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50/2015 Oppfølging av forvaltningsrevisjon på rusomsorg og ettervern. 16.20 
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57/2015 Eventuelt 19.30 
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1



Sak nr. Sak Møtedato 

49/2015 Oppfølging av tilsynssak og kommunerevisjonens 

undersøkelse Samhandlingsrutiner ved overgangs-

faser korttidsopphold og hjem. 

24.8.15 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Oppfølging av tilsynssak og Asker kommunerevisjonsrapport – «Samhandlingsrutiner ved

overgangsfaser ved korttidsopphold og hjem.» Notat fra rådmannen, 7.8.15.

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget ga i møtet 8.12.14 (sak 53/14) Asker kommunerevisjonen i oppdrag å 

undersøke om dagens rutiner ivaretar en god oppfølging av fylkesmannens tilsyn fra 2011, og 

om dette gir tilstrekkelig sikkerhet for at de avvik saken har avdekket nå er lukket. 

Revisjonen fant at kommunen har klare rutiner når det gjelder ansvar og handlinger som skal 

sikre et forsvarlig og godt pasientforløp. Samhandlingen er også god, men dokumentasjonen 

kan enkelte ganger være mangelfull. På denne bakgrunn innstilte kontrollutvalget til 

Kommunestyret, som fattet følgende vedtak i sak 19/15:  

a. Kommunestyret har merket seg at avvikene som ble avdekket av Fylkesmannen

ikke fullt ut er lukket.

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

anbefalinger herunder:

 At Brukertorget (Vedtakskontoret) blir tydeligere på hvilke faglige

vurderinger som gjøres dersom brukere avvises korttidsopphold.

 At det avholdes overordnede samarbeidsmøter som forutsatt for å

gjennomgå hvordan rutinene fungerer i praksis.

 I tilligg bør oppfølging av rutiner for dokumentasjon av hjelpebehovet

til brukerne bli bedre.

c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan

anbefalingene er fulgt opp innen utgangen av valgperioden.

I vedlagte notat har rådmannen redegjort for arbeidet med å lukke avvikene. 

Virksomhetsleder Brukertorget, Anne Cathrine Garder vil være tilstede i møtet for å legge 

frem saken og svare på kontrollutvalgets spørsmål 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar tilbakemelding fra rådmannen til orientering. Avvikene anses som lukket, 

og kontrollutvalget avslutter sitt arbeid med saken.  

Kontrollutvalgets behandling 
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Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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Notat 

Til: Kontrollutvalget 

Fra: Rådmann 

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 

15/188 - 033 ASKER 07.08.2015 

Kontrollutvalgets møte 24.8.2015 -– Oppfølging av tilsynssak og Asker 

kommunerevisjonsrapport – «Samhandlingsrutiner ved overgangsfaser ved 

korttidsopphold og hjem.» 

Kommunestyret behandlet i sak 19/15 Kontrollutvalgets vurdering av oppfølging av 
tilsynssak – kommunerevisjonens undersøkelse, «Samhandlingsrutiner ved overgangsfaser 

ved korttidsopphold og hjem». Det ble fattet følgende vedtak: 

a. Kommunestyret har merket seg at avvikene som ble avdekket av Fylkesmannen
ikke fullt ut er lukket. 
b. Kommunestyret ber administrasjonen om å følge opp rapportens funn og
anbefalinger herunder: 

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

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

 I tilligg bør oppfølging av rutiner for dokumentasjon av hjelpebehovet
til brukerne bli bedre. 
c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan
anbefalingene er fulgt opp og rapporterer til kommunestyret innen utgangen av 
valgperioden. 

Kontrollutvalget har med bakgrunn i ovennevnte vedtak, innkalt til møte i Kontrollutvalget 

24.8.2015 og anmodet administrasjonen om oversendelse av informasjon innen 10.8.2015. 

Virksomhetsleder Brukertorget, Anne Cathrine Garder, møter når saken behandles i 

Kontrollutvalget den 24.8.2015 

I det videre følger administrasjonens redegjørelse: 

Asker kommunerevisjons rapport 5/24, som omhandler samhandling i overgangsfaser 

mellom korttidsopphold og hjem, konkluderer med at rutiner er på plass og at de er klare på 

ansvar og handlinger. Rapporten peker videre på at vurderinger som gjøres leder til gode 

beslutninger, men at grunnlaget for vurderingene ikke alltid er godt nok dokumentert. 

Kommunerevisjonen anbefalte at Vedtakskontoret (nå Brukertorget) blir tydeligere på hvilke 

andre faglige vurderinger som gjøres dersom brukere avvises korttidsopphold, og at det 

vedlegg 1 sak 49/15
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avholdes samarbeidsmøter som forutsatt, for å gjennomgå hvordan rutinene fungerer i 

praksis. 

Helse og omsorg har hatt og har fortsatt dokumentasjon som et særlig satsingsområde. Det 

innebærer at Fou-enheten har hatt et overordnet ansvar for å sikre helhetlig praksis i helse og 

omsorg.  

Arbeidet har i hovedsak bestått av: 

 Heldags dokumentasjonskurs for samtlige ansatte i helse og omsorg. Kursene har
også vært åpne for ansatte ved Bråset bo og omsorgssenter. Kursene gjennomføres
nå to ganger i året, slik at alle nyansatte skal kunne gjennomføre kurset. Kursets
innhold er blant annet informasjonssikkerhet, jus, objektiv dokumentasjon, bruk av
Gerica med fokus på tiltaksplan.

 Alle enheter i helse og omsorg har fått tilbud om workshop knyttet til tema
dokumentasjon. Målet her har vært at undervisningen skal være tilpasset den enkelte
enhet og de områdene enheten har fokus på. Oversikten nedenfor viser aktiviteten i
kursvirksomheten i 2014 og 2015:

2014 2015 

2 lokale workshops i desember. 14 lokale workshops. 

8 heldagskurs i dokumentasjon med tilsammen 78 

deltakere. 

2 spesialdesignede kurs i Gerica for 

bofellesskapene. 

1 heldagskurs i dokumentasjon for superbrukere 

og ledere: ca 150 deltakere. (Kommunale 

tjenestesteder, Risenga bo og omsorgssenter, 

Vestre Nes omsorgsboliger og Bråset bo og 

omsorgsenter. 

2 heldagskurs i dokumentasjon (vesentlig for 

nytilsatte) med tilsammen 20 deltakere. Høsten 

2015 er det satt opp 2 nye kurs.   

Lokale workshops gjennomføres høsten 2015. 

Videre er det planlagt en samling for superbrukere 

hvor fokus er oppdatering, faglig påfyll, motivasjon 

og støtte. 

 Tiltaksplan er gjennomgått og endret. Alle enheter i helse og omsorg skal bruke
tiltaksplan på lik måte, og egne hjelpemanualer er laget i Gerica.

 Alle enheter i helse og omsorg har egne superbrukere i dokumentasjon. Disse skal
være ressurspersoner i enhetene i forhold til dokumentasjon.

 Helse og omsorgstjenesten har utarbeidet en kvalitetshåndbok som et verktøy for alle
ansatte. Boken er ikke ment som et uttømmende verktøy, men som et tilskudd for å
bevisstgjøre ansatte i forhold til kvalitet. Boken har tatt utgangspunkt i den sentrale
kvalitetsforskriften.

 Det pågår et arbeid, som nå er i sluttfasaen, med å etablere en overordnet prosedyre i
dokumentasjon med tilhørende underprosedyre. Prosedyren skal gjelde hele Helse og
omsorg for å sikre enhetlig praksis på tvers av virksomheter. Asker kommune er pilot i
dette arbeidet og andre kommuner er interessert i hva Asker kommer fram til her.
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Brukertorget har videre gjennomført workshop med fokus på sammenhengen mellom 
dokumentasjon og forvaltning. Målet er at alle ansatte skal kunne regelverket for hva som er 
god forvaltning ved innvilgelse, endring og avslag. Dette for å sikre tilstrekkelig 
dokumentasjon som grunnlag for de vurderinger som til enhver tid gjøres, og som danner 
grunnlag for enkeltvedtak. Brukertorget har her et særlig ansvar i forhold til øvrige 
virksomheter i helse og omsorg.  
 

Det ble i kommunerevisjonens rapport påpekt at det ikke var avholdt overordnede 

samarbeidsmøter i det omfang samhandlingsrutinene beskriver. I tillegg ble det påpekt at 

samhandlingsrutine som også omfatter Psykisk helse og Rus bør ferdigstilles.  

Samhandlingsrutinen som inkluderer Psykisk helse og Rus er ferdigstilt, ble godkjent i juni 

2015. Rutinene er tilgjengelig i Felles ledelsessystem.  

 

Det er avholdt flere overordnede samarbeidsmøter våren 2015, og det vil bli avholdt en 

Workshop med samtlige virksomheter innen Helse- og omsorg høsten 2015 hvor de øvrige 

rutinene skal revideres og forbedres. 
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Sak nr. Sak Møtedato 

50/2015 Oppfølging av forvaltningsrevisjon på rusomsorg og 

ettervern. 

24.8.15 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 

1. Notat fra rådmannen Kontrollutvalgets møte 24.8.2015 - Oppfølging av

forvaltningsrevisjon på rusomsorg og ettervern, av 10.8.2015.

Saksopplysninger 

Kommunestyret behandlet i sak 24/14 Rådmannens tilbakemelding på oppfølging av 

forvaltningsrevisjon på rusomsorg og ettervern, og fattet følgende 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.

Da kontrollutvalget behandlet saken i februar 2014 gikk det frem at kommunen har satt i gang 

prosesser for å følge opp anbefalingene i rapporten, men at man på det tidspunkt ikke kunne 

dokumentere effekt av tiltakene. Rådmannen har redegjort for arbeidet med videre oppfølging 

av revisjonsrapporten i vedlagte notat.  

Virksomhetsleder psykisk helse og rus, Tor Erik Befring, og rådgiver Bente Hildre vil være 

tilstede i møtet for å legge frem saken og svare på kontrollutvalgets spørsmål. 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalget har merket seg at anbefalingene i rapporten om rusomsorg og ettervern har 

gitt effekt for brukerne. Saken anses med dette som lukket. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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Notat 

Til: Kontrollutvalget 

Fra: Rådmann 

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 

15/188 - 033 ASKER 10.08.2015 

Kontrollutvalgets møte 24.8.2015 -– Oppfølging av forvaltningsrevisjon på rusomsorg 

og ettervern. 

Kommunestyret behandlet i sak 24/14 Rådmannens tilbakemelding på oppfølging av 
forvaltningsrevisjon på rusomsorg og ettervern, og fattet følgende 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. 

Kontrollutvalget har med bakgrunn i ovennevnte vedtak, innkalt til møte i Kontrollutvalget 

24.8.2015 og anmodet administrasjonen om oversendelse av informasjon innen 10.8.2015. 

Virksomhetsleder psykisk helse og rus, Tor Erik Befring, og rådgiver Bente Hildre møter når 

saken behandles i Kontrollutvalget den 24.8.2015 

I det videre følger administrasjonens redegjørelse på status knyttet til de tre anbefalingene i 

rapporten.  

Anbefaling 1: Revisjonen anbefaler at det utarbeides skriftlige planer for oppfølging av 

klienter i en ettervernfase. Dette for å sikre systematikk i oppfølgingen og gjøre oppfølgingen 
mindre personavhengig. 

I dag har 90 % (20 av 24) av alle som har hatt institusjonsopphold i 2015 fått 
utarbeidet/påbegynt Individuell Plan /Tiltaksplan. For å sikre systematikken i arbeidet med 
IP/Tiltaksplaner er tilhørende prosesser justert i Felles ledelsessystem ved at vurdering av 
rett til individuell Plan er satt inn i teksten i prosessen. (Prosess 4.4.2 - Oppfølgingstjenester 
til rusmiddelavhengige personer).   

Likeledes er rutinen vedrørende oppfølging av klienter i tverrfaglig spesialisert behandling 
(TSB) revidert ved at det er lagt inn at IP som skal påbegynnes under oppholdet, videreføres 
etter oppholdet. Det er også laget en egen tiltaksplan etter opphold i 
heldøgnsomsorgsinstitusjoner for de som ikke ønsker IP. 

Vedlegg 1 sak 50/15
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Alle institusjonsopphold registreres i egen oversikt der det også registreres hvem som har IP 
eller tiltaksplan, samt begrunnelse for årsaken til at personen eventuelt ikke har en plan.  
 
Anbefaling 2: Revisjonen anbefaler at SRT sikrer at aktuelle rusmiddelavhengige tilbys 

individuell plan, og en helhetlig registrering av hvilke klienter som har individuell plan, slik at 
planarbeid ikke går tapt.  
 
Arbeidet med å implementere IP som verktøy i arbeid med rusavhengige, har hatt økt fokus 
de siste årene. En av utfordringene i forhold til målgruppen er å sikre et planlagt og 
sammenhengene behandling-/rehabiliteringsforløp da rusavhengige ofte kan stille seg 
ambivalent til valg som medfører forpliktelser. Tilbakefall til rus kan også medføre at brukeren 
faller helt ut av samarbeid med hjelpeapparatet. Derfor er det langt enklere å samarbeide 
med bruker om IP under institusjonsopphold der bruker er rusfri.  Det kan være vanskeligere 
å få til samme progresjon og samarbeid etter institusjonsoppholdet. 
 
Mange av brukeren har ikke tilgang til PC eller smarttelefoner som er nødvendige for at web-
IP skal være et nyttig verktøy. Et annet moment er at viktige samarbeidsparter ikke kan/vil 
bruke Web-basert løsning. SRT benytter egen tiltaksplan på papir for de som ikke ønsker IP 
eller det ikke er hensiktsmessig med en web-basert løsning. 
 
I dag har 31 % av aktuelle rusmiddelavhengige IP. Det er personer som har påbegynt eller fått 
utarbeidet IP. Dette er en økning på 21 % i forhold til den % -vise andelen på 
revisjonstidspunktet i 2013 som da var på 10 %. Andelen var økt til 25 % da Kontrollutvalget 
ble orientert den 3.2.2014. 
 
Det registreres løpende i fagsystemet «Socio» hvilke personer som har rett på og har fått IP.  
Et eget skjema fylles ut der den enkelte undertegner på at de har fått informasjon og om de 
ønsker/ikke ønsker IP. 
 

Det benyttes Web-basert IP for de aller fleste brukerne. Brukere som har påbegynt IP under 
institusjonsopphold benytter systemet som er tilgjengelig ved den enkelte institusjon. Etter 
utskrivning til kommune overføres IP til kommunens Web-baserte system.  
 
Brukertorget v/koordinerende enhet har etter OU-prosessen som ble gjennomført i 2014 
ansvaret for IP på systemnivå innen tjenesteområdet helse og omsorg. Blant annet 
vedlikehold/oppdatering av web-basert IP og opplæring i bruk av systemet for ansatte. For å 
sikre nødvendig kompetanse hos de ansatte innen rusfeltet i bruk av Web-basert IP er det 
gjennomført opplæring ved at alle ansatte har deltatt på kommunens kurs i tema.  
 
Vedlagte prosess 5.12 - IP i Felles ledelsessystem følges. Bruker søker vedtakskontoret om 
IP, oppstart med IP påbegynnes imidlertid umiddelbart. 
 
 
Anbefaling 3: Revisjonen anbefaler at kommunen ser på eventuelle årsaker til at personer 

med rusproblemer ikke ønsker å benytte seg av eksisterende aktivitetstilbud og se på 
muligheten for å utvide typen tilbud. 
 
Brukerundersøkelsene for 2013 og 2014 hadde spørsmål om det er hjelpetiltak de savner i 
kontakten med SRT og i tilfelle hva. Det kom ingen konkrete innspill på dette fra brukerne. 
Temaet følges opp videre blant annet i dialog med Brukerrådet hvor det sitter representanter 
knyttet til rusfeltet.  
 
Aktivitetstilbudet er utvidet ved at det i 2014 ble igangsatt recoveryverksteder i kommunen der 
personer med utfordringer knyttet til psykisk helse og rus er målgruppen. I dette tilbudet er 
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den enkelte bruker og bedringsprosesser i fokus. Hva de selv mener er viktig for egen 
bedringsprosess, og hva de trenger bistand av fagfolk til. Arbeid/ aktivitetstilbud er viktig for 
bedring og deltagelse på recoveryverksteder betyr at flere kan få tatt i bruk de mange 
aktivitetstilbudene som finnes i kommunen, eller at de sammen lager egne treffsteder.  
 
Aktivitetshuset er et av tilbudene som kan benyttes av flere i denne målgruppen.  Det er også 
igangsatt et treårig prosjekt med etablering av en rusfri møteplass et tilbud som er etterspurt 
av målgruppen. 

 

Vedlegg:  

Prosess 5.12.30 - Individuell Plan 
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Sak nr. Sak Møtedato 

51/2015 Henvendelse angående undersøkelse Plan- og Bygg 

2015. 

24.8.15 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Brev fra Boxs arkitekter vedr.: prosjekt undersøkelse Plan og Bygg 2015 av

30.6.2015. 

Saksopplysninger 
I sak 20/2015 ba kontrollutvalget revisjonen om å komme tilbake med en rapport om følgende 

påpekte forhold: rutiner som sikrer at man unngår faktafeil og sikrer korrekt journalføring, 

konsekvenser av fristbrudd for kommunen, er det tilstrekkelig klarhet i rollefordelingen 

mellom Plan- og bygningssjef og Kommuneplansjef og om kommunen har tilfredsstillende 

kompetanse i Plan- og bygningsetaten. Utvalget ba videre om at rapporten skulle foreligge til 

septembermøtet.  

I maimøtet la revisjonen frem en prosjektskisse, og kontrollutvalget avgrenset prosjektet til å 

vurdere gjeldende rutiner i plansaker og ikke etterlevelse. I spørsmålet om brukere skulle 

høres, var kontrollutvalget klar på at dersom revisjonen anså det som nødvendig, måtte flere 

brukere høres. Metodespørsmål er utover dette er revisjonens ansvar. 

Etter kontrollutvalgets avgrensning til gjeldene rutiner og plansaker er det revisjonens 

vurdering at intervju av brukere ikke er relevant i denne undersøkelsen.   

Boxs henvendelse gjelder dette metodiske grepet, hvor de ber om at det gjennomføres 

intervjuer med dem og andre søkere/forslagsstillere. 

Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten innstilling. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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\\sbs2011\B O X S\P R O S J E K T E R\2 0 1 2\12059 Blakstadmarka 26\03 Korrespondanse (INN-UT) - inkl tegninger\UT\brev\til KU - 
bekymring om innsnevring og manglende intervju som kunne sikre bredde i undersøkelse - sak 31-2015.doc 

Til: Kontrollutvalget i Asker Kommune 

30.06.2015 

Vedr.: prosjekt undersøkelse Plan- og Bygg 2015 

Vi setter pris på at kontrollutvalget følger opp vår henvendelse vedr saksbehandlingen 
knyttet til reguleringsplanforslag for Blakstadmarka. 

Vi har sett at Asker Kommunerevisjon hadde en prosjektskisse til KU-møte av 18.5.2015. I 
prosjektskisse var det blant annet foreslått at det ble avholdt et innledende møte med oss. 

Vi har oppfattet at KU i sitt møte vurderte at kommunerevisjonens undersøkelser ikke ville 
ha tilstrekkelig bredde hvis kun Boxs skulle bli intervjuet.  

Vi støtter dette synet.  
Det er viktig å få frem at de forhold som vi har varslet kontrollutvalget om, ikke bare er 
forhold knyttet til saksbehandling av en enkelt sak med en individuell forslagsstiller/søker, 
men at det er et problem som gjelder PBA. Dette vil være eneste måte å få frem 
forbedringsmomenter, som både brukere og borgere, men også saksbehandlere i PBA selv 
vil dra nytte av, ikke minst med tanke på ressurssituasjonen. 

Kommunerevisjonen snevrer inn undersøkelse – mens undersøkelse bør ha bredde! 
Det kan allikevel synes å ha oppstått en misforståelse mellom KU og Asker 
kommunerevisjon. 

I KU-referat står (sak 31/2015): 
‘Utvalget ba revisjonen om å vurdere møte med flere brukerne hvis revisjonen anser dette 
som nødvendig.' 

Mens KUs føring synes å være tolket i revidert prosjektskisse av Asker kommunerevisjonen, 
datert 19.mai: der fremkommer ikke lenger at det vil bli avholdt intervjuer med oss eller med 
andre brukere i det hele tatt? 

Vi håper at dette er en misforståelse, og at OPAK benytter seg av muligheten til å intervjue 
blant annet oss, og dermed sikrer bredde i undersøkelsene, samtidig som det sikres at 
undersøkelsene ikke bare inkluderer intervjuer med PBA som jo er objektet for 
undersøkelsene. Undersøkelsene må være uavhengige, og det må sikres at de ikke bærer 
preg av 'bukken og havresekken'. 

Vi anbefaler derfor at OPAK gjennomfører et intervju med oss og gjerne med noen andere 
søkere/forslagsstillere slik at OPAK lettere kommer på sporet av forhold i ulike saker som 
kan undersøkes nærmere. Slik at bredden i undersøkelsene blir sikret. 

Vedlegg 1 sak 51/15
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Side 2 av 2 

Det minnes for øvrig om KUs klare instruks slik den fremkommer i de 5 problemstillinger som 
ønskes undersøkt. 

Fremdrift 
Det er forøvrig viktigere at OPAKs undersøkelser er grundige, enn at undersøkelser 
gjennomføres innenfor planlagt fremdrift (møte 21.9). Noe forsinkelse må være akseptabelt, 
når dette medfører at resultatet er en grundig undersøkelse som gir resultater som både 
brukere og borgere, men også saksbehandlere i PBA selv vil dra nytte av, ikke minst med 
tanke på ressurssituasjonen. 

Med vennlig hilsen 

Pieter Paul Furnée og Øivind Lunde 
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Sak nr. Sak Møtedato 

52/2015 Henvendelse fra Varsla Bygg. 24.8.15 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 

1. Henvendelse fra Varsla Bygg AS med vedlegg, av 18. juni 2015.

Saksopplysninger 

Kontrollutvalget har mottatt vedlagte henvendelse fra Varsla Bygg AS. Saken gjelder 

behandlingen av klage fra nabo på adkomstvei til Gamle Heggedalsvei 4 B, hvor Varsla Bygg 

AS er tiltakshaver.  I henvendelsen ber Varsla Bygg om at kontrollutvalget undersøker om det 

har vært en vennetjeneste eller noen som kjenner noen ved behandlingen av saken.  

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.»  

Om kontrollutvalget skal behandle en sak, vil være avhengig av om saken ligger innenfor 

kontrollutvalgets mandat. Kontrollutvalgets mandat er å føre kontroll og tilsyn med 

forvaltningen. For en hver henvendelse må det i tillegg vurderes om saken representerer en 

tilstrekkelig risiko for manglende måloppnåelse, regeletterlevelse eller vedtaksoppfølging.  

Kontrollutvalget kan behandle saker fra innbyggere eller andre aktører som mener de har en 

sak for kontrollutvalget. Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og behandler ikke klager på 

enkeltvedtak. Det kontrollutvalget kan gjøre, er å undersøke henvendelser som kan indikere 

svikt i den kommunale saksbehandlingen, eller at kommunen ikke følger de lover og 

retningslinjer som den er underlagt. Fokuset bør være på systemkontroll.   

Forslag til vedtak 

Saken legges frem uten innstilling. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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----- Original Message ----- 
From: <varsla@varsla-bygg.no> 
To: <owsandbe@online.no> 
Sent: Thursday, June 18, 2015 12:35 PM 
Subject: VS: Skriv til Rådmann i Asker kommune 

Til Kontollutvalget i Asker Kommune v/leder Ole Willy Sandbekk. 

Oversender kopi av korrespondanse mellom Varsla Bygg AS og Asker Kommune 
v/Rådmannen, brev 07.05.2015 med svar 10.06.2015 

Vi har en klar oppfatning av at det er en vennetjeneste eller noen som 
kjenner noen i denne saken. 

Vi bygger denne påstanden opp med følgende indisier. 

1. Den raske responstiden fra nabo sendte bemerkning 18.07.2013 til tilsyn
ringte og beordret stopp den 02.08.2013 

2. At saken behandles av jurist Iren Meli Lundby som ikke er ansatt i plan
og bygningsetaten, men i Teknisk etat. 

3. Tilsyns Eilert Myran kommer på befaring og er ikke sikker på om det skal
bli en kommunal vei og vil avklare dette med Kristian Kleve-Ruud på teknisk 
etat. 

4. Ved krav om innsyn i mailer og korrespondanse til tilsyn v/Eilert Myran,
så skriver han at det ikke forefinnes interne eller eksterne mailer om saken 
før vedtak skrives den 08.08.2013 
Han hevder også at det ikke er skrevet rapport på befaringen, da det ikke  
var en byggesak !  Ref mailer 13.03.2014 og 26.03.2014 

5. Ved henvendelse om innsyn i mailer og korrespondanse til Jurist Iren Meli
Lundby den 16.07.2014 får vi svar at det ikke forefinnes, i svar den 
17.07.2014 fra Jurist Øivind Kikut. 

6. Lay out på klagebrev fra nabo 18.07.2013 er til forveksling meget lik et
annet klagebrev i en annen sak. (S13/3181 12.08.2013)  Brevene fra naboen er 
ikke utarbeidet av dem selv. 
Det ser man om man sammenligner flere av Deres brev. De har hatt hjelp og  
spørsmålet er hvor og hvem ? 

Det kan opplyses også at Asker Forliksråd henviste saken om gebyr kr 3740,- 
videre til Bærum forliksråd som igjen avsa følgende beslutning. Saken  
innstilles grunnet ikke tilstrekkelig grunnlag for dom. 

Håper at Kontrollutvalget tar denne saken opp for videre ettersyn, det er  
meget sterk beskyldning vi retter mot Asker Kommune som vi ønsker undersøkt. 

Vedlegg 1 sak 52/15 
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Med vennlig hilsen 
Morten Varsla 
Varsla Bygg AS 
90035810 
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Til Rådmann i Asker kommune Lars Bjercke 

Klage på saksbehandlingen ved plan- og bygningsetaten i Asker kommune 

Vi viser til innlegg i Budstikka den 16.2.2015, hvor plan- og bygningsetaten i Asker kommune får sterk 

kritikk av Øivind Lunde hos Box arkitektstudio, og ditt tilsvar samme dag hvor du opplyser at du har 

full tillit til ansatte i Asker kommune. Du hevder at Asker plan- og bygningsetat har høy faglig og 

juridisk kompetanse, og at de har etablert gode rutiner for saksbehandling og intern kontroll, 

herunder sidemannskontroll i tillegg til intern og eksternrevisjon. 

Vår erfaring er en annen, og ber derfor om at du vurderer vår sak i Heggedal  s 09/2216 

som har pågått siden mars 2013.  

Varsla Bygg AS kjøpte i mars 2013 Gml. Heggedalsvei 4b med godkjent rammetillatelse. En 

forutsetning for kjøpet var at det forelå en godkjent rammetillatelse, og vi kontaktet derfor Asker 

kommune for å forsikre oss om at rammetillatelsen fortsatt var gyldig. Saksbehandler ved plan- og 

bygning Wahid Sherif bekreftet brudd på 3 års fristen ved innsendelse av igangsettelsessøknad for 

vei. Vi fikk forsikring om at det var innsendelsestidspunktet som var gjeldende. Vi har erfart at en 

søkeprosess ved plan- og bygning i Asker kommune kan ta tid, derfor var rammetillatelsen viktig.  

Varsla Bygg AS fikk godkjent IG til en felles adkomstvei i april 2013. Veien skulle etableres på egen 

grunn og var tegnet og regulert i 1995 av Asker Kommune, som var en forutsetning for å få adskilt 2 

tomter. Veien var ikke opparbeidet som forutsatt i 1995. Veien måtte opparbeides før eiendommen 

kunne bebygges. Veien ble etablert medio juli 2013. Nærmeste nabo klaget på veien, og 14 dager 

etter innsendt klage fratar Asker kommune Varsla Bygg AS sin godkjennelse ved jurist Iren Meli 

Lundby. Nabo som klaget har kjøpt hoved bølet, som denne tomten er skilt ut ifra, og var varslet om 

vei og ny bebyggelse uten innsigelser ved søknad i 2009.  

Asker Kommunes jurist Frode Torvik behandler vår klage på vedtaket om å frata Varsla Bygg AS 

godkjennelsen, og opprettholder vedtaket. Bygningsrådet støtter Asker kommune sitt vedtak ved sin 

behandling først 20.10.2013. Varsla Bygg AS lar klagen gå videre til Fylkesmann, som 28.3.2014 peker 

på at det foreligger vesentlige mangler rundt kommunens omgjøringsvedtak og derfor opphever 

vedtaket. Dette er et vedtak som er endelig. 

Varsla Bygg AS har under prosessen fått et klart inntrykk av at behandlingen preges av at det er 

«noen som kjenner noen». Dette på bakgrunn av behandlingen i kommunen av klage fra nabo, samt 

den raske responstiden fra klage til befaring og at vi på forespørsel ikke opplever å få innsyn i alle 

dokumenter i saken. Kommunen opplyser at det kun er et notat i saken; svar fra Eilert Myran den 

26.3.2014 og at det verken foreligger intern dokumentasjon mellom jurist Iren Meli Lundby og andre 

i kommunen eller med nabo (ref e-post av 17.7.2014). 

Varsla Bygg AS søker om ferdigattest på veien den 1.4.2014, den 15.4.2014 får vi midlertidig 

brukstillatelse med gebyr pålydende kr 3740,-, og ikke ferdigattest som søkt. Dette ble påklaget den 

2.5.2014. Klagen er ikke behandlet, men kravet er sendt til inkasso og skal behandles i forliksrådet 

den 20.0.2015.  

Da utfallet fra fylkesmannen var usikker søkte Varsla Bygg AS om samme tiltak av vei, mens klagen 

ble behandlet. Kommunens saksbehandler Håvard Bøhn Mageli godkjener søknaden, og jurist Øivind 

Korrespondanse mellom Varsla Bygg 
og rådmannen
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Kikut avviste denne gangen klagen fra naboen. Fylkesmannen behandlet klagen, avviste den og veien 

ble på nytt godkjent den 15.8.2014. 

Saksbehandlingen av veien tok over 12 måneder, som medførte stopp i arbeidet for Varsla Bygg AS. 

Kommunens vesentlige mangelfulle saksbehandling får store følger Varsla Bygg AS uten økonomisk 

kompensasjon, og vi gis heller ikke en bedre service fra plan- og bygningsetaten.  

Den 11.4.2014 sender Varsla Bygg AS en endringssøknad på den godkjente rammetillatelsen av mars 

2009. Fristen på 3 år ble, som bekreftet av saksbehandler Wahid Sherif ved kjøp av eiendommen, 

brutt i april 2013 ved søknad om IG. Det samme fikk vi opplyst av jurist Øivind Kikut og at ved 

oppstart av behandling var den og anse som gjeldende. Saken ble startet behandlet og justert etter 

samtale med saksbehandler Håvard Bøhn Mageli 14.4.2014. Avslag på søknaden ble mottatt 

15.12.2014, med begrunnelse om at rammetillatelsen var utgått! Det tar 8 måneder fra søknad sendt 

til Asker kommune, til vi da får opplyst at tidsfristen for rammetillatelse likevel ikke er brutt med den 

konsekvens at saken blir behandlet som en ny søknad.   I tillegg fremgikk at utnyttelsesgraden var for 

stor og at det var søkt om frittstående sekundærleilighet. I perioden som har gått fra det feilaktige 

vedtaket av 8.8.2013 til nytt endelig vedtak av 20.8.2014 har en ny regulering i Gamle Heggedalsvei 

10 fratatt Varsla bygg AS et areal på 67 m2 til vei, som er årsaken til at utnyttelsen nå vurderes for 

stor. Når det gjelder frittstående sekundærleilighet har vi forstått det slik at det åpnes for dette i ny 

kommuneplan som skal vedtas i juni 2015. Saksbehandler har i telefonsamtale opplyst at «han er lei 

hele saken». 

Vi klaget på avslaget den 2.1.2015. I telefonsamtale med Anne Katrine Westerheim 3.3.2015 opplyser 

hun at klagen beror hos en jurist, og ikke blir behandlet før om 7-9 måneder. Hun opplyser videre at 

hun ikke ser noen grunn til at saken skal prioriteres. 

Vi ber med dette om at kontrollutvalget ser på hva som skjedde når kommunen den 8.8.2013 fattet 

et vedtak med vesentlige mangler. Det ønskes undersøkt om det var en «vennetjeneste» som lå til 

grunn for vedtaket. Vi ber også om at Asker Kommune gir ferdigattest på veien og trekker sitt krav 

om gebyr for midlertidig brukstillatelse, samt at innbetalt gebyr nummer 2 for opparbeidelse av vei 

tilbakebetales.  

På bakgrunn av Asker kommunes behandling av saken samlet sett anmoder vi også om at vår klage 

av 2.1.2015 behandles i løpet av mai måned 2015, og at endringssøknaden godkjennes.  

Vi ønsker at Rådmannen gir tilbakemelding med sin vurdering av saken. 

Vollen, 7.5.2015, 

Morten Varsla 

Varsla Bygg AS 

Mobil 900 35 810 
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Rådmannen 
Postboks 353 
1372 Asker 

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

Telefon 
66 90 90 00 

Org.nr.  
944 382 038 mva. 

Varsla Bygg AS 

Postboks 65 

1371 ASKER 

Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: 
RFUGLUM GBNR 81/221 10.06.2015 
S15/1250 L40719/15 

Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S15/1250 

Svar - 81/221 Klage på saksbehandlingen - Nybygg enebolig 

Gamle Heggedalsvei 4 B   Tiltakshaver: Varsla Bygg AS 

Det er i brev av 7. mai 2015 fra Varsla Bygg AS vist til ulike forhold vedr. plan- og 

bygningsavdelingens behandling av søknad om rammetillatelse for enebolig og 

felles atkomstvei på eiendommen  gbnr. 81/221, Gamle Heggedalsvei 4 B.  

Slik vi oppfatter brevet gjelder hovedpunktene bortfall av rammetillatelse for 

nybygg enebolig, samt plan- og bygningsavdelingens vedtak av 8. august 2013 

hvor ett-trinnstillatelse til felles adkomstvei ble omgjort.  

Det bes videre vurdert om kommunens saksbehandling er utslag av en 

vennetjeneste. Vi antar anførsel om vennetjeneste er i forhold til nabo, eier av 

gbnr. 81/220, som påklaget tillatelsen til å bygge felles atkomstvei. Dette er 

imidlertid ikke klart anført.  

Vedr. bortfall av rammetillatelse for nybygg enebolig  

Det ble gitt rammetillatelse for nybygg enebolig 29. mars 2010. Tiltakshaver var 

den gang Anfar Invest AS. Det fremgår av pbl. § 21-9 at dersom tiltaket ikke er 

satt i gang senest tre år etter at tillatelsen er gitt, så faller tillatelsen bort. Fristen 

kan ikke forlenges.  

Varsla Bygg AS kjøpte eiendommen i mars 2013, rett før rammetillatelsen utløp. 

Tiltaket, nybygg enebolig, ble ikke satt i gang innen tre års fristen. Det følger da 

direkte av loven at tillatelsen faller bort. Dette fremgikk også av selve 

rammetillatelsen. 

Fristen blir ikke brutt ved søknad om igangsettingstillatelse for felles atkomstvei. 

Det er ingen holdepunkter for at uriktige opplysninger om fristavbrudd skulle ha 

blitt gitt muntlig fra plan- og bygningsavdelingen. Varsla Bygg AS er en 

profesjonell aktør og bør også selv inneha kunnskap om varigheten av 

rammetillatelse og hva som skal til for fristavbrudd.  

Ettersom rammetillatelsen var utløpt ble det nødvendig å søke om ny 

rammetillatelse. Ny søknad for et endret tiltak ble mottatt 2. april 2014, med 

reviderte tegninger 10. november 2014. Det ble denne gang søkt om 
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rammetillatelse for kjedehus. Søknaden ble avslått i vedtak av 15. desember 

2014. Hjemmel for avslaget var kommuneplanens pkt. 3.7 om antall boenheter, 

samt reguleringsplanens bestemmelser om utnyttingsgrad.  

Etter utløpet av den tidligere rammetillatelsen og ny søknad ble reguleringsplan 

for Gamle Heggedalsvei 10 vedtatt 19. november 2013. Reguleringsplanen 

omregulerte ca 65 m² av boligeiendommen 81/221 til veiformål. Netto boligtomt 

ble dermed mindre.  

Dersom fristen for utløp av rammetillatelsen av 29. mars 2010 var blitt avbrutt 

ved at tiltaket ble satt i gang kunne ny regulering ikke fått betydning for den gitte 

rammetillatelsen. Vedtak om reguleringsplan virker kun frem i tid.  

Søknad om ny rammetillatelse omfattet imidlertid kjedehus. Dette tiltaket ville 

uansett utløp av tidligere rammetillatelse forutsatt en ny søknad., jf. at den 

utløpte rammetillatelsen gjaldt enebolig. 

Vi mener imidlertid at Varsla AS selv bør ha kunnskap om varigheten av en 

rammetillatelse og hva som skal til for at frist kan anses avbrutt. Kommunen har 

ikke plikt til å varsle på forhånd ved utløp av rammetillatelser. Henvendelser fra 

Varsla Bygg AS til kommunen tyder også på at de var klar over tre års fristen.  

Det er ikke holdepunkter for at uriktige opplysninger om fristavbrudd skulle ha 

blitt gitt muntlig fra plan- og bygningsavdelingen. 

Vedr. felles atkomstvei. Plan- og bygningsavdelingens vedtak av 8. august 2013  

I vedtak av 8. august 2013 opphevet plan- og bygningsavdelingen sitt tidligere 

vedtak av 30. april 2013 om ett-trinnstillatelse for felles adkomstvei gbnr. 

81/222.  Det ble i vedtaket lagt til grunn at forutsetningene for tillatelsen ikke var 

oppfylt. Varsla Bygg AS påklaget vedtaket. I avgjørelse 28. mars 2014 opphevet 

Fylkesmannen vedtaket av 8. august 2013. Fylkesmannen kom til at vedtaket 

likevel var gyldig.  

Det må dermed legges til grunn at det ikke var grunnlag for plan- og 

bygningsavdelingens vedtak av 8. august 2013. Plan- og bygningsavdelingen 

avviser imidlertid at vedtaket var et utslag av vennetjeneste, slik Varsla AS 

anfører. Dersom dette skal forfølges ytterligere må påstandene begrunnes og 

dokumenteres. I så fall er kontrollutvalget rette adressat. 

Varsla Bygg AS søkte på ny om tillatelse til opparbeidelse av atkomstvei i 

desember 2013. Tillatelse til opparbeidelse av felles atkomstvei ble deretter gitt i 

vedtak av 24. januar 2014. Det ble dermed gitt tillatelse til atkomstveien før 

Fylkesmannens avgjørelse av klagen 8. mars 2014, hvor det ble lagt til grunn at 

opphevelsen av den første tillatelsen var ugyldig. Dette vedtaket ble igjen 

påklaget av nabo, eier av gbnr. 81/220. Fylkesmannen stadfester vedtaket 15. 

august 2014.  

Det ble søkt ferdigattest 2. april 2014. Ettersom det gjenstod arbeid med 

planering og påføring av topplag, samt oppretting av fyllingsskråninger, ble det i 

vedtak av 15. april 2014 kun gitt vedtak om brukstillatelse. Det ble opplyst at 

gjenstående arbeider må være fullført innen det kan gis ferdigattest 
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Plan- og bygningsavdelingen avviser at Varsla Bygg AS ikke er gitt innsyn i 

sakens dokumenter. Alle saksdokumenter er tilgjengelige ved søk i teknisk 

saksarkiv.  

Vedtak om avslag på søknad om rammetillatelse for kjedehus er påklaget i brev 

av 2. januar 2015. Klagen vil bli behandlet på ordinær måte. Beklageligvis har 

Asker kommune for tiden lang saksbehandlingstid på klagesaker. 

Ovennevnte redegjørelse baserer seg på informasjon innhentet fra plan og 

bygningsavdelingen. Plan og bygningslovens bestemmelser om saksbehandling og 

klageadgang bør og skal benyttes. Dessverre har vi pga stor arbeidsbelastning 

lang saksbehandlingstid for tiden. Dette arbeider vi intest med å komme ajour 

med. Jeg vil igjen beklage den lange ventetiden på saksbehandling av klagesaker. 

Med vennlig hilsen 

Ragnar Sand Fuglum 

Direktør - kultur og teknikk 

Dokumentet er elektronisk godkjent i Asker kommune og har derfor ingen 

håndskrevet signatur. 

Kopi: 
Lars Bjerke, rådmann 
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Sak nr. Sak Møtedato 

53/2015 Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon. 24.8.15 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 

En viktig oppgave for kontrollutvalget er å sørge for at det blir gjennomført forvaltnings-

revisjon og at det gjennomføres kontroll med kommunens eierinteresser i selskap. De 

overordnede analysene og arbeidet med å utarbeide planer er viktig for at kontrollutvalget skal 

bli kjent med kommunens virksomhetsområder. Kontrollutvalget har tidligere vært inne på at 

arbeidet med overordnet analyse for forvaltningsrevisjon bør foreligge kort tid etter at det nye 

kontrollutvalget er på plass.  

Kontrollutvalget inviteres til å dele ytterligere erfaringer og komme med innspill til 

kommunerevisjonens arbeid.  

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalget ber kommunerevisjonen starte arbeidet med overordnet analyse for 

forvaltningsrevisjon 2016 – 2020. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

54/2015 Rapportering fra kommunerevisjonen. 24.8.15 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 

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

sakslisten. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

55/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 24.8.15 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2015 for kontrollutvalget i Asker, med jnr. 66 – 75/2015

2. Oversikt over saker til behandling 2015.

3. Oppfølging av kontrollutvalgets saker.

4. Skatteinngang pr juni og juli 2015.

5. Fylkesmannen har varslet tilsyn med utvalgte kapitler i lov om kommunale helse- og

omsorgstjenester.

6. Tertialrapport Asker kommune 2015.

7. Tertialrapport Asker kommune 2015, finansforvaltningen.

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 vedtak 

Sign. Utskrift 
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Postliste for kontrollutvalget i Asker 2015 

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

66 17.6.15 17.6.15 x Utvalgsmedlemmene, ordfører, 
rådmann, kommunerevisjonen 

Protokoll 410.5.4 

67 17.6.15 17.6.15 x Ordfører Særutskrift sak 40 og 41 410.5.5 

68 17.6.15 17.6.15 x Revisor Særutskrift sak 38 410.5.5 

69 17.6.15 17.6.15 x Ingvild Tautra Vevatne Særutskrift sak 39 410.5.5 

70 18.6.15 18.6.15 x Varsla Bygg AS Henvendelse om 
vennetjeneste/nærstående part m. vedlegg 

71 30.6.15 30.6.15 X Boxs  Arkitekstudio AS Bekymring om innsnevrng av undersøkelse i 
Plan og bygg 

72 13.7.15 13.7.15 x Kemneren Skatteinngang juni 410.5.1 

73 6.8.15 6.8.15 x Kemneren Skatteinngang juli 410.5.1 

74 11.8.15 11.8.15 X Rådmannen Oppfølging av tilsynssak 410.5.1 

75 11.8.15 11.8.15 X Rådmannen Oppfølging av FR på rusomsorg og ettervern 410.5.1 

Referert i møtet 24.8.15 

Vedlegg 1 sak 55/15
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Oppdatert 14.8.15 

1 

Oversikt over saker til behandling 2015 
Møte Saker 

Følgende rapportering 

legges frem 

fortløpende  

 Samme økonomiske rapportering som formannskapet får.

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

 Annen informasjon

I hvert møte eller når 

kontrollutvalget 

bestemmer det 

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

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

 Oppfølging av revisjonens merknader.

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

arkivsystem med spesiell fokus på journalføringen.

 Vurdere alternativer til revisjon – verbalvedtak.

 Tilsyn med brukermidler, sak fra revisjonen.

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

 Årsmelding 2014

 Rapportering fra kommunerevisjonen.

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte.

 Referater orienteringer og diskusjoner.

16. mars  Vurdere alternativer til revisjon.

 Ledelse og styring i Asker kommune – orientering fra Rådmannen.

 Henvendelse til kontrollutvalget fra Lunde i Box Arkitektstudio

 Økonomirapportering fra revisjonen 2014.

 Orientering om revisjonens budsjett 2015

 Rapportering fra kommunerevisjonen

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte.

 Referater orienteringer og diskusjoner.

27. april  Henvendelse fra Box: Kontrollutvalget ber om rådmannens

kommentarer til de påstander som er satt frem om administrasjonens

behandling av saken til neste møte. Ref 13/15.

 Årsregnskap 2014. Revisjonsberetning.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte.

 Rapportering fra kommunerevisjonen.

Vedlegg 2 sak 55/15
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                                                                 Oppdatert 14.8.15 
 
 

2 
 

Møte Saker 

18. mai  Budsjett for kontroll og tilsyn 2016.   

 Kontrollutvalget ber om å bli orientert om resultat av gjennomførte 

internkontrolltiltak våren 2015 i sak 40/14 - varslingssak.  

 Rapportering fra kommunerevisjonen.  

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte. 

 Referater orienteringer og diskusjoner. 

9. juni kl. 08.00  Vurdere alternative organisasjonsformer for revisjon 

  15. juni  

 

 Henvendelse til utvalget fra I. T. Vevatne om Dregsrudsaken og habilitet. 

 Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra rådmannen om hvordan 

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

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

 Kontrollutvalget ber revisjonen følge tilbakemelding på FR på kommunens 

eiendeler videre og gi en tilbakemelding til utvalget innen første halvår 2015. 

(Sak 78/14).  

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

 Selskapskontroll VEAS, rapport (samarbeidsprosjekt Oslo, Bærum og Asker 

kommunerevisjoner)  

 Revisors uavhengighetserklæring.  

 Konkurransegrunnlag for anskaffelse av sekretariat til kontrollutvalget.  

 økonomirapportering fra revisjonen 1. tertial.  

 Referater, orienteringer og diskusjoner. 

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte. 

 Rapportering fra kommunerevisjonen. 

24. august  

(flyttet fra 17.8) 

 

 Oppfølging av Sak 81/14: Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra 

administrasjonen om hvordan revisjonens anbefalinger når det gjelder 

avvikene Fylkesmannen avdekket er fulgt opp innen utgangen av 

valgperioden og rapportere til kommunestyre ref k-styrebehandlingen. 

 Oppfølging av forvaltningsrevisjon på rusomsorg og ettervern: 

Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp resultatene av dette i 

inneværende valgperiode. (KU-sak 2-14). Og rapportere tilbake til 

kommunestyret her også selv om det ikke kom i vedtaket. 

 Brev fra Boxs av 30.6.15 angående undersøkelse i Plan og bygg. 

 Henvendelse fra Varsla Bygg se epost 3.7. 

 Drøfting av overordnet analyse for neste periode. 

 Rapportering fra kommunerevisjonen. 

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte. 
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                                                                 Oppdatert 14.8.15 
 
 

3 
 

Møte Saker 

 Referater orienteringer og diskusjoner. 

21. september 

Randi Bølseth møter for Astrid 

Nesland 

 

 FR Skolefritidsordning, rapport leveres i september 

 FR/undersøkelse - plan og bygg ref sak 20/15. 

 Rapportering fra kommunerevisjonen. 

 Økonomirapportering fra revisjonen 2. tertial 

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte. 

 Referater orienteringer og diskusjoner. 

19. oktober  
 

 Velkommen til nytt kontrollutvalg. 

 Referater, orienteringer og diskusjoner.  

 Virksomhetsplan for kommunerevisjonen. 

 Overordnet revisjonsplan for revisjonsåret 2014.  

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte. 

 Rapportering fra kommunerevisjonen. 

16. november  

 

 Referater, orienteringer og diskusjoner.  

 Rapportering fra kommunerevisjonen. 

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte.  

14. desember  

 

 Kontrollutvalgets årsplan 2016. 

 Rapportering fra kommunerevisjonen.  

 Referater, orienteringer og diskusjoner.  

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte.  

Saker som ikke er 
berammet 

 Rådmannens bruk av internrevisjonsrapporter og kjøp av undersøkelser 

og granskninger ved varslingssaker. 

 Oppfølging av selskapskontroll Asker og Bærum Brannvesen IKS: 

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

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

 Grensedragningen mellom kontrollutvalgets ansvar for kontroll og tilsyn 

og rådmannens internkontroll – sak 72/14.  

 Kontrollutvalgets påseansvar for regnskapsrevisjon og 

forvaltningsrevisjon, jf. NKRFs veiledere. 

 Kontrollutvalget ønsker å bli orientert om utfallet av skjønnsretten – ref 

utbygging av Otto Blehrs vei. 

 Sluttevaluering Barne- og familieetaten legges fra vår 2015. 

 revisor bes gi utvalget en tilbakemelding om den videre oppfølging av 

nummerert brev nr. 7 i administrasjonen i løpet av året.   
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Oppdatert 14.8.15 

4 

Møte Saker 

2016  Årsrapport 2015

 Kontrollutvalget ber revisjonen følge rådmannens oppfølging av

FR på kommunens eiendeler videre, og gi en tilbakemelding til

utvalget første halvår 2016 – sak 38/15.

 Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om

hvordan anbefalingene i FR rapport om tjenester til barn med

nedsatt funksjonsevne er fulgt opp medio 2016 – sak 40/15.

29



Oppfølging KU-saker Asker 2015 

Sist redigert 12.08.2015 1 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

2.2.2015  1/2015 Orientering om SINUS-
prosjektet. 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 2/2015 Orientering om 
verbalvedtak. 

Under henvisning til kommunestyrets vedtak ber 

kontrollutvalget sekretariatet i samråd med 

rådmannen innhente en ekstern vurdering av 

alternative organisasjonsformer for revisjon som 

grunnlag for utvalgets innstilling. Utvalget 

forutsetter at kommunerevisjonen involveres på en 

hensiktsmessig måte. Utvalget legger vekt på at 

arbeidet ikke trekker ut i tid og tar sikte på at saken 

legges frem i kommunestyrets møte i juni. 

Særutskrift sendt 
3.2.15 



 3/2015 Orientering om kommunens 
arbeid med handlingsplan 
mot korrupsjon.  

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 4/2015 Tilsyn med brukermidler. Kontrollutvalget ber kommunerevisjonen foreta årlig 

revisjon av rutiner med størst omfang og rotasjon på 

kontroll av rutiner der dette er mest hensiktsmessig. 

Særutskrift sendt 
3.2.15 



 5/2015 Forvaltningsrevisjonsprosje
kt Skolefritidsordningen - 
prosjektskisse. 

Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon 

rettet mot SFO. Formålet med 

forvaltningsrevisjonen er å undersøke om 

kommunen oppfyller politiske målsettinger for 

skolefritidsordningen, herunder kvalitetsmål og 

målsetting om brukermedvirkning. 

Forvaltningsrevisjonen skal videre kartlegge 

ressursbruken ved SFO. Følgende problemstillinger 

søkes besvart: 

 I hvilken grad oppfyller skolefritidsordningen

kravene som ligger nedfelt i kommunens plan for

kvalitet i SFO?

 I hvilken grad ivaretas kravene om samarbeid og

medvirkning med skole og foreldre?

 Ligger ressursbruken til skolefritidsordningen på

et rimelig nivå?

Særutskrift sendt 
3.2.15 



Vedlegg 3 sak 55(15
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Oppfølging KU-saker Asker 2015        

Sist redigert 12.08.2015 2 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

  6/2015 Kontrollutvalgets årsrapport 
2014. 

1. Kontrollutvalget årsrapport for 2014 vedtas.  

2. Saken sendes kommunestyret med følgende 

forslag til vedtak: 

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets 

årsrapport for 2014 til orientering. 

Særutskrift sendt 
3.2.15 

K-styret 

10.3.15 

Sak 

17/15  

   

  7/2015 Rapportering fra 
kommunerevisjonen.  

Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering. 
 

     

  8/2015 Referater, orienteringer og 
diskusjoner.  

Sakene tas til orientering. 
 

     

  9/2015 Gjensidig orientering om 
informasjon fra utvalgene. 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 10/2015 Eventuelt. Ingen vedtak. 
 

     

16.3.15  11/2015 Vurdere alternativer for 
revisjon. 

Redegjørelsen fra advokatfirmaet Hjort ble tatt til 

orientering. Hjorts vurdering vil bli presentert i et 

ekstramøte 1. juni. 

     

  12/2015 Orientering om ledelse og 
styring i Asker kommune. 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

  13/2015 Henvendelse fra Box 
arkitekter. 

Kontrollutvalget ber om rådmannens kommentarer til de 

påstander som er satt frem om administrasjonens 

behandling av saken til neste møte. 

Særutskrift sendt  
17.3.15 

    

  14/2015 Økonomirapportering 2014 
fra revisjonen. 

Kontrollutvalget tar økonomirapporteringen til 

orientering. 

     

  15/2015 Orientering vedrørende 
revisjonens budsjett 2015. 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. Revisor bes om 

å orientere utvalget om reversering av innsparingen. 

     

  16/2015 Rapportering fra 
kommunerevisjonen.  

Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering.      

  17/2015 Referater, orienteringer og 
diskusjoner.  

Sakene tas til orientering.      

  18/2015 Gjensidig orientering om 
informasjon fra utvalgene. 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

  19/2015 Eventuelt. Ingen vedtak.      

27.4.15  20/2015 Henvendelse fra Box 
arkitekter.  

Kontrollutvalget ber revisjonen om å komme tilbake med 

en rapport om følgende påpekte forhold: rutiner som 

sikrer at man unngår faktafeil og sikrer korrekt 

journalføring, konsekvenser av fristbrudd for kommunen, 

Særutskrift sendt 
28.4.15 
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Oppfølging KU-saker Asker 2015        

Sist redigert 12.08.2015 3 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

er det tilstrekkelig klarhet i rollefordelingen mellom Plan- 

og bygningssjef og Kommuneplansjef og om kommunen 

har tilfredsstillende kompetanse i Plan- og 

bygningsetaten. Utvalget ber revisjonen om at rapporten 

foreligger til septembermøtet.  

 

Utvalget stiller sine disponible midler til rådighet til dette 

arbeidet. 
  21/2015 Årsregnskap og 

årsberetning 2014. 
Kontrollutvalgets uttalelse til Asker kommunes 

årsregnskap og årsberetning 2014 vedtas med de 

endringer som fremkom i møtet, og oversendes 

kommunestyret med kopi til formannskapet. 

Særutskrift sendt 
28.4.15 

    

  22/2015 Nummerert brev nr. 7 for 
regnskapsåret 2014. 

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber revisor gi 

utvalget en tilbakemelding om den videre behandling i 

administrasjonen i løpet av året.   

Særutskrift sendt 
28.4.15 

    

  23/2015 Vurdere alternative 
organisasjonsformer for 
revisjon – orientering om 
fremdrift. 

Ekstramøtet 1. juni ble utsatt til 9. juni kl. 08.00      

  24/2015 Rapportering fra 
kommunerevisjonen.  

Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering.      

  25/2015 Referater, orienteringer og 
diskusjoner.  

Sakene tas til orientering.      

  26/2015 Gjensidig orientering om 
informasjon fra utvalgene. 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

  27/2015 Eventuelt. Ingen vedtak.      

18.5.15  28/2015 Vurdere alternative 
organisasjonsformer for 
revisjon – orientering fra 
Hjort. 

Kontrollutvalget ber om å få rådmannens vurdering 

senest fredag 5. juni Det samme gjelder revisjonens notat. 

Hjort inviteres til å være tilstede ved åpningen av møtet 

9. juni for å svare på eventuelle spørsmål fra 

kontrollutvalget. 

     

  29/2015 Oppfølging av varslingssak. Kontrollutvalget tar tilbakemelding fra rådmannen om 

hvordan anbefalingene er fulgt opp til orientering. Saken 

anses med dette som lukket. 

     

  30/2015 Budsjett for kontroll og 
tilsyn 2016. 

1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og 

tilsynsordningen for Asker kommune vedtas og 

oversendes kommunen som kontrollutvalgets 
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Oppfølging KU-saker Asker 2015        

Sist redigert 12.08.2015 4 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

forslag til budsjett for kontroll og tilsyn for 2016. 

 
 

Poster 
Budsjett 

2016 

Kontrollutvalge
t 

Godtgjørelser 
kontrollutvalget 

410 000.-. 

 Konferanser, bevertning 
etc. 

150 000.- 

 Sum 560 000.- 

Sekretariatet  190 000.- 

Revisjonen  6 250 000.- 

Totalt   7 000 000.- 

   

Forslag til budsjett for kommunerevisjonen 

forutsetter at kommende lønnsoppgjør 

kompenseres med sentrale midler og at mer-

/mindreforbruk overføres. 
 

2. Forslaget følger formannskapets innstilling til 

kommunestyret vedrørende budsjettet for Asker 

kommune 2016. 
 

  31/2015 Rapportering fra 
kommunerevisjonen.  

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

  32/2015 Referater, orienteringer og 
diskusjoner.  

Sakene tas til orientering.      

  33/2015 Gjensidig orientering om 
informasjon fra utvalgene. 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

  34/2015 Eventuelt. Fra behandlingen: Leder tok opp at kontrollutvalget vil 

bestille overordnet analyse som kan ligge klar til det nye 

kontrollutvalget starter opp. 

Ingen vedtak. 

     

9.6.15  35/2015 Vurdering av alternative 
organisasjonsformer for 
revisjon. 

Saken legges frem for kommunestyret med følgende 

forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret ber kontrollutvalget utrede 

Særutskrift sendt 
9.6.15 
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Oppfølging KU-saker Asker 2015        

Sist redigert 12.08.2015 5 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

interkommunalt samarbeid om revisjon innen 

årets utløp.  

2. Dersom dette ikke fører frem, kommer 

kontrollutvalget tilbake til kommunestyret 

med en ny sak. 

 

Vedtatt mot en stemme (Brunsell). 
  36/2015 Eventuelt. Ingen vedtak.      

15.6.15 37/2015 Tilbakemelding fra 
rådmannen om oppfølging 
av anbefalingene i 
forvaltningsrevisjonsrapport 
FDV Eiendom 

Kontrollutvalget tar tilbakemelding fra rådmannen 

om hvordan anbefalingene er fulgt opp til 

orientering. Saken anses med dette som lukket. 
 

     

 38/2015 Oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapport 
Kommunenes Eiendeler. 

1. Kontrollutvalget tar tilbakemelding om 

oppfølging av forvaltningsrevisjon på 

kommunens eiendeler til etterretning. 

2. Utvalget vil uttrykke bekymring for manglende 

implementering av pålegg fra kommunestyrets 

vedtak 10.6.14. 

3. Kontrollutvalget ber revisjonen følge saken 

videre, og gi en tilbakemelding til utvalget første 

halvår 2016 

Særutskrift sendt 
16.6.15 

    

 39/2015 Henvendelse til 
kontrollutvalget – habilitet i 
Drengsrudsaken. 

Saken blir ikke å behandle. 
 

Særutskrift sendt 
16.6.15 

    

 40/2015 Forvaltningsrevisjonsrappor
t - Tjenester til barn med 
nedsatt funksjonsevne. 

1. Kontrollutvalget tar revisjonsrapporten til 

orientering. 

2. Saken oversendes kommunestyret med følgende 

forslag til vedtak:  

a. Kommunestyret tar revisjonsrapporten til 

orientering. 

b. Kommunestyret ber administrasjonen om 

å følge opp revisjonsrapportens funn og 

anbefalinger.  

c. Kontrollutvalget innhenter 

Særutskrift sendt 
16.6.15 
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Oppfølging KU-saker Asker 2015 

Sist redigert 12.08.2015 6 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

tilbakemelding fra administrasjonen om 

hvordan anbefalingene er fulgt opp medio 

2016. 
41/2015 Eierskapskontroll VEAS 1. Kontrollutvalget tar rapporten om

eierskapskontroll i VEAS til orientering.

2. Rapporten sendes kommunestyret med følgende

forslag til vedtak:

 Kommunestyret tar rapporten om

selskapskontroll i VEAS til orientering.

Særutskrift sendt 
16.6.15 



42/2015 Konkurransegrunnlag for 
anskaffelse av sekretariat til 
kontrollutvalget. 

Rådmannen endrer konkurransegrunnlaget i samsvar 

med innspillene gitt av kontrollutvalget. 



43/2015 Revisors 
uavhengighetserklæring 

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors 

uavhengighet i forhold til Asker kommune for 

revisjonsåret 2015/2016 tas til etterretning. 



44/2015 Økonomirapportering fra 
revisjonen 1. tertial 2015. 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering. 

45/2015 Rapportering fra 
kommunerevisjonen 

Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering. 

46/2015 Referater, orienteringer og 
diskusjoner. 

Sakene tas til orientering. 

47/2015 Gjensidig orientering om 
informasjon fra utvalgene. 

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning. 

48/2015 Eventuelt Møtet 17. august flyttes til 24. august. 

1 rest 
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SKATTEINNGANG 2015 -   ASKER KOMMUNE

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

forrige år fra f.år 1 000kr fra f.år

Jan. 255 895 264 260 818 141 -4 922 877 245 623 287 4,2% 245 623 4,2%

Feb. 4 610 032 5 378 908 -768 876 5 065 542 -9,0% 250 689 3,9%

Mars 375 296 995 395 742 374 -20 445 379 372 687 047 0,7% 623 376 2,0%

April 12 273 689 8 973 735 3 299 954 8 450 939 45,2% 631 827 2,6%

Mai 477 389 997 490 032 929 -12 642 932 461 484 382 3,4% 1 093 311 2,9%

Juni 32 044 937 30 961 362 1 083 575 29 157 602 9,9% 1 122 469 3,1%

Juli 244 406 949 -244 406 949 230 168 185 -100,0% 1 352 637 -14,4%

Aug. 33 290 773 -33 290 773 31 351 305 -100,0% 1 383 988 -16,4%

Sept. 397 897 801 -397 897 801 374 716 902 -100,0% 1 758 705 -34,2%

Okt. 31 021 589 -31 021 589 29 214 320 -100,0% 1 787 920 -35,3%

Nov. 404 752 469 -404 752 469 381 172 228 -100,0% 2 169 092 -46,6%

Des. 31 799 969 -31 799 969 29 947 353 -100,0% 2 199 039 -47,4%

Sum året 1 157 510 914 2 335 077 000 -1 177 566 086 2 199 039 094 2 199 039

Endring fra  forrige år

Budsjett hittil i år: 1 191 907 449 35 042 114 Oppr.bud -100,0%

Budsjettavvik i kroner: -34 396 535

Budsjettavvik i prosent: -2,9 % 3,1 % -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.  

 Mars: 

Skatteinngangen er på 635,8 mill. kroner hittil i år, og dette er 30,7 mill. kroner (4,6 pst) lavere enn budsjett. Sammenlignet med fjoråret er det en 
økning på 12,4 mill. kroner (2,0 pst) hittil i år.  

Årsaken til den lave økningen i skatteinngangen er at endeling fordelingsprosent for 2012 er blitt kjørt. For Asker ble fordelingsprosenten satt ned fra 
30,01% til 29,85%, altså en nedgang på 0,16 prosentpoeng. Kemneren har ingen rapport som viser konsekvens av endring av endelig 
fordelingsprosent, men hvis en legger sammen hovedtallene for 2012, er Asker trukket ca 10,5 mill. Bærum har ennå større reduksjon på 2012. 
Kemneren jobber med å finne ut årsaken til reduksjonene i fordelingsprosenten.  
 

 
 

 April: 
 
Skatteinngangen er på 648,1 mill. kroner hittil i år, og dette er 19,9 mill. kroner (3,0 pst) lavere enn budsjett. Sammenlignet med fjoråret er det en 
økning på 16,2 mill. kroner eller 2,6 pst hittil i år.  
 
Forklaring av budsjettavvik: 

1. Endring i endelig fordelingsprosent for 2012
For Asker ble fordelingsprosenten satt ned fra 30,01 pst til 29,85 pst i mars, altså en nedgang på 0,16 prosentpoeng. Kemneren har ingen rapport 
som viser konsekvens av endring av endelig fordelingsprosent, men hvis en legger sammen hovedtallene for 2012, er Asker trukket ca 10,5 mill. 
Bærum har ennå større reduksjon på 2012. Kemneren har bedt om bistand fra direktoratet for å  finne årsaken til reduksjonen i 
fordelingsprosenten. 

2. Generell skattesvikt 
KS har gjort beregninger som tilsier skattesvikt på 1,9 mrd for kommunesektoren i 2015 mens departementets siste beregninger tilsier en svikt på 

1,3 mrd kroner. Askers skatteinntekter både i 2013 og 2014 har utgjort 1,65 prosent av totale skatteinntekter. Det er mange faktorer som påvirker 
Askers andel av skattesvikten. Om Askers andel holdes stabil vil det bety en forventet skattesvikt i størrelsesorden 20 til 30 mill. kroner i 2015. 

 Mai: 

Skatteinngangen er på 1.125 mill. kroner hittil i år, og dette er 35,9 mill. kroner (3,1 pst) lavere enn budsjett. Sammenlignet med fjoråret er det en økning på 32,2 mill. kroner eller 2,9 pst hittil i år. Forslag om å redusere skatteinntektene med 16 mill. kroner i 2015 i 1. tertialrapport er ennå 
ikke vedtatt og derfor ikke innarbeidet i budsjettallene. 

Forklaring av budsjettavvik: 
 

1. Generell skattesvikt 
KS har gjort beregninger som tilsier skattesvikt på 1,9 mrd for kommunesektoren i 2015 mens beregninger fra forslag til revidert nasjonalbudsjett tilsier viser en svikt på 1,6 mrd kroner. Av dette foreslås 853 mill. kroner dekket i form av økt rammetilskuddd I forslag til revidert 
nasjonalbudsjett.  
 

2. Fordelingstall 
All personskatt knyttet til Askes innbyggere innbetales til Asker kommunes skatteregnskap. Hoveddelen av disse pengene skal til staten, fylkeskommunen, folketrygden og andre kommuner. Skattedirektoratet fastsetter ved begynnelsen av året et foreløpig fordelingstall på grunnlag av 
forhåndsberegning av skatter og avgifter. Fordelingstallet blir korrigert på grunnlag av ligningsresultater i novenber året etter inntektsåret og fastsettes endelig to år etter inntektsåret. Asker har i 2012 og 2013 hatt økende fordelingstall mens  korrigeringene i 2014 og 2015 har vært 
negative. Vi har likevel høyere fordelingstall en Bærum.   
 

For Asker ble fordelingsprosenten for 2012 satt ned fra 30,01 pst til 29,85 pst i mars. Kemneren har ingen rapport som viser konsekvens av endring av endelig fordelingsprosent, men hvis en legger sammen hovedtallene for 2012, er Asker trukket ca 10,5 mill. Bærum har ennå større 
reduksjon på 2012. Kemneren har bedt om bistand fra direktoratet for å  finne årsaken til reduksjonen i fordelingsprosenten. I mars ble også foreløpig fordelingstall for 2015 satt ned fra 30,34 til 30,29 pst. Dette betyr at Asker for hele 2015 beholder en noe mindre andel av skattepengene 
som våre innbyggere innbetaler. 
 

Foreløpige fordelingstall for 2013 (30,01) og 2014 (30,20) er høyere enn endelig fordelingstall for 2012 (29,85) og risikoen for at disse blir nedjustert i november 2015/mars 2016 anses som betydelig. 
 

4 Omlegging av skattesystem for uføre 
Omleggingen har ført til en utilsiktet omfordeling av skatteinntektene fra kommuner med høye skatteinntekter og lav andel uføre til kommuner med flere uføre og lavere skatteinntekter. Asker har tapt på omleggingen. Deler av tapet er kompensert med rammetilskudd i revidert 
nasjonalbudsjett. Dette er behandlet i 1. terialrapport. 
 

3. Annet

Askers andel av forskuddsskatt og forskuddstrekk fra personer har pr mai økt med 3,7 prosent sammenlignet med mai 2014. Dette er lavere vekst enn lønnsvekst og befolkningsvekst tilsier. 
Regnskapet pr mai viser at bidrget fra RAFT-ordningen  pr mai kun har økt med 4 mill. kroner eller 1,2 prosent fra mai 2014. RAFT-ordningen flytter inntekt mellom kommunene i henhold til arbeidsgivers innberetning. Dette gjelder f.eks skatt knyttet til personer 
som flytter i løpet av året, skatt som av andre grunner skal til/fra andre kommuner. 

Skatteinngang – status pr juni 2015: 

Skatteinngangen er på 1.157 mill. kroner hittil i år, og dette er 34,4 mill. kroner (2,9 pst) lavere enn budsjett. Sammenlignet med fjoråret er det en økning på 35,0 mill. kroner eller 3,1 pst hittil i år. Vedtaket fra første tertialrapport om å redusere skatteinntektene med 16 mill. kroner i 2015 
er innarbeidet i budsjettallene. Totalbudsjettet for skatt og rammetilskudd er i 2015 på nivå med siste prognosemodell mottatt fra KS i juni 2015.. 

Forklaring av budsjettavvik: 
 

1. Generell skattesvikt 
KS har gjort beregninger som tilsier skattesvikt på 1,9 mrd for kommunesektoren i 2015 mens beregninger fra forslag til revidert nasjonalbudsjett tilsier viser en svikt på 1,6 mrd kroner. Av dette dekkes kun 853 mill. kroner i form av økt rammetilskuddd. Endringen fra skatteinntekter til 
rammetilskudd er behandlet i 1. tertialrapport  og innarbeidet i budsjettallene. 
 
2. Fordelingstall 
All personskatt knyttet til Askes innbyggere innbetales til Asker kommunes skatteregnskap. Hoveddelen av disse pengene skal til staten, fylkeskommunen, folketrygden og andre kommuner. Skattedirektoratet fastsetter ved begynnelsen av året et foreløpig fordelingstall på grunnlag av 
forhåndsberegning av skatter og avgifter. Fordelingstallet blir korrigert på grunnlag av ligningsresultater i novenber året etter inntektsåret og fastsettes endelig to år etter inntektsåret. Asker har i 2012 og 2013 hatt økende fordelingstall mens  korrigeringene i 2014 og 2015 har vært 
negative. Vi har likevel høyere fordelingstall en Bærum.   
 
For Asker ble fordelingsprosenten for 2012 satt ned fra 30,01 pst til 29,85 pst i mars. Kemneren har ingen rapport som viser konsekvens av endring av endelig fordelingsprosent, men hvis en legger sammen hovedtallene for 2012, er Asker trukket ca 10,5 mill. Bærum har ennå større 
reduksjon på 2012. Kemneren har bedt om bistand fra direktoratet for å  finne årsaken til reduksjonen i fordelingsprosenten. I mars ble også foreløpig fordelingstall for 2015 satt ned fra 30,34 til 30,29 pst. Dette betyr at Asker for hele 2015 beholder en noe mindre andel av skattepengene 
som våre innbyggere innbetaler. 
 
Foreløpige fordelingstall for 2013 (30,01) og 2014 (30,20) er høyere enn endelig fordelingstall for 2012 (29,85) og risikoen for at disse blir nedjustert i november 2015/mars 2016 anses som betydelig. 
 
4 Omlegging av skattesystem for uføre 
Omleggingen har ført til en utilsiktet omfordeling av skatteinntektene fra kommuner med høye skatteinntekter og lav andel uføre til kommuner med flere uføre og lavere skatteinntekter. Asker har tapt på omleggingen. Deler av tapet er kompensert med rammetilskudd i revidert 
nasjonalbudsjett. Dette er behandlet i 1. tertialrapport og innarbeidet i budsjettallene. 
 
3. Annet (ikke oppdatert beregning med juni-tall) 
Askers andel av forskuddsskatt og forskuddstrekk fra personer har pr mai økt med 3,7 prosent sammenlignet med mai 2014. Dette er lavere vekst enn lønnsvekst og befolkningsvekst tilsier.  
Regnskapet pr mai viser at bidraget fra RAFT-ordningen  pr mai kun har økt med 4 mill. kroner eller 1,2 prosent fra mai 2014. RAFT-ordningen flytter inntekt mellom kommunene i henhold til arbeidsgivers innberetning. Dette gjelder f.eks skatt knyttet til personer som flytter i løpet av året, 

Vedlegg 4 sak 55/15

36



SKATTEINNGANG 2015 -   ASKER KOMMUNE

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

forrige år fra f.år 1 000kr fra f.år

Jan. 255 895 264 260 818 141 -4 922 877 245 623 287 4,2% 245 623 4,2%

Feb. 4 610 032 5 378 908 -768 876 5 065 542 -9,0% 250 689 3,9%

Mars 375 296 995 395 742 374 -20 445 379 372 687 047 0,7% 623 376 2,0%

April 12 273 689 8 973 735 3 299 954 8 450 939 45,2% 631 827 2,6%

Mai 477 389 997 490 032 929 -12 642 932 461 484 382 3,4% 1 093 311 2,9%

Juni 32 044 937 30 961 362 1 083 575 29 157 602 9,9% 1 122 469 3,1%

Juli 245 004 241 244 406 949 597 292 230 168 185 6,4% 1 352 637 3,7%

Aug. 33 290 773 -33 290 773 31 351 305 -100,0% 1 383 988 1,3%

Sept. 397 897 801 -397 897 801 374 716 902 -100,0% 1 758 705 -20,3%

Okt. 31 021 589 -31 021 589 29 214 320 -100,0% 1 787 920 -21,6%

Nov. 404 752 469 -404 752 469 381 172 228 -100,0% 2 169 092 -35,3%

Des. 31 799 969 -31 799 969 29 947 353 -100,0% 2 199 039 -36,2%

Sum året 1 402 515 155 2 335 077 000 -932 561 845 2 199 039 094 2 199 039

Endring fra  forrige år

Budsjett hittil i år: 1 436 314 398 49 878 170 Oppr.bud -100,0%

Budsjettavvik i kroner: -33 799 243

Budsjettavvik i prosent: -2,4 % 3,7 % -100,0%

Kommentar:

 

 Mai: 

Skatteinngangen er på 1.125 mill. kroner hittil i år, og dette er 35,9 mill. kroner (3,1 pst) lavere enn budsjett. Sammenlignet med fjoråret er det en økning på 32,2 mill. kroner eller 2,9 pst hittil i år. Forslag om å redusere skatteinntektene med 16 mill. kroner i 2015 i 1. tertialrapport er ennå 
ikke vedtatt og derfor ikke innarbeidet i budsjettallene. 

Forklaring av budsjettavvik: 
 

1. Generell skattesvikt 
KS har gjort beregninger som tilsier skattesvikt på 1,9 mrd for kommunesektoren i 2015 mens beregninger fra forslag til revidert nasjonalbudsjett tilsier viser en svikt på 1,6 mrd kroner. Av dette foreslås 853 mill. kroner dekket i form av økt rammetilskuddd I forslag til revidert 
nasjonalbudsjett. 
 

2. Fordelingstall
All personskatt knyttet til Askes innbyggere innbetales til Asker kommunes skatteregnskap. Hoveddelen av disse pengene skal til staten, fylkeskommunen, folketrygden og andre kommuner. Skattedirektoratet fastsetter ved begynnelsen av året et foreløpig fordelingstall på grunnlag av 
forhåndsberegning av skatter og avgifter. Fordelingstallet blir korrigert på grunnlag av ligningsresultater i novenber året etter inntektsåret og fastsettes endelig to år etter inntektsåret. Asker har i 2012 og 2013 hatt økende fordelingstall mens  korrigeringene i 2014 og 2015 har vært 
negative. Vi har likevel høyere fordelingstall en Bærum.   

For Asker ble fordelingsprosenten for 2012 satt ned fra 30,01 pst til 29,85 pst i mars. Kemneren har ingen rapport som viser konsekvens av endring av endelig fordelingsprosent, men hvis en legger sammen hovedtallene for 2012, er Asker trukket ca 10,5 mill. Bærum har ennå større 
reduksjon på 2012. Kemneren har bedt om bistand fra direktoratet for å  finne årsaken til reduksjonen i fordelingsprosenten. I mars ble også foreløpig fordelingstall for 2015 satt ned fra 30,34 til 30,29 pst. Dette betyr at Asker for hele 2015 beholder en noe mindre andel av skattepengene 
som våre innbyggere innbetaler.  
 

Foreløpige fordelingstall for 2013 (30,01) og 2014 (30,20) er høyere enn endelig fordelingstall for 2012 (29,85) og risikoen for at disse blir nedjustert i november 2015/mars 2016 anses som betydelig. 
 

4 Omlegging av skattesystem for uføre 
Omleggingen har ført til en utilsiktet omfordeling av skatteinntektene fra kommuner med høye skatteinntekter og lav andel uføre til kommuner med flere uføre og lavere skatteinntekter. Asker har tapt på omleggingen. Deler av tapet er kompensert med rammetilskudd i revidert 
nasjonalbudsjett. Dette er behandlet i 1. terialrapport. 
 

3. Annet

Askers andel av forskuddsskatt og forskuddstrekk fra personer har pr mai økt med 3,7 prosent sammenlignet med mai 2014. Dette er lavere vekst enn lønnsvekst og befolkningsvekst tilsier. 
Regnskapet pr mai viser at bidrget fra RAFT-ordningen  pr mai kun har økt med 4 mill. kroner eller 1,2 prosent fra mai 2014. RAFT-ordningen flytter inntekt mellom kommunene i henhold til arbeidsgivers innberetning. Dette gjelder f.eks skatt knyttet til personer 
som flytter i løpet av året, skatt som av andre grunner skal til/fra andre kommuner. 

Skatteinngang – status pr juli 2015: 

Skatteinngangen er på 1.436 mill. kroner hittil i år, og dette er 33,8 mill. kroner (2,4 pst) lavere enn budsjett. Sammenlignet med fjoråret er det en økning på 49,9 mill. kroner eller 3,7 pst hittil i år. For kommunesektoren forøvrig var veksten i skatteinntekene på 4,1 pst pr juni.   
Totalbudsjettet for skatt og rammetilskudd er i 2015 på nivå med siste prognosemodell mottatt fra KS i juni 2015. 

Forklaring av budsjettavvik: 
 

1. Generell skattesvikt
KS har gjort beregninger som tilsier skattesvikt på 1,9 mrd for kommunesektoren i 2015 mens beregninger fra forslag til revidert nasjonalbudsjett tilsier viser en svikt på 1,6 mrd kroner. Av dette dekkes kun 853 mill. kroner i form av økt rammetilskuddd. Endringen fra skatteinntekter til 
rammetilskudd er behandlet i 1. tertialrapport  og innarbeidet i budsjettallene. Kommunal rapport opprettholder prognosen som tilsier at skatteinntekene blir ca 2 mrd lavere enn statsbudsjettet tilsa. 
 
2. Fordelingstall
All personskatt knyttet til Askes innbyggere innbetales til Asker kommunes skatteregnskap. Hoveddelen av disse pengene skal til staten, fylkeskommunen, folketrygden og andre kommuner. Skattedirektoratet fastsetter ved begynnelsen av året et foreløpig fordelingstall på grunnlag av 
forhåndsberegning av skatter og avgifter. Fordelingstallet blir korrigert på grunnlag av ligningsresultater i novenber året etter inntektsåret og fastsettes endelig to år etter inntektsåret. Asker har i 2012 og 2013 hatt økende fordelingstall mens  korrigeringene i 2014 og 2015 har vært 
negative. Vi har likevel høyere fordelingstall en Bærum.   

For Asker ble fordelingsprosenten for 2012 satt ned fra 30,01 pst til 29,85 pst i mars. Kemneren har ingen rapport som viser konsekvens av endring av endelig fordelingsprosent, men hvis en legger sammen hovedtallene for 2012, er Asker trukket ca 10,5 mill. Bærum har ennå større 
reduksjon på 2012. Kemneren har bedt om bistand fra direktoratet for å  finne årsaken til reduksjonen i fordelingsprosenten. Til tross for purringer har vi ikke fått svar. I mars ble også foreløpig fordelingstall for 2015 satt ned fra 30,34 til 30,29 pst. Dette betyr at Asker for hele 2015 beholder 
en noe mindre andel av skattepengene som våre innbyggere innbetaler. 
 
Foreløpige fordelingstall for 2013 (30,01) og 2014 (30,20) er høyere enn endelig fordelingstall for 2012 (29,85) og risikoen for at disse blir nedjustert i november 2015/mars 2016 anses som betydelig. 
 
4 Omlegging av skattesystem for uføre 
Omleggingen har ført til en utilsiktet omfordeling av skatteinntektene fra kommuner med høye skatteinntekter og lav andel uføre til kommuner med flere uføre og lavere skatteinntekter. Asker har tapt på omleggingen. Deler av tapet er kompensert med rammetilskudd i revidert 
nasjonalbudsjett. Dette er behandlet i 1. tertialrapport og innarbeidet i budsjettallene. 
 
3. Annet  
Askers andel av forskuddsskatt og forskuddstrekk fra personer har pr mai økt med 4,5 prosent sammenlignet med juli 2014. Dette er lavere vekst enn lønnsvekst og befolkningsvekst tilsier.  
Regnskapet pr juli  viser at bidraget fra RAFT-ordningen  pr mai kun har økt med 3,8 mill. kroner eller 0,9 prosent fra juli 2014. RAFT-ordningen flytter inntekt mellom kommunene i henhold til arbeidsgivers innberetning. Dette gjelder f.eks skatt knyttet til personer som flytter i løpet av året, 
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Fylkesmannen i Oslo og Akershus - Tilsyn med lov om kommunale helse- og 

omsorgstjenester kap 9 og § 3-2 nr. 6 a-d  

Tidsrom: MANDAG 21.09.2015 09:00 - ONSDAG 23.09.2015 10:00  

Sted: Asker kommune, Bondi avlastning 

Ansvarlig: Helseavdelingen 

Målgruppe: Kommunens administrative ledelse 

Temaet for tilsynet er hvordan Asker kommune sikrer at aktuelle brukere mottar 

forsvarlige tjenester etter lov om kommunale tjenester § 3-2 nr. 6 bokstavene a – d, og 

hvordan kommunen sikrer at bruk av tvang og makt etter lov om kommunale helse- og 

omsorgstjenester kapittel 9 brukes i henhold til lovverket overfor de samme aktuelle brukerne. 

Tilsynet vil bli gjennomført som systemrevisjon. Vi vil undersøke om kommunens 

virksomhet gjennom systematiske tiltak (internkontroll) sikrer at aktiviteter planlegges, 

organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med myndighetskrav. Fylkesmannen vil 

forholde seg til kommunens administrative ledelse som ansvarlig for tjenestene.  
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1 Innledning  
 

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, strategiske 

prosjekter, saker med vedtak om årshjulsrapportering, tilsyn og revisjoner, 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 april 2015. 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 1. tertialrapport 2015. Det rapporteres på 

fokusområde Økonomi og fokusområde Medarbeidere.  
 

Revidert nasjonalbudsjett 2015 
Kommunesektorens skatteinntekter i 2015 er nedjustert med 1,6 mrd. kroner 

sammenlignet med anslaget i saldert budsjett. Etter en samlet vurdering av 
kommuneøkonomien for 2015 foreslår Regjeringen i revidert nasjonalbudsjett å styrke 

kommunesektoren med 1,1 mrd. kroner i frie inntekter. Asker kommune forventer å få 
en økning i rammetilskuddet i 2015 på 16 mill. kroner. Anslått lønnsvekst i 2015 er 

nedjustert fra 3,3 til 3,2 prosent, og deflator, som er et vektet gjennomsnitt for anslag 

pris- og lønnsvekst er nedjustert fra 3,0 til 2,9 prosent. Veksten i de frie inntektene er 
beregnet til 1,9 prosent.  

Gjennom revidert nasjonalbudsjett er det foreslått gratis kjernetid i barnehager for 4 og 
5-åringer for familier med lav inntekt. Kommunene tilføres også ressurs for å 

administrere ordningen med redusert foreldrebetaling. Samlet rammetilskudd til disse 
formålene er beregnet til 1 mill. kroner. 

 
Fokusområde Økonomi 

Rådmannen styrer mot et netto driftsresultat på 2,8 prosent som vedtatt i 

Handlingsprogram 2015 – 2018. Per april er netto driftsresultat 28,6 mill. kroner lavere 
enn periodisert budsjett. Skatteinngangen er på 648 mill. kroner, en økning på 2,6 

prosent fra 2014. Landsgjennomsnittet er på 3,3 prosent. I forhold til budsjett er det en 
svikt i skatteinngangen på 19,9 mill. kroner. Gjennom forslag til revidert nasjonalbudsjett 

skal kommunen få kompensert 16 mill. kroner gjennom økt rammetilskudd. Rådmannen 
følger nøye skatteinngangen frem mot 2. tertialrapport. 

 
Eksterne finansinntekter er 18,5 mill. kroner høyere enn periodisert budsjett, og kan i sin 

helhet tilskrives meravkastning på energifondet. 

 
For å imøtekomme usikkerheten knyttet til rammebetingelsene og sikre fokuset på 

hverdagseffektivisering, ble det i kommunestyret sak 21/15 vedtatt å overføre 16,3 mill. 
kroner (0,7 prosent) fra tjenesteområdene til rådmannens reserve. Virksomhetene har 

innarbeidet dette i sine rammer. Det er imidlertid vanskelig å oppnå helårseffekt av 
iverksatte innsparingstiltak, og dette er en medvirkende årsak til tjenesteområdenes 

merforbruk per april. 
 

Tjenesteområdene har et merforbruk på 24,6 mill. kroner, tilsvarende 2,2 prosent av 

budsjett. Merforbruket kan i hovedtrekk tilskrives ressurskrevende brukere innenfor helse 
og omsorg, og husleier til Asker kommunale pensjonskasse. Disse forholdene beskrives 

ytterligere under hvert tjenesteområde i vedlagte tertialrapport. 
 

Forslag til budsjettjusteringer 
Inntekter knyttet til ressurskrevende tjenester påløpt i 2014 gir en merinntekt på 10,9 

mill. kroner. Rådmannen foreslår å styrke driftsbudsjettet til tjenesteområde Helse og 
omsorg med tilsvarende beløp, da hovedårsaken til merforbruk innenfor tjenesteområdet 

både i 2014 og hittil i 2015 relaterer seg til ressurskrevende brukere. 

 
Rådmannen foreslår også å styrke driftsbudsjettet til eiendom med 12,5 mill. kroner i 

forhold til å kunne dekke husleieutgifter for fire bygg som fra årsskriftet 2014/2015 ble 
overført fra Asker kommune til Asker kommunale pensjonskasse.  

 
Som følge av revidert nasjonalbudsjett foreslår rådmannen å øke rammetilskuddet med 

17 mill. kroner, redusere skatteinntektene med 16 mill. kroner og øke overordnet ansvar 
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med 1 mill. kroner. Skatteinngangen følges nøye fremover, og rådmannen kommer 
tilbake i 2. tertialrapport med forslag om en eventuell ny justering av budsjett.  

 

I en del av investeringsprosjektene er det redusert behov for budsjettmidler i 2015. I 
hovedsak er årsaken periodisering mellom år, innenfor prosjektenes levetid. Det legges 

frem forslag om nedjustering av investeringsbudsjettet med netto 83,6 mill. kroner.  
 

For øvrig viser rådmannen til tabellene under rapportens punkt 3. 
  

Endringer i drifts- og investeringsbudsjettet med konsekvens for 2016 vil bli innarbeidet i 
forslag til Handlingsprogrammet 2016 – 2019. 

 
Fokusområde Medarbeidere 

Sykefravær, eller tilstedeværelse, måles per kvartal. Det har ikke vært endring i årlig 

tilstedeværelse fra 1. kvartal 2014 til 1. kvartal 2015. Antall årsverk har holdt seg stabilt 
1. tertial. Fra 1. kvartal 2014 har antall årsverk økt med 1,1 prosent.  
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3  Fokusområde Økonomi 
 

3.1 Utvalgte mål for fokusområdet 
 

Fokusmål Sentrale 

utfordringer

Måleindikatorer Ønsket

resultat

Laveste 

aksepterte 

resultat

Ikke godkjent 

resultat

Resultat 2014 Status pr. 

30.04.15

Ø.1.1. Netto driftsresultat. 3 % eller bedre 2,5 - 2,9 % Mindre enn 

2,5 %

5,40 % Ikke målt

Ø.1.2. Prosentvis endring av netto lånegjeld 

sammenlignet med prosentvis endring av brutto 

driftsinntekter. 

Mindre enn 1 1 - 1,1 Mer enn 1,11
Ny indikator 

fra 2015

Ikke målt

Ø.1.3. Egenfinansiering av investeringer, i 

prosent av investeringer i anleggsmidler. 

> 40 % 30 - 39 % < 30 %
Ny indikator 

fra 2015

Ikke målt

Ø.1.4. Disponible fond. > 100 mill. kr. 50 - 99 

mill. kr. 

< 50 mill. kr. 
Ny indikator 

fra 2015

Ikke målt

Ø.2.1. Avvik i forhold til budsjett 

(virksomhetene). 

0 % negativt 

avvik

0,1 - 0,75 % 

negativt avvik

Mer enn 0,75 

% negativt 

avvik

0,15 % -2,2 %

Ø.2.2. Avsetning til disposisjonsfond - avvik i 

forhold til budsjett. 

0 % negativt 

avvik

0,1 - 0,75 % 

negativt avvik

Mer enn 0,75 

% negativt 

avvik

Ny indikator 

fra 2015

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 % 50,00 % Ikke målt

Ø.2. God 

økonomistyring.
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Ø.1. Godt 

økonomisk 

handlingsrom.

GJENNOMGÅENDE MÅLEKART - FOKUSOMRÅDE ØKONOMI

 
 

 
Det rapporteres kun på måleindikator Ø.2.1. avvik i forhold til budsjett på virksomhetene 

per 1. tertial. Fullstendig rapportering på BMS-målene blir gjort i forbindelse med 
årsrapport.  

 
Virksomhetene har et negativt avvik på 2,2 prosent. Avvikene redegjøres nærmere for i 

punkt 3.3. 
 

3.2 Driftsbudsjettet overordnet 
 

Tall i 1000 kroner

Regnskap pr 

april 2015

Reg. budsj.  pr 

april 2015

Avvik pr april 

2015

Reg. budsj. 

2015

Regnskap   

2014
Skatt og rammetilskudd -1 125 180 -1 145 099 -19 919 -3 140 000 -3 024 367

Gebyrer og brukerbetaling -184 181 -185 733 -1 552 -560 166 -542 515

Andre inntekter -76 086 -65 671 10 415 -372 776 -479 235

Sum driftsinntekter -1 385 447 -1 396 503 -11 056 -4 072 942 -4 046 117

Lønn 645 498 642 674 -2 824 1 794 131 1 797 198
Sosiale utgifter 182 635 182 829 193 527 664 407 502

Varer og tjenester 486 574 461 837 -24 737 1 217 865 1 231 745

Andre driftsutgifter 92 744 81 820 -10 925 456 795 487 735

Sum driftsutgifter 1 407 451 1 369 158 -38 292 3 996 454 3 924 179

Brutto driftsresultat 22 003 -27 345 -49 348 -76 488 -121 938

Eksterne finansinntekter -48 657 -30 168 18 489 -97 331 -155 103

Eksterne finansutgifter 60 888 63 186 2 298 257 633 273 528

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 12 232 33 018 20 786 160 302 118 425

Motpost avskrivninger 0 0 0 -170 884 -215 116

Netto driftsresultat 34 235 5 673 -28 562 -87 070 -218 629

Bruk av avsetninger -19 632 -19 638 -7 -46 862 -156 906

Avsetninger 1 103 830 -273 133 932 240 650

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 15 706 -13 135 -28 842 0 -134 886  
 

Det er vedtatt et netto driftsresultat på 2,8 prosent i 2015. Rådmannen styrer mot dette 
målet. Netto driftsresultat per april er 28,6 mill. kroner lavere enn periodisert budsjett 

pr. april.  
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Driftsinntekter 
 

Skatt og rammetilskudd 

Skatteinngangen per april er på 648,1 mill. kroner. Dette er 19,9 mill. kroner lavere enn 
budsjett og en økning fra fjoråret på 2,6 prosent. Skatteinngangen til 

kommuneforvaltningen var 3,4 prosent høyere ved utgangen av april i år i forhold til 
samme periode i fjor (SSB 19.5.15).  

 
Skatteinngangen i 2014 ble lavere enn budsjettert både for Asker kommune og for 

kommunene totalt. Svikten i skatteinntektene fortsetter inn i 2015 og Kommunenes 
Sentralforbund har beregnet svikten for kommunesektoren til 1,9 mrd. kroner.  

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett beregnet skattesvikten til 1,6 mrd. kroner. Av 
dette foreslås 1,1 mrd. kompensert gjennom økt rammetilskudd. Askers andel er 

beregnet til 16 mill. kroner.  

 

Gjennom revidert nasjonalbudsjett er det foreslått gratis kjernetid i barnehager for 4 og 

5-åringer fra familier med lav inntekt. Kommunene tilføres også ressurs for å 
administrere ordningen med redusert foreldrebetaling. Samlet rammetilskudd til disse 

formålene er beregnet til 1 mill. kroner.   

Rådmannen anbefaler med bakgrunn i dette å nedjustere skatteanslaget med 16 mill. 

kroner og oppjustere rammetilskuddet med 17 mill. kroner. 

 

Det knyttes fortsatt usikkerhet til skatteinngangen i 2015. Som tidligere rapportert fikk 

Asker i mars et trekk på 10,5 mill. kroner knyttet til reberegning av fordelingsprosenten 
for 2012. Rådmannen følger utviklingen nøye og kommer tilbake til eventuelle endringer i 

2. tertial. 
 

Gebyrer og brukerbetaling 
Gebyrer og brukerbetaling er så godt som i balanse med en mindreinntekt på 1,6 mill. 

kroner. 

 
Andre inntekter 

Andre inntekter har en merinntekt på 10,4 mill. kroner. Inkludert i dette beløpet er 

refusjon for merverdiavgift, sykepenger og fødselsrefusjoner. 
 

 
Driftsutgifter 

 
Lønns- og pensjonsutgifter 

Lønn og sosiale utgifter er så godt som i balanse. Det er et positivt avvik på syke- og 
fødselspermisjons refusjoner på 8,6 mill. kroner, slik at lønn og sosiale utgifter netto har 

et mindreforbruk.  

 
Varer og tjenester og andre driftsutgifter  
Varer og tjenester og andre driftsutgifter har til sammen et merforbruk på 35,7 mill. 

kroner. De største avvikene er på postene husleier, lisenser og kjøp av eksterne plasser. 
Se for øvrig tjenesteområdene. 

 
 

Finansforvaltning 
 

Eksterne finansinntekter er 18,5 mill. kroner mer enn periodisert budsjett, og kan i sin 

helhet tilskrives meravkastning på energifondet. 
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3.3 Driftsbudsjettet tjenesteområdene 
 

Tall i 1000 kroner

Regnskap pr 

april 2015

Reg. budsj. pr 

april 2015

Avvik pr april 2015 Reg. budsj.  

2015

Regnskap     2014

Administrasjon og ledelse 91 088 88 883 -2 205 222 042 206 863

Oppvekst 531 827 529 755 -2 072 1 307 040 1 279 966

Helse og omsorg 362 943 347 890 -15 053 1 126 903 1 147 070

Kultur, frivillighet og fritid 61 254 60 149 -1 105 143 394 147 843

Teknikk og miljø 37 993 40 360 2 367 90 910 94 305
Eiendomsforvaltning 52 271 45 777 -6 494 113 230 103 646

Sum tjenesteområdene 1 137 375 1 112 814 -24 561 3 003 518 2 979 694  
  
 

Administrasjon og ledelse 
Administrasjon og ledelse har et merforbruk på 2,2 mill. kroner per april. 

Tjenesteområdet har utfordringer knyttet til økende driftskostnader. I forbindelse med 

utviklingstiltak, der IKT-systemer tas i bruk for å effektivisere kommunens totale drift, 
økes sentrale kostnader til linjeleie, lisenser og brukeravtaler mens besparelsene oppstår 

i virksomhetene.  
 

Oppvekst 
Oppvekst har et merforbruk på 2,1 mill. kroner per april og forventer budsjettbalanse 

ved årets slutt.  
 

Helse og omsorg 

Helse og omsorg har et merforbruk på 15 mill. kroner per april. Hovedårsaken til 
merforbruket er utfordringer knyttet til ressurskrevende tjenester også i 2015, 

sosialhjelpsutbetalinger samt kjøp av eksterne plasser. Virksomhetene arbeider med 
effektivisering og optimalisering av tjenestene, og følges opp månedlig i forhold til 

økonomi. Bytte av driftsoperatør på Risenga koster 2,1 mill. kroner mer enn budsjettert i 
2015 og 6,2 mill. kr i helårseffekt. Rådmannen foreslår at tjenesteområdet tilføres 10,9 

mill. kroner som gjelder merinntekt ressurskrevende brukere 2014. 
  

Kultur, frivillighet og fritid 

Kultur, frivillighet og fritid har et merforbruk på 1,1 mill. kroner per april. Dette skyldes i 
all hovedsak bortfall av treningsavgift for seniorer, økninger i avganger/ gratis transport 

med skibussen og gjennomføring av friluftslivets år. Merforbruket skyldes også 
inntektsbortfall for Asker kulturskole etter nedleggelse av musikklinja på Bleiker vgs. Det 

er vedtatt at det ikke skal gjøres en omstillingsprosess og nedbemanning, men at 
nedbemanningen skal skje ved naturlig avgang over en periode på to år. Rådmannen 

foreslår derfor å innarbeide 1,5 mill. kroner til dekning av inntektsbortfall. 
 

Teknikk og miljø 

Teknikk og miljø har et mindreforbruk på 2,4 mill. kroner per april. Det forventes at 
tjenesteområdet går i balanse ved årsslutt.    

 
Eiendom 

Eiendom har et merforbruk på 6,5 mill. kroner per april. Merforbruket pr april skyldes i all 
hovedsak husleieutgifter til Asker kommunale Pensjonskasse for de 4 byggene som fra 

årsskiftet 2014/2015 ble overført fra Asker kommune til pensjonskassen. Dette utgjør 
12,5 mill. kroner på årsbasis og dekkes inn gjennom 1. tertialrapport. 

I tillegg er det utfordringer knyttet til nye eksterne husleier grunnet flytting fra interne 

bygg til eksterne og ekstra utgifter til innleie av kontorer og P-plasser på Drengsrud. 
Overføring av husleier fra Asker Eiendomsforvaltning AS og inntekter fra leietakere jfr. 

sak 14/2354 gjør at utgifts- og inntektsbudsjettet økes med ca. 7,9 mill. kroner, men har 
nettoeffekt null for tjenesteområdet. 
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Driftsbudsjettet – forslag til endringer 
 
DRIFTSBUDSJETT - ENDRINGER Budsjett- Budsjett-

i 1000 kr kostnad inntekt

Helse og omsorg:

Ny driftsavtale Risenga fra 1.4.15 2 100

Ressurskrevende tjenester 2014 10 900

NAV prosjekt språkopplæring innvandrerkvinner 500

Egenandel til prosjekt BOSO - midler fra fond 1 200

Kultur, frivillighet og fritid:

Tilskudd øremerket økonomisk vanskeligstilte, som disponeres av det enkelte idrettslag 300

Kulturskolen 1 500

Den kulturelle skolesekken FSK-sak 62/15 220

Friluftslivets år 2015 - midler fra fond 200

Skibuss Solli 200

Driftsøkonomi idrettshall ved Nesøya skole 370

Kollektivtrafikk på fjorden FSK-sak 49/15 200

Teknikk og miljø:

Styrking budsjett plan og bygg 3 000

Eiendom:

Husleier til Asker kommunale pensjonskasse 12 500

Innleie av lokaler Askerveien 61 - IKT 2 080

Innleie av lokaler Drammensveien 915 - Dokumentsenteret 220

Innleie av kontorer og  p-plasser til Heggedal skole 815

Husleie inntekt Johan Drengsrud vei 54-60 A/S -600

Overordnet:

Økt rammetilskudd  gjennom forslag til revidert nasjonalbudsjett -17 000

Nedjustert skatteanslag 2015 16 000

Administrasjon av ordningen med redusert foreldrebetaling 1 000

Finansiering:

Bruk av fond BOSO -1 200

Bruk av fond - Friluftslivets år 2015 -200

Bruk av disposisjonsfond -23 405

Økt tilskudd ressurskrevende tjenester -10 900

SUM 37 305 -37 305  
 

Ny driftsavtale Risenga bo- og omsorgssenter  

Risenga bo- og omsorgssenter er en del av Asker kommunes tjenestetilbud, men driftes 

av privat utfører etter konkurranseutsetting.  
Kommunestyrets vedtak av 19.11.2013/utvalgssak 83/13 ligger til grunn for at 

Rådmannen i løpet av 2014 gjennomførte en ny konkurranse om driften. Vedtakets punkt 
1 – «drift av Risenga bo- og omsorgssenter konkurranseutsettes i form av 

anbudskonkurranse med hovedvekt på kvalitet som konkurransekriterium.» Viser til 
orientering i komite for helse og omsorg (15/790). Prisen for somatiske langtidsplasser er 

12,5 pst. høyere enn den forrige avtalen. I tildelingskriteriene er det vektlagt 75 % på 
ulike kvalitative kriterier knyttet til virksomhetens arbeid med kvalitetssikring, 

organisering av tjenesten, utførelse av oppdraget, bidrag til samarbeid og 

kvalitetsutvikling samt arbeids-giverpolitikk. 25 % av vurderingen er knyttet til 
pris/kostnader for oppdraget. 

De økonomiske konsekvensene av ny avtale er i 2015 et merbehov for 2,1 mill. kroner.  
 

Ressurskrevende tjenester 2014  

Som et resultat av rapporteringen for 2014 (utbetales i juni 2015) som gjelder refusjon 

av utgifter til ressurskrevende tjenester, øker rådmannen driftsbudsjettet med 10,9 mill. 
kroner tilsvarende merinntekten, og foreslår å styrke driftsbudsjettet til tjenesteområdet 

til helse og omsorg med tilsvarende beløp. 
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NAV prosjekt – språkopplæring innvandrerkvinner 
NAV har i dag et prosjekt til norskkurs for innvandrerkvinner finansiert med eksterne 

midler. Midlene gjelder kun for første halvår. Det er stort behov for å kunne videreføre 

dette tilbudet. Rådmannen foreslår å innarbeide 0,5 mill. kroner til tiltaket. 
 

Egenandel til prosjekt BOSO 
Boligsosialt utviklingsprogram får dekket årets kostnader med 50 prosent gjennom 

tilskudd fra Husbanken. Det har tidligere blitt avsatt midler til fond til å kunne dekke opp 
kommunens egenandel. Egenfinansieringen er budsjettert til 1,2 mill. kroner i 2015. 

Rådmannen foreslår derfor å tilbakeføre 1,2 mill. kroner fra disposisjonsfond. 
 

Tilskudd øremerket økonomisk vanskeligstilte, som disponeres av det enkelte idrettslag 
Verbal vedtak fra Kommunestyret: Kommunestyret ber rådmannen, i samarbeid med 

Asker Idrettsråd, å innføre et nytt tilskudd øremerket økonomisk vanskeligstilte. 

Tilskuddet på 0,3 mill. kroner disponeres av det enkelte idrettslag, og er en prøveordning 
som evalueres etter ett år. 

 
Kulturskolen   

Asker kulturskole har fått inntektsbortfall etter nedleggelse av musikklinja på Bleiker vgs. 
Det er bestemt at det ikke skal gjøres en omstillingsprosess og nedbemanning, men at 

nedbemanningen skal skje ved naturlig avgang over en periode på to år. Rådmannen 
foreslår derfor å innarbeide 1,5 mill. kroner til dekning av inntektsbortfall. 

 

Den kulturelle skolesekken 
Det ble vedtatt i F-sak 62/15 at Asker kommune skal oppretthold tilbudet i Den Kulturelle 

Skolesekken ved å kompensere bortfall av tippemidler med kr 60 per elev per år, og at 
konsekvensene skal innarbeides i 1. tertialrapport 2015 og handlingsprogram 2016 – 

2019. Rådmannen foreslår å innarbeide kr. 220.000 til tiltaket i 2015. 
 

Friluftslivets år 2015 
I K-sak 125/14 ble det avsatt 200.000 til fond øremerket friluftslivets år 2015. 

For at midlene skal kunne brukes i 2015 foreslår rådmannen at Kultur, frivillighet og fritid 

tilføres 200.000 som finansieres med bruk av fond.  
 

Skibuss Solli 
Det ble i F-sak 183/14 Skibuss til Solli vedtatt at tilbudet om skibuss til Solli skal utvides 

til å gjelde for både lørdag og søndag fra nyttår til påske for vinteren 2015. I følge 
vedtaket skulle de økonomiske konsekvensene innarbeides i handlingsprogrammet. 

Vedtaket kom etter at rådmannens forslag til tilleggsinnstilling var utarbeidet. Vedtaket 
ble heller ikke hensyntatt i de politiske endringene. For å dekke økte kostnader på kr 

200.000 foreslår rådmannen å øke budsjettet tilsvarende. 

 
Driftsøkonomi idrettshall ved Nesøya skole 

Med utgangspunkt i sak om drift av idrettshaller, 68/12, og beskrivelse for drift av hall 
ved Bondi skole, anbefales det å bruke samme grunnlag for drift av Nesøya skoles 

idrettshall som for Bondi. Anslått årsbehov i 2015-kroner, for å kunne stille hallen til 
rådighet for aktiviteter gjennom uken på samme nivå som for øvrige kommunale 

idrettshaller, er 0,37 mill. kroner.   
 

Kollektivtrafikk på fjorden 

Det ble vedtatt i F-sak 49/15 at Asker kommune skal bidra med 200.000 kroner til 
helgerute på vestsiden av fjorden som en prøveordning over to år, og at midlene bevilges 

ved behandling av 1. tertialrapport. 
 

Styrking budsjett plan og bygg 
Det er over tid vært en økning i antall plansaker, forventninger og et økt press på 

kommunens plan og bygningsavdeling. Rådmannen har derfor iverksatt en egen plan 
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med sikte på å bedre kapasiteten, styrke kompetansen, servicegrad og sørge for at 
kommunen oppnår lovpålagte frister mv. Asker bruker i dag ressurser på nivå med 

sammenlignbare kommuner på saksbehandlingen. Kommunen har vesentlig lavere 

inntekter enn andre kommuner blant annet Bærum kommune, noe rådmannen vil se 
nærmere på gjennom et eget prosjekt inntekts muligheter og sikring. Flere av 

kommunens saker er meget kompliserte, sammensatte og ressurskrevende. Kommunens 
klagesaksbehandling krever derfor ekstra oppmerksomhet, ressurser og kompetanse. 

Rådmannen vil i Handlingsprogrammet 2016 – 2019 foreslå nye kvalitetsmål / indikatorer 
til saksbehandlingen med hensyn til servicenivå, produktivitet, overholdelse av frister og 

lovkrav. For å følge opp det igangsatte arbeidet i Plan og bygningsavdelingen forslår 
rådmannen å styrke budsjettet med 3 mill. kroner for iverksette tiltak som gir forventede 

resultater og sikre god rapportering til politisk nivå. 
 

Husleier til Asker Kommunale Pensjonskasse  

I forbindelse med opprettelsen av Asker kommunale pensjonskasse og overføring av fire 

eiendommer til pensjonskassen vil det årlig påløpe 12,5 mill. kroner i husleie for de fire 

eiendommene. 

 

Innleie av lokaler Askerveien 61 - IKT  

IKT har flyttet til Askerveien 61 som følge av at Asker internasjonale skole har fått større 

areal. Dette medfører økte husleieutgifter på 2,08 mill. kroner i 2015. 

 

Innleie av lokaler Drammensveien 915 - Dokumentsenteret 

Dokumentsenteret har flyttet til Drammensveien 915 som følge av at Asker 

internasjonale skole har fått økte behov for areal. Dette medfører økte husleieutgifter på 

kr 220.000 i 2015. 

 

Innleie av kontorer og P-plasser til Heggedal skole  

I forbindelse med utbyggingen av Heggedal skole vil innleie av kontoret og P-plasser på 

Drengsrud medføre økte utgifter på kr 815.000. 

 

Husleie inntekt Johan Drengsrud vei 54-60 A/S 

Leieinntekter for nytt areal fra 1.8.15. 
 

Overordnet 
Gjennom revidert nasjonalbudsjett foreslår rådmannen å innarbeide økt rammetilskudd 

på 17 mill. kroner, og reduserte skatteinntekter på 16 mill. kroner. 
 

Driftsbudsjett – forslag til endringer mellom tjenesteområder 
 
DRIFTSBUDSJETT - ENDRINGER MELLOM TJENESTEOMRÅDER Fra Tjenesteområde Til Tjenesteområde Beløp

i 1000 kr

Elveplassen overnatting Kultur, frivillighet og fritid Helse og omsorg 2000

Husleie og felleskostnad BFE leide lokaler skysstasjon Eiendom Oppvekst 1418

Prosjekt Friskliv barn og unge Oppvekst Helse og omsorg 300

Husleier fellesareal Torstadveien, Torstadtunet og Slottsberget Helse og omsorg Eiendom 4377

Lønnsmidler fra eiendom til natur og idrett Eiendom Kultur, frivillighet og fritid 315

Budsjett kommunale skoger overføres natur og idrett Eiendom Kultur, frivillighet og fritid -142

Budsjett for fyringsolje/biobrensel  Søndre Borgen Eiendom Helse og omsorg 600

8 868  
 

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 
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kommunestyret som har fullmakt til å flytte driftsmidler mellom tjenesteområder, og 
rådmannen tar derfor opp disse endringene til politisk behandling.  

 

Gullhella omsorgsboliger 

Eiendom skal få husleieinntekter fra Gullhella omsorgsboliger, og det er noen 

driftsutgifter/-inntekter som skal fordeles mellom tjenesteområdene Eiendom og Helse og 

omsorg. Det er forventet at inntektene vil balansere med utgiftene. Rådmannen foreslår 

å komme tilbake til dette i 2. tertialrapport etter at planen for innflyttingen er klar.  

 

3.4 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 

2015-2018. 
 

Hovedoversikt 2A 
Tabell 2A viser regnskapet per første tertial, bevilgninger for året og hvordan disse er 

budsjettert finansiert. 

 

Regnskap Vedtatt Regulert Forbruk

Hovedoversikt 2A 1. tertial 2015 budsjett 2015 budsjett 2015 i prosent Restbeløp

Investeringer i anleggsmidler 181 357 862 600 1 035 856 18 % 854 498

Utlån og forskutteringer 96 713 100 000 100 000 97 % 3 287

Avdrag på lån 3 118 15 000 15 000 21 % 11 882

Avsetninger 0 0 0 0 % 0

Årets finansieringsbehov 281 189 977 600 1 150 856 24 % 869 667

Bruk av lånemidler 0 -687 482 -816 777 0 % -816 777

Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 -15 000 -11 270 0 % -11 270

Tilskudd til investeringer 0 -16 800 -47 683 0 % -47 683

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -35 849 -138 318 -155 126 23 % -119 277

Andre inntekter 0 0 0 0 % 0

Sum ekstern finansiering -35 849 -857 600 -1 030 856 3 % -995 007

Bruk av avsetninger -70 000 -120 000 -120 000 58 % -50 000

Sum finansiering -105 849 -977 600 -1 150 856 9 % -1 045 007  
 
Kostnader knyttet til investeringer føres fortløpende, mens finansieringen hovedsakelig 

føres i forbindelse med årsavslutningen. Investering i anleggsmidler ligger lavt i forhold 
til budsjett hittil i år. Dette skyldes i all hovedsak periodisering mellom år innenfor 

prosjektenes levetid og det foreslås å overføre 278 mill. kroner fra 2015 til 2016. 
 

Hovedoversikt 2B 
Tabell 2B viser investeringer per tjenesteområde. 
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Regnskap Vedtatt Regulert Forbruk

Hovedoversikt 2B 1. tertial 2015 budsjett 2015 budsjett 2015 i prosent Restbeløp

Administrasjon og ledelse 2 623 10 000 11 876 22 % 9 253

Oppvekst 67 465 287 000 305 133 22 % 237 668

Helse og omsorg 59 261 212 000 281 702 21 % 222 441

Kultur, frivillighet og fritid 8 781 97 500 104 586 8 % 95 805

Teknikk og miljø 33 134 227 100 298 951 11 % 265 818

Eiendomsforvaltning 10 094 29 000 33 607 30 % 23 513

Sentrale prosjekter 0 0 0 0

181 357 862 600 1 035 856 18 % 854 498  
 

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. 
 

 

3.5 Investeringsbudsjettet – forslag til endringer 
 
INVESTERINGSBUDSJETT - ENDRINGER Budsjett- Budsjett-

i 1000 kr kostnader Inntekter

Maudbukta havn 8 850

Grunnerverv Drengsrud 36 400

Hvalstrand bad 5 000

Sentrumsskolen 500

Ny Borgenskole 500

Drengsrud idrettspark 300

Solgården 2 000

Søndre Borgen helsehus 500

Asker Internasjonale skole 12 000

Ny ishall Risenga 1 000

Solli skianlegg 1 000

Føyka utvikling 1 500

Rehabilitering av gang- og sykkelvei langs Drammenveien v/Brendsrud 2 500

Breivikveien - kabel fra luft til bakke 1 500

Undelstadveien 1 600

Rehabilitering/vanntetting av fontene på pyramiden 300

Margrethes vei til Østre vei 60 1 700

Oppgradering av økonomisystem 1 500

Solgården sansehage 550 -550

Transmatorn 800 -800

Trafikksikring 4 188 -4 188

Tinglysningsgebyr pensjonskassen 4 300

Innskudd pensjonskassen 70 000

Kjøp andeler i pensjonskassen og salg av anleggsmidler (byttetransaksjon) 172 500 -172 500

Overføring mellom 2015 og 2016 -278 000

Overføring mellom 2014 og 2015 41 500

94 488 -178 038

Finansiering:

Tilskudd (økning) -3 700

Bruk av fond (økning) -70 000

Bruk av bundet investeringsfond (økning) -13 000

Bruk av lån (reduksjon) 143 250

Mva (reduksjon) 27 000

SUM 0 83 550  
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Maudbukta havn 
FSK vedtok 16.12.2014 en ekstrabevilgning på 6 mill. kroner til prosjektet under 

forutsetning av at bla Akershus fylkeskommune og private bidrar med minimum 4 mill. 

kroner. I FSK 21.04.15 ble det vedtatt at prosjektet ikke skal dekke mva, slik at 
utgiftsrammen må økes tilsvarende. 

 
Grunnerverv Drengsrud 

Det ble i november 2014 inngått avtale om kjøp av idrettsareal fra Drengsrud Hovedgård 
for 35 mill. kroner. Inkludert indeksregulering vil man trenge 36,4 mill. kroner for å 

dekke kjøpet. 
 

Hvalstrand bad 
I FSK 10.02.2015 ble det vedtatt at kostnader til rehabilitering av Hvalstrand Bad, før ny 

leietaker kan flytte inn, skal innarbeides i 1.tertialrapport 2015. Det ble også påpekt at 

den generelle bevilgningen for kulturhistoriske bygg bør kunne supplere bevilgningen. 
Eiendom har utredet at man vil trenge 6 mill. kroner til dette arbeidet. Man trenger 

derfor 5 mill. kroner i tilleggsbevilgning, samt at man benytter 1 mill. kroner fra 
bevilgningen for kulturhistoriske bygg. 

 
Sentrumsskolen 

Ihht Kommuneplanen vedtak om ny skole i sentrum, må det settes av 0,5 mill. kroner til 
utredningsmidler for dette arbeidet. 

 

Ny Borgenskole 
I FSK 24.02.2015 ble det i punkt 5 vedtatt at det skal utarbeides en mulighetsstudie for 

eventuell ny barneskole på Borgen, til erstatning for Hagaløkka og Rønningen skole.  
0,5 mill. kroner innarbeides i 1.tertialrapport og arbeidet skal gis høy prioritet for å sikre 

god fremdrift. 
 

Drengsrud Idrettspark 
Som et ledd i å kunne utvikle Føyka, må det etableres en ny idrettspark på Drengsrud. 

Det må bevilges 0,3 mill. kroner i utredningsmidler for dette arbeidet. 

 
Solgården 

I forbindelse med at Gullhella omsorgsboliger åpnet i august, må produksjonskjøkkenet 
på Solgården sykehjem oppgraderes og rehabiliteres, for å klare å dekke det nye 

behovet. Kostnad er estimert til 1 mill. kroner. Det bør i denne sammenheng også 
vurderes en rehabilitering av sykehjemmet, da man fra 2017 kan benytte deler av det 

nye sykehjemmet på Nesbru som avlastningslokaler under byggeperioden. Det bør settes 
av 1 mill. kroner til et mulighetsstudie. 

 

Søndre Borgen helsehus 
Det settes av 0,5 mill. kroner til et mulighetsstudie. 

 
Asker internasjonale skole 

Det ble i FSK 01.12.14 vedtatt en utvidelse av eksisterende lokaler i Johan Drengsrudsvei 
for Asker International School. Ombygningskostnadene på 12 mill. kroner må innarbeides 

i 1.tertialrapport 2015.  
 

Ny ishall Risenga 

Det hentes inn 1 mill. kroner av fremtidig avsetning. 
 

Solli skianlegg 
Det hentes inn 1. mill. kroner fra avsetning 2017. 

 
Føyka utvikling 

Det hentes inn 1,5 mill. kroner fra avsetning 2016. 
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Rehabilitering av gang- og sykkelvei langs Drammensveien v/Brendsrud 
Asfalten har gått i oppløsning og er til fare for syklende. Ved befaring ser man at man må 

bygge opp veikroppen og drenere for å kunne legg nytt asfaltdekke. Arbeidet er stipulert 

til kr 2,5 mill. kroner.  
 

Breivikveien – kabel fra luft til bakke 
I forbindelse med rehabilitering av VA ledninger i Breivikveien bes det om at det bevilges 

1,5 mill. kroner til å legge kabel fra luft til bakke i henhold til politisk ønske om sanering 
av luftkabler.  

 
Undelstadveien 

Prosjektet gjelder fjellskrent langs innsiden av Undelstadveien fra nr. 31C til nr. 41A. Det 
har gått et mindre ras og befaring viser at fjellskrenten har en negativ utvikling med fare 

for nye ras. Etter anbefaling fra geolog bør fjellskrenten sikres snarest. Arbeidet er 

stipulert til 1,6 mill. kroner.  
 

Rehabilitering/vanntetting av fontene på pyramiden 
Det bes om bevilgning til å utbedre lekkasje i bassenget. Det har ikke vært utført 

vedlikehold siden bassenget ble bygget på nittitallet. Arbeidet stipuleres til kr 0,3 mill. 
kroner. 

 
Margrethes vei til østre vei 60 

Prosjektet er ferdig prosjektert. Kostnad er beregnet til 12,2 mill. kroner. Rammen til 

prosjektet bes derfor økt med 1,7 mill. kroner fra 10,5 mill. kroner til 12,2 mill. kroner. 
 

Oppgradering av økonomisystemet 
For å starte opp arbeidet med oppgradering av økonomisystemet bes det om 1,5 mill. 

kroner. 
 

Solgården sansehage 
Prosjektet er under planlegging med oppstart av arbeidet til høsten. Det er mottatt 

tilsagn på 0,55 mill. kroner fra Husbanken som forutsetter egenfinansiering på 1 mill. 

kroner. Tilskuddet øker dermed prosjektets ramme. 
 

Transmatorn 
Det bes om en økning i bevilgning til prosjektet fra 8,3 mill. kroner til 9,1 mill. kroner. 

Prosjektets ramme er tidligere behandlet i formannskapsak 14/347. Økningen skyldes 
valg av økt kvalitet på utforming av sykkelparken. Økningen finansieres gjennom økte 

spillemidler samt sykkelstrategimidler bevilget i 2015.  
 

Trafikksikring 

Prosjekt trafikksikring har fått tilsagn om 2,888 mill. kroner i aksjon skolevegsmidler og 
1,3 mill. kroner til tiltak for økt sykkelbruk. Det bes om at tilskuddene tilfaller prosjektet 

og at utgiftsrammen økes tilsvarende. 
 

Asker kommunale pensjonskasse 
I forbindelse med etableringen av Asker kommunale pensjonskasse ble pensjonskassen 

tilført et kontantinnskudd på 70 mill. kroner og overført fast eiendom for 172,5 mill. 
kroner. Kontantinnskuddet finansieres med bruk av fond og overføringen av 

eiendommene behandles som kjøp av andeler og salg av anleggsmidler. 

I tillegg påløper 4,3 mill. kroner i tinglysningsgebyr for eiendommene.  
 

Overføringer 
Endret fremdrift i en del investeringsprosjekter, i forhold til budsjettert, reduserer 

behovet for midler i 2015 med 278 mill. kroner. I hovedsak er årsaken periodisering 
mellom år innenfor prosjektenes levetid. Tabellen viser rådmannens forslag til endring av 
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investeringsbudsjettet i 2015. Endringene vil bli innarbeidet i handlingsprogrammet 
2016-2019.  

De to største overføringene gjelder: 

 

Rehabilitering vann og avløp 
Manglende kommunal kapasitet på gjennomføring av rehabiliteringsprosjekter har over 

flere år akkumulert et underforbruk som år for år er overført til neste år.   

Rehabilitering av vann og avløpsanlegg er tidkrevende prosesser fordi de sterkt berører 

øvrig offentlig infrastruktur og mange av innbyggerne. Det er derfor lagt en 4-års plan 

for å ta igjen etterslepet fra tidligere år og komme ajour med de årlige bevilgningene. 

Planen omfatter både økt kapasitet og andre måter å jobbe på som skal sikre nødvendig 

framdrift. Akkumulert underforbruk foreslås derfor overført og fordelt over kommende 4-

års perioden i tråd med denne planen. Det flyttes 105 mill. kroner fra 2015 som til årene 

2016-2018. 

 

Heggedal skole 

Byggestart ble forsinket med to måneder og med noen ytterligere forsinkede forhold vil 
skolen stå klar november 2016 og ikke til skolestart. 

Av denne grunn foretas en omperiodisering av bevilgning mellom år og 90 mill. kroner 
flyttes fra 2015 til 2016. 

 
I tillegg er det innarbeidet overføring av budsjettmidler mellom 2014 og 2015 som ved 

en incurie ikke er blitt med over til 2015 via tidligere vedtakspunkt.   

 
Prosjekt utleieboliger 

Prosjekt utleieboliger har midler i bundet investeringsfond. Finansiering for 13 mill. 
kroner endres fra bruk av lån til bundet investeringsfond. 

 
 

Overføring av midler mellom 2015 og 2016

Rehabi l i tering vann og avløp 105 000

Heggedal  skole 90 000

Kistefossdammen bhg 20 000

Nesbru sykehjem 20 000

Holmen svømmehal l 15 000

Bleikerfaret bhg 9 000

Landøya skole 5 000

Kulturminnebygg 2 000

Vassdragsanlegg 2 000

Underlandsveien 10 000

278 000  
 

Overføring av midler mellom 2014 og 2015

Nesøya skole 49 000

Utski fting av vei lys  ti l  ledlys 3 000

Omsorgsbol iger 1 500

Heggedal  sentrum -12 000

41 500  
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Tilskudd/Bruk av lån 

I forbindelse med 1.tertialrapport vil to prosjekter bli tilført finansiering via tilskudd siden 

tilsagnsbrev er mottatt. Beløpets størrelse er 3,7 mill. kroner. Konsekvensen er at bruk 

av lån reduseres tilsvarende. Dette gjelder følgende prosjekter: 

 

Endret delfinansiering fra bruk av lån til tilskudd

Vardåsen skisenter 600

Utski fting av vei lys  ti l  ledlys 3 100

3 700  
  

Kloppedalen treningspark 

Det overføres 0,2 mill. kroner mellom tjenesteområdet teknikk og miljø og kultur, 
frivillighet og fritid. 

Bevilgningen er i utgangspunktet avsatt til utvikling av Heggedal sentrum men overføres 
til prosjektet treningspark Kloppedalen. Midlene skal benyttes til nødvendig tiltaksplan og 

andre nødvendige tiltak som følge av avfallsdeponiet som ligger i grunnen hvor 
treningsparken bygges. 

 

Overføring av midler mellom tjenesteområder

Fra teknikk og mi l jø ti l  kultur, frivi l l ighet og fri tid 200

200  

 

Finansiering 

Netto nedjusteres anleggsmidlene med ca. 154 mill. kroner. Av dette justeres bruk av lån 

ned med 143,250 mill. kroner, merverdiavgiftsrefusjon med 27 mill. kroner og tilskudd 
økes med 3,7 mill. kroner og bruk av bundet investeringsfond økes med 13 mill. kroner. 
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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 2014 Status pr. 

30.04.15.

MA.1.1. Medarbeidertilfredshet. 4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,85 Ikke målt

MA.1.2. Årlig økning i tilstedeværelse. Minst 0,5 

%poeng bedre

0 - 0,4 %poeng 

bedre

Mindre 

tilstede-

værelse

0,10 0,00

MA.2. God 

medvirkning og 

medbestemmelse.

MA.2.1.Opplevd god medvirkning og 

medbestemmelse. 

4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,46 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 5,11 Ikke målt

MA.4. God ledelse. MA.4.1. Opplevd god ledelse. 4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,78 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 5,10 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 22,04 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. 
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4.2 Sykefravær 
 

 
 
 

Sykefravær – Tjenesteområdene 
(%) 

1. kv. 
2012 

1. kv. 
2013 

1. kv. 
2014 

1. kv. 
2015 

Adm. og ledelse 5,4 6,1 4,1 5 

Oppvekst 9,7 10 8,9 9 

Helse og omsorg 10,6 10,2 10,3 10,6 

Kultur, frivillighet og fritid 6,4 6,7 7,7 3,1 

Teknikk og miljø 8,1 8,8 7,5 7 

Eiendom 10,8 5,4 9,5 8,2 

Asker kommune totalt 9,6 9,4 8,9 8,9 
Kilde: HRM. 
 
Sykefraværet i 2014 var på 8 prosent mot 8,1 prosent i 2013. Det samlede sykefraværet 

pr 1. kvartal 2015 er på 8,9 prosent, det samme som 1. kvartal 2014. Sykefraværet 

blant kvinner øker fra 9,8 prosent til 10 prosent. Menns sykefravær er stabilt på 5,9 
prosent. 

 
Sykefraværet pr. 1. kvartal er vanligvis noe høyere enn årsgjennomsnittet, se tabell for 

sykefraværet i Asker kommune. Trendlinjen for sykefraværet over fire år, for perioden 2. 
kvartal 2011 til og med 1. kvartal 2015, viser en svak marginal nedgang. 

 
Dette kvartalet er det en positiv utvikling i Kultur, frivillighet og fritid, Teknikk og miljø 

og Eiendom. Sykefraværsutviklingen i Helse og omsorg er igjen økende, mens 

sykefraværet i Oppvekst er stabilt. 
 

Felles aktivitetsplan for HMS og nærværsarbeidet 2015 
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Felles plan for HMS- og nærværsarbeidet behandles i Arbeidsmiljøutvalget, AMU.  Status 
og framdrift rapporteres til AMU hvert kvartal, samtidig med at sykefraværsrapporten blir 

lagt fram. 

Følgende tiltak er gjennomført i 1. tertial 2015: 

- 2 kurs i for ledere og verneombud i sykefraværsoppfølging 
- 1 kurs i kjemikaliehåndtering og bruk av stoffkartotek 

- Helseundersøkelse av nattarbeidere i Helse og omsorg 
- Et helsefremmende prosjekt i barnehagene  

- Et nærværsprosjekt i hjemmetjenesten  
- Det er gjennomført forhandlinger vedr. avtale om bedriftshelsetjeneste, avtale 

med Synergi Helse er videreført. 

De øvrige tiltakene i planen vil bli gjennomført i henhold til vedtatt tidsplan. 

4.3 Årsverksutvikling 

ÅRSVERKSUTVIKLING PR. 
TJENESTEOMRÅDE 30.04.2014 31.08.2014 31.12.2014 30.04.2015 

%  
endring 
siste år 

%  endring 
siste 

tertial 

Administrasjon og ledelse 174 158 173 172 -1,1 -0,6 

Eiendom 140 137 143 149 6,4 4,2 

Helse og omsorg 885 787 922 930 5,1 0,9 

Kultur og fritid 120 117 122 123 2,5 0,8 

Oppvekst og utdanning 1603 1572 1590 1589 -0,9 -0,1 

Teknikk og miljø 154 148 154 149 -3,2 -3,2 

Årsverk totalt 3076 2919 3104 3111 1,1 0,2 

Ansatte totalt 3816 3632 3864 3860 1,2 -0,1 
Ansatte i fast forpliktende arbeidsforhold er medregnet. Ansatte i permisjon uten lønn, arbeidsavklaringspenger 

og timelønnede ekstravakter er ikke med i utvalget. 

Kilde: HRM. 

Antall årsverk har holdt seg stabilt i 1. tertial. 
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1. tertial 2015
Finansforvaltningen 

3.kvartal 2013
srapport 2012

Finansforvaltningen 

Vedlegg 7 sak 55/15
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Finansrapporteringen  

 

Tertialrapport for Asker kommunes finansforvaltning er utarbeidet i henhold til Asker 

kommunes finansreglement og vedtatt mal for finansrapporteringen. 

  

Forskrift om finansforvaltning og kommunens eget finansreglement pålegger rådmannen 

å rapportere regelmessig til kommunestyret når det gjelder: 

 

1) Forvaltning av overskuddslikviditet  

2) Forvaltning av kommunens gjelds- og renteportefølje 

3) Plassering og forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva 
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Markedskommentar 

 

Vi opplever historisk lave renter noe som virker positivt inn på Asker Kommune sine renteutgifter. 
Inflasjonen er lav og sentralbankene vil sørge for lave renter i lang tid i Norge, våre naboland samt i 
Eurosonen. I USA er bildet litt annerledes. De ligger litt foran oss i økonomisk syklusen og vil nok 
være det landet som først kommer med rentehevning.  
En rentehevning i USA vil føre til sterkere dollarkurs som igjen vil øke veksten i andre landområder. 
Her er det verdt å nevne, Europa og deler av Asia, spesielt Japan. 
 
Hvorfor er dett viktig for Asker?  
I 1. tertial var globale aksjer den aktivaklassen som ga best avkastning, hele 30 mill. kroner.  
Vi har fordelt Energifondet i ulike aktivaklasser og ulike landområder. Dette for å spre risiko og for å 
oppnå avkastning som er tilfredsstillende. Ved utgangen av 1. tertial var 27 prosent av Energifondet 
sine eiendeler plassert i globale aksjer.  
 
Norske aksjer har også hatt en veldig fin utvikling. Majoriteten av norske bedrifter har levert gode 
tall. Fremover vil det være stor fokus på sektoren oljesektorservice. Markedet har priset inn en 
relativt rask økning av oljeprisen opp til 85-90 USD per fat. Om så ikke skjer vil vi nok igjen se en 
negativ korreksjon i aksjekurser innenfor denne næringen og Oslo børs generelt. Dette vil da gi 
negativt utslag i avkastningen fremover. 
 
Likviditeten og utsiktene i lånemarkedet er fortsatt god.   
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Overskuddslikviditet 

Asker kommunes overskuddslikviditet består av bankinnskudd og korte 

anleggsobligasjoner med løpetid inntil 3 år. 

 

 

Bokført 

Tall i 1000 kroner 

30.04.2015 

Bankinnskudd 1 042 312  

Anleggsobligasjoner      70 567  

Sum overskuddslikviditet 1 112 879 

 

 

 

Gjelds- og renteportefølje 

 

Fordeling lånegjeld på långiver/kredittinstrument:  

     

Type lån 

Tall i 1000 kroner 

30.04.2015 31.12.2014 

Obligasjonslån 3 300 000 2 750 000  

Sertifikatlån    447 000     447 000 

Statsbanker 1 063 800  1 087 900 

Øvrig       20 000  22 300  

Sum lån 4 830 800  4 307 200 

 

Gjennomsnittsrenten per utgangen av 1. kvartal er 2,5 prosent. 0,2 prosent lavere enn  

ved starten av året men høyere enn budsjett. Vi regner på å havne på budsjettert nivå 

ved årsslutt.  

 

 

Aktiviteter i gjeld og renteporteføljen i 1. tertial: 

 Februar, nytt obligasjonslån på 550 mill. kroner, løpetid på 7 år, fastrente 1,83 

prosent.  

 Mars, ny rentebytteavtale, fra flytende til fast, 500 mill. kroner, løpetid 7 år, rente 

1,54 prosent 

 April, nytt sertifikatlån på 275 mill. kroner, løpetid 6 måneder, flytende rente 1,4 

prosent. Formålet med dette lånet var innfrielse av et gammelt sertifikatlån. 
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Grafisk fremstilling av fordeling lånegjeld på utstedere/kredittinstrument  

  
 

 

Enkeltlån som andel av totalgjeld 

 

Kommunen har ingen lån som overstiger finansreglementets bestemmelser hva angår 

størrelse på enkeltlån. Reglementet tillater enkeltlån opptil 20 prosent av 

totalporteføljen. Største enkeltlån per 30.04.2015 utgjør 13,5 prosent av totalporteføljen. 

 

 

 

Rentebinding 

 

Andelen lån med flytende rente er 48,2 prosent og andelen lån med fastrente er 51,8 

prosent. Inkludert i andelen lån med flytende rente er fastrentelån med forfall innen de 

neste 12 månedene. Kommunen jobber aktivt med å styre andelen andel fast/ flytende 

rente. Dette styres ved å oppta lån av typen fast eller flytende rente samt rentederivater 

(rentebytteavtaler). 

 

 

Rentebindingsforfall 

 

 
Vi følger renteutviklingen kontinuerlig og påser å ha en fastrente fordeling fordelt ut i tid. 
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Finansieringsforfall 

 

 
 

Låneforfallene er spredd ut i tid i tråd med finansreglementets krav om å redusere 

refinansieringsrisikoen ved å spre tidspunkt for forfall. Gjennomsnittlig løpetid i 

gjeldsporteføljen er 6,88 år.  

 

Langsiktige finansielle aktiva: Energifondet 
 

I perioden 1999-2002 solgte Asker Kommune sine aksjer i Energiselskapet Asker og 

Bærum AS. Salgsinntekten var 790 mill. kroner.  

 

Per 30. april 2015 var markedsverdien av kommunens portefølje 1 322,8 mill. kroner. 

Energifondet har hatt en veldig god avkastning per april 2015. Avkastningen har hittil 

vært på 4,5 prosent, noe som er 3,9 prosent sterkere enn porteføljens referanseindeks. I 

kroner har Energifondet hatt en avkastning på 56,8 mill. kroner. Aktivaklassen globale 

aksjer har gitt best avkastning i perioden med hele 30 mill. kroner, tilsvarende 9 prosent. 

Tabellen nedenfor viser avkastning for de andre aktivaklassene.  

 

Avkastning per aktivaklasse 
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Porteføljens fordeling mellom aktivaklasser 

 

 
 

 

 

 

Avkastning i prosent per forvalter 

 
 

Det er viktig å merke seg at variasjoner vil forkomme. Ved utgangen av 2014 var det 

Nordea som hadde den beste avkastningen. 

 

 

 

Avkastning i kroner per forvalter 
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Fondets sammensetning 

Avkastning skal brukes til, i prioritert rekkefølge: 

 

1. Opprettholde realverdien av Energifondet ved at det avsettes til Energifondet- 

realverdikapital et beløp tilsvarende Energifondet per 31.12. året før, justert med 

SSBs konsumprisindeks (KPI) 

2. Eventuell meravkastning utover dette avsettes som bufferkapital, dersom 

beregnet stresstest viser at kommunens bufferkapital ikke er tilstrekkelig til å ta 

høyde for vedtatte parametere for slik stresstesting 

3. Eventuell meravkastning utover dette avsettes til vedtatte investeringer 

 

 
 

Stresstest av porteføljen 

Finanstilsynets stresstest 

 

Ved å bruke Finanstilsynets stresstest blir det totale tapspotensialet 184,3 mill. kroner, 

hensyntatt korrelasjonseffekt 176,6 mill. kroner.  

 

 
 

Bufferfondet er p.t 259,3 mill. kroner. Det vil si at Asker Kommune sitt bufferfond er 

utnyttet med 68,1 %. Det betyr at Asker Kommune har tilstrekkelig avsetning. 
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Asker Kommune sin stresstest 

Det er viktig å merke seg at dette er en ekstrem stressing av porteføljen. Stresstesten 

tar blant annet ikke hensyn til eventuelle korrelasjonseffekter mellom aktivaklassene.  

 

 
 

Det totale verdifallet som følge av en stresstest med de definerte parameterne gitt 

dagens allokering er på 194,2 mill. kroner. Dersom Asker Kommune hadde vært allokert i 

henhold til strategi ville stresstestens simulerte verdifall vært på 188 mill. kroner. Denne 

forskjellen skyldes en liten overvekt i aksjer på bekostning av obligasjoner og 

pengemarked.  

 

Etiske retningslinjer 

 

Asker kommunes investeringsstrategi ivaretar hensynet til sosiale rettigheter, miljø og 

etiske forretningsprinsipper, i samsvar med Global Compact FNs PRI1. 

Asker Kommune følger statens pensjonsfond retningslinjer for ansvarlig forvaltning som 

har følgende seks fokusområder:  

 

 Likebehandling av aksjonærer 

 Styrets ansvar og aksjonærenes rett til innflytelse 

 Velfungerende, legitime og effektive markeder 

 Barns rettigheter 

 Klimaendringer 

 Vannforvaltning 

 

For mer informasjon se: http://www.nbim.no/ansvarlighet/ansvarlig-forvaltning/ 

 

Avvik og internkontroll 

 

To rentebytteavtaler har en durasjon høyere enn 10 år og kommunen er således i brudd 

med finansreglementet. Disse rentebytteavtalene ble inngått før denne bestemmelsen i 

finansreglementet kom inn. Durasjon på gjeldsporteføljen var 3,61 per 30. april 2015, 

høyere enn bestemmelsen om en normaldurasjon på 2. Rentebytteavtalen (Bråset) er en 

driver til den relative durasjonen. Det er ellers ingen påviste avvik i forhold til 

finansreglementet. Internkontroll er iht kommunens egne rutiner.  

                                           
1 Principles for Responsible Investments 
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Sak nr. Sak Møtedato 

56/2015 Gjensidig orientering om informasjon fra utvalgene. 24.8.15 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
Ingen 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget ble på forrige møte enige om at utvalget skal følge med på aktuelle saker 

som drøftes i kommunestyret og hovedutvalgene, og bringe informasjon om dette til 

kontrollutvalget. Utvalgene ble 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 vedtak 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

57/2015 Eventuelt. 24.8.15 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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