 5/14.

 Mislighetssak sak 3/14: Kontrollutvalget ber rådmannen komme

tilbake med en orientering når saken ansees lukket.

 Oppfølging av FR rusomsorg og ettervern, KU-sak 2/14:

Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp resultatene av dette

i inneværende valgperiode.



Oppfølging KU-saker Asker 2014 

Sist redigert 07.03.2014 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 

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 
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 16/14



Oppfølging KU-saker Asker 2014        

Sist redigert 07.03.2014 2 

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 07.03.2014 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. 
 

        

       3 rest 

 



ASKER KOMMUNE 

L.nr.: 5061/14 

S.nr.: 13/2827 

Arkivnr.: 033// 

Dato: 22.01.2014 

Saksbeh.:Tonje Sund 

____________________________________________________________________________ 

Utvalg Kommunestyret 

Møtedato 21.01.2014 Utvalgssak 2/14 

____________________________________________________________________________ 

Saksprotokoll: Kontrollutvalgets årsplan 2014 

Behandling: 

Leder for kontrollutvalget Ole Willy Sandbekk orienterte om saken.  

Voteringen ga følgende resultat: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Kommunestyret tar vedtaket fattet av kontrollutvalget 9. desember 2013 om 

kontrollutvalgets årsplan 2014 til orientering.   

Vedlegg 4 sak 16/14



ASKER KOMMUNE 

L.nr.: 5062/14 

S.nr.: 14/146 

Arkivnr.: 033// 

Dato: 22.01.2014 

Saksbeh.:Tonje Sund 

____________________________________________________________________________ 

Utvalg Kommunestyret 

Møtedato 21.01.2014 Utvalgssak 3/14 

____________________________________________________________________________ 

Saksprotokoll: Helsetjenester i hjemmet i lys av samhandlingsreformen - 

forvaltningsrevisjon 

Behandling: 

Direktør Aud Hansen tok sete under behandling av saken.  

Leder for kontrollutvalget Ole Willy Sandbekk orienterte om saken.  

Voteringen ga følgende resultat: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

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.

Vedlegg 5 sak 16/14



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

Måned Regnskap Budsjett Avvik Sum  måned %-økn. Sum %-økn.

forrige år fra f.år 1 000kr fra f.år

Jan. 245 623 287 245 623 287 0 233 628 992 5,1% 233 629 5,1%

Feb. 6 724 225 -6 724 225 6 439 497 -100,0% 240 068 2,3%

Mars 370 020 234 -370 020 234 354 352 219 -100,0% 594 421 -58,7%

April 16 790 574 -16 790 574 16 079 599 -100,0% 610 500 -59,8%

Mai 465 846 299 -465 846 299 446 120 656 -100,0% 1 056 621 -76,8%

Juni 19 418 263 -19 418 263 18 596 022 -100,0% 1 075 217 -77,2%

Juli 235 747 092 -235 747 092 225 764 695 -100,0% 1 300 982 -81,1%

Aug. 24 988 632 -24 988 632 23 930 522 -100,0% 1 324 912 -81,5%

Sept. 378 450 241 -378 450 241 362 425 268 -100,0% 1 687 337 -85,4%

Okt. 27 610 569 -27 610 569 26 441 436 -100,0% 1 713 779 -85,7%

Nov. 431 861 264 -431 861 264 415 168 375 -100,0% 2 128 947 -88,5%

Des. 22 248 321 -22 248 321 21 306 245 -100,0% 2 150 254 -88,6%

Sum året 245 623 287 2 245 329 000 -1 999 705 713 2 150 253 526 2 150 254

Endring forrige år

Budsjett hittil i år: 245 623 287 11 994 295 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 per januar er på 246 mill. kroner. Dette er på nivå med budsjett og en økning på 12 mill. kroner (5,1 pst) sammenlignet med 
fjoråret.  
 

Vedlegg 6 sak 16/14



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

Måned Regnskap Budsjett Avvik Sum  måned %-økn. Sum %-økn.

forrige år fra f.år 1 000kr fra f.år

Jan. 245 623 287 245 623 287 0 233 628 992 5,1% 233 629 5,1%

Feb. 5 065 542 5 065 542 0 6 439 497 -21,3% 240 068 4,4%

Mars 370 020 234 -370 020 234 354 352 219 -100,0% 594 421 -57,8%

April 16 790 574 -16 790 574 16 079 599 -100,0% 610 500 -58,9%

Mai 465 846 299 -465 846 299 446 120 656 -100,0% 1 056 621 -76,3%

Juni 19 418 263 -19 418 263 18 596 022 -100,0% 1 075 217 -76,7%

Juli 235 747 092 -235 747 092 225 764 695 -100,0% 1 300 982 -80,7%

Aug. 24 988 632 -24 988 632 23 930 522 -100,0% 1 324 912 -81,1%

Sept. 378 450 241 -378 450 241 362 425 268 -100,0% 1 687 337 -85,1%

Okt. 27 610 569 -27 610 569 26 441 436 -100,0% 1 713 779 -85,4%

Nov. 431 861 264 -431 861 264 415 168 375 -100,0% 2 128 947 -88,2%

Des. 22 248 321 -22 248 321 21 306 245 -100,0% 2 150 254 -88,3%

Sum året 250 688 829 2 243 670 317 -1 992 981 488 2 150 253 526 2 150 254

Endring forrige år

Budsjett hittil i år: 250 688 829 10 620 340 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 per februar er på 250,7 mill. kroner. Dette er på nivå med budsjett og en økning på 10,6 mill. kroner (4,4 pst) sammenlignet med 
fjoråret.  
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