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Kontrollutvalgets 
medlemmer  

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

 

Ordfører Ordfører Lene Conradi 

Revisor Asker kommunerevisjon v/kommunerevisor Brita Arvidsen 

 

Kopi av innkallingen 
sendes: 

Rådmann Lars Bjerke 

 

Kopi av innkallingen 
sendes: 

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

 

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET 
 

Sted Asker rådhus  

Tid Mandag 28.4.14 kl. 17.00. 

Sekretær Sekretariatsleder Mona Moengen  
(Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 80/990 20 717, ev. 
monmoe@lorenskog.kommune.no ) 

Invitert til sak Rådmannen ved økonomisjef til sak 20, rådmannen ved Eiendomsforvaltning og drift 
til sak 22. 

 
SAKSLISTE  
 
Sak nr. Sak Ca tid for 

behandling 

20/2014 Årsregnskap og årsberetning 2013 17.00 

21/2014 Nummerert brev nr. 6 for regnskapsåret 2013. 18.30 

22/2014 Henvendelse til kontrollutvalget – varslingssak. 19.00 

23/2014 Referater, orienteringer og diskusjoner.  19.30 

24/2014 Gjensidig orientering om informasjon fra utvalgene.  19.45 

25/2014 Rapportering fra kommunerevisjonen. 20.00 

26/2014 Eventuelt. 20.15 

 
 
Ole-Willy Sandbekk (sign.) 
kontrollutvalgets leder 

 
 
 
 
 
Lørenskog 25.4.14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mona Moengen 
sekretær for kontrollutvalget  
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Sak nr. Sak Møtedato 

20/2013 Årsregnskap og årsberetning 2013. 28.4.13 

 

Saksbehandler 

 Mona Moengen 

 

 

Saksdokumenter 
1. Regnskap 2013 – sendt ut tidligere. 

2. Årsberetning 2013 - sendt ut tidligere. 

3. Revisors beretning for 2013. 

4. Kommunerevisjonens rapport om revisjon av Asker kommunes årsregnskap 2013. 

5. Forslag til kontrollutvalgets uttalelse.  

 
 
Saksopplysninger 
Kommunen skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning. Årsregnskapet 

skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres for året, og anvendelsen av midlene. 

(Kommunelovens § 48, punkt 1 og 2.). Asker kommunes årsregnskap for 2013 er avlagt og 

fremlegges for Kontrollutvalget til behandling. 

 

Nytt av året er at kommunen skal redegjøre for iverksatte og planlagte tiltak for å sikre en høy 

etisk standard (jf. Kommuneloven § 48 nr.5). Eksempler på ulike typer tiltak som kan bidra til 

å sikre en høy etisk standard kan være der  

 Kommunens utarbeider eller oppdaterer etiske retningslinjer,  

 Rådmannen arbeider med å forbedre internkontrollen, 

 Kontrollutvalget har fått gjennomført forvaltningsrevisjoner på områder av betydning 

for kommunens tillit og omdømme. 

  

I henhold til § 7 i ”Kontrollutvalgsforskriften” skal kontrollutvalget avgi uttalelse om 

årsregnskapet til kommunestyret før årsregnskapet vedtas.  Kopi av denne uttalelsen skal være 

formannskapet i hende før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. 

Bestemmelsen fastsetter kontrollutvalgets rett til å knytte kommentarer til årsregnskapet med 

revisjonsberetning før årsregnskapet behandles i kommunestyret. Formannskapet i Asker 

avgir sin innstilling om årsregnskapet i møte 6. mai 2014. 

 

Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret.  Årsberetningen skal 

oversendes kontrollutvalget før utvalget avgir uttalelse til årsregnskapet. Årsberetningen skal 

avgis uten ugrunnet opphold, og senest innen 31. mars. (Forskrift om årsregnskap og 

årsberetning § 10). 

 

Revisor skal avgi revisjonsberetning uten unødig opphold etter at årsregnskapet er avlagt, og 

senest 15. april, jf. forskrift om revisjon i kommuner, § 5.  I revisjonsberetningen skal revisor 

uttale seg om følgende forhold: 
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1. om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov, forskrifter og god kommunal 

regnskapsskikk, 

 

2. om de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med 

budsjettvedtak, og om beløpene i den revisjonspliktiges årsregnskap stemmer med 

regulert budsjett, 

 

3. om opplysninger i årsberetningen om årsregnskapet er konsistens med årsregnskapet, 

og om forslag til anvendelse av regnskapsmessig overskudd eller dekning av 

regnskapsmessig underskudd, er i samsvar med lov og forskrifter,  

 

4. om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 

oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger.  

 

Revisor har avlagt revisors beretning 11.april 2014, se vedlegg 3 til saken.  

 

Kommunestyret selv godkjenner årsregnskapet. Det følger av kommuneloven § 48 at 

”vedtaket må angi disponering av regnskapsmessig overskudd eller dekning av 

regnskapsmessig underskudd.”  Revisor må i ettertid følge opp at vedtaket er i samsvar med 

lov og forskrift. 

 

Som tidligere år utarbeider revisjonen en rapport om revisjon av Asker kommunes 

årsregnskap 2013, se vedlegg 4. Revisjonsrapporten oppsummerer de vurderinger og 

revisjonshandlinger som ligger til grunn for Asker kommunerevisjons konklusjoner og 

revisjonsberetning. Rapporten er ment å gi kontrollutvalget et ytterligere grunnlag for kunne 

uttale seg om årsregnskapet samt være orientert om vår revisjonsutøvelse. Revisjonen vil be 

rådmannen om å gi svar på ikke avklarte forhold i rapporten i tillegg til å gi en mer detaljert 

beskrivelse av de forhold revisjonen ber om tilbakemelding på.  

 

Rådmannen ved økonomisjef Randi Sandli er innkalt for å legge frem årsregnskapet og 

årsberetningen for 2013, samt svare på spørsmål fra kontrollutvalget. Videre vil revisjonen 

legge frem revisjonsberetningen og kommunerevisjonens rapport om revisjon av Asker 

kommunes årsregnskap 2013. Deretter legges det opp til at kontrollutvalget drøfter forslag til 

kontrollutvalgets uttalelse se vedlegg 5.  

 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalgets uttalelse til Asker kommunes årsregnskap og årsberetning 2013 vedtas med 

de endringer som fremkom i møtet, og oversendes kommunestyret med kopi til 

formannskapet.  
 
Kontrollutvalgets behandling 
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Kontrollutvalgets vedtak 
 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 
 

 

  



Vedlegg 3 sak 20/14







Revisjon av Asker kommunes 

årsregnskap 2013 

1/2014 | ASKER KOMMUNEREVISJON 

Regnskapsrevisjonsrapport 

Vedlegg 4 sak 14/20



 

 

Forord 

Denne rapporten er en tilbakerapportering til kontrollutvalget på utført regnskapsrevisjon med 

nærliggende oppgaver knyttet til Asker kommunes årsregnskap 2013.  

 

I henhold til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 6, skal 

kontrollutvalget påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte. 

Herunder skal de holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i 

samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og 

kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor.  

 

Revisjonsrapporten oppsummerer Asker kommunerevisjons vurderinger og revisjonshandlinger 

som ligger til grunn for våre konklusjoner og avleggelse av revisjonsberetning vedrørende Asker 

kommunes årsregnskap 2013.  

Noen av forholdene som omhandles her er tidligere tatt opp i egne rapporter eller brev. 

Rådmannen vil bli informert om innholdet i rapporten og vil i egen oversendelse bli bedt om å gi 

svar på ikke avklarte forhold.  

I tillegg til rapporten vil det til rådmannen følge en mer detaljert beskrivelse av forhold 

revisjonen ber om tilbakemelding på.  

 

 

 

 

 

 

 

Asker, 24. april 2014  

 

 

 

Brita Arvidsen 

kommunerevisor 
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1. Innledning 

Kommunerevisjonen har i virksomhetsplan for 2013 del 1 redegjort for vårt formål, våre 

oppgaver, vår uavhengige rolle overfor Asker kommune samt regelverk og andre vilkår som 

regulerer vårt arbeid. I virksomhetsplanen omtales også våre arbeidsmetoder som bygger på 

Norges Kommune-revisorforbunds metodikk og som er forankret i lover, forskrifter og 

internasjonale revisjonsstandarder.  

 

Kontrollutvalget er i tidligere kontrollutvalgsmøter blitt orientert om revisjonens 

vesentlighetsbegrep, om hovedlinjene i revisjonens risikovurdering, angrepsvinkel og 

fokusområder for 2013.   

Revisjonen av kommuneregnskapet for 2013 er utført i overensstemmelse med disse planer og 

er grunnlaget for vår konklusjon om hvorvidt: 

 

 Årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og i det alt vesentlige gir 

regnskapet en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til kommunen per 31. 

desember og at god kommunal regnskapsskikk er benyttet. 

 De disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og 

opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og 

er i samsvar med lov og forskrifter. 

 Ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og 

dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god kommunal 

regnskapsskikk. 

 

Resultat av årets revisjon presenteres i etterfølgende kapitler.  

 

2. Revisjonsberetningen 2013 

Med bakgrunn i utført revisjon vedrørende regnskapsåret 2013 har revisjonen tatt inn ett 

forbehold i revisjonsberetningen vedrørende mangler i den interne kontrollen rundt aktivering 

og verdsettelse av anleggsmidler. Videre har vi tatt inn presisering vedrørende opplysninger gitt 

i note om avvik i estimater. Med unntak av revisjonens forbehold mener vi årsregnskapet er 

avgitt iht. gjeldende regnskapsregler. Vi viser til nærmere omtale av forbehold og presisering i 

nummerert brev nr. 6, samt denne rapportens kapittel 10.4 om driftsmiddelområdet og kapittel 

10.1 om årsavslutning, anordning og estimater. 

Revisjonsberetningen er avgitt 11.04.2014. 

 

 

3. Overlevering av regnskapet til revisjonen – Avleggelse av regnskapet 

Iht. forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner § 10 skal årsregnskapet være 

ferdigstilt innen 15. februar, og årsberetningen skal være utarbeidet innen 31. mars.  

 
 14. februar var regnskapssystemet stengt for videre føringer, og revisjonen mottok 

årsregnskap med noter for 2013. 

 17. februar ble regnskapet åpnet av regnskapssjefen for å korrigere en feil som påvirket 

driftsregnskapet med kr 27 millioner. 

 Noter har blitt korrigert og justert noe etter 17. februar, bl.a. etter innspill fra revisjonen. 

 Siste versjon av årsregnskap med noter ble mottatt 4. april 

 31. mars ble signert årsberetning mottatt.  

 

 

4. Investeringsregnskapet  

Investeringsregnskapet, presentert i økonomisk oversikt investeringer og regnskapsskjema 2A 

og 2B, revideres på et aggregert nivå ved årsavslutningen for å kontrollere finansiering og 

oppdekking. På driftsmiddelområdet er det foretatt substanskontroller og tester av de interne 

kontrollsystemer. Nærmere om dette under kapittel 10.4.  
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Revisjon av investeringsprosjekter har avdekket brudd på lov om offentlig anskaffelse på 

Holmen Turnhall. Ingen konkurranseutlysning har vært gjennomført ved inngåelse av denne 

avtalen. Det ble her inngått en avtale om konsulentvirksomhet i etterkant av utført tjeneste. 

Konsulentvirksomheten ble utført av en part med interesse i prosjektet. 

 

Asker Kommune utgiftsfører investeringer som vedrører andre kommuner/samarbeidsparters 

andel av anlegg og hvor det kommer overføringsinntekter til kommunen. I prosjekter hvor 

anleggsbidragsmetoden er benyttet bør det være det etableres løpende tett kontroll. Dette for  

å sikre beløps- og tidsmessig korrekt bokføring av både inntekter og utgifter i kommunens 

regnskap. På Dikemarkprosjektet har denne metoden vært benyttet og prosjektet har vært 

vanskelig å revidere med hensyn til avstemming og periodisering av inntekter. Anslått feil 

periodiserte inntekter i 2013 er kr 14 millioner som vedrører 2011 og 2012 (dvs det skulle vært 

et høyere bruk av fond/lån i 2013 og lavere forbruk tidligere år). Årsaken til et etterslep av 

inntekter er forklart med treg fakturering fra entrepenøren som utfører arbeidene. Således har 

det trolig også vært et etterslep og feilanordning av utgifter i omtrent samme omfang. 

  

Det har også på andre prosjekter vært liten fokus på korrekt periodisering av 

overføringsinntekter. Det vises til nærmere omtale i kapittel 10.1 om årsavslutning og 

anordning. Feilperiodiseringer fra tidligere år har innvirkning på tall presentert i 

investeringsregnskapet for 2013. 

 

Investeringsregnskapet viser et riktig bilde innenfor fastsatt vesentlighetsgrense.  

 

 

5. Driftsregnskapet  

Driftsregnskapet, presentert i økonomisk oversikt drift og regnskapsskjema 1A og 1B, revideres 

på et aggregert nivå ved årsavslutningen. Revisjonen kontrollerer ikke driftsregnskapet 

presentert på tjenesteområder og virksomheter i detalj. 

 

Driftsregnskapet for 2013 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 85,7 millioner. 

Inkludert i dette resultatet ligger en meravkastning på Energifondets midler med kr 117,8 

millioner. Konsistent praksis for anordning (periodisering) og bruk av estimater i forbindelse av 

regnskapsavslutningen er av betydning for å få frem et mest mulig realistisk resultat. Det vises 

til kapittel 10.1 for mer omtale. Det vises også til note 21 om hvilke forhold som bør hensyntas 

for å vurdere årets driftsresultat. 

 

Sammen med noteopplysningene viser driftsregnskapet et riktig bilde av resultatet av 

driften innenfor fastsatt vesentlighetsgrense. 

 

 

6. Budsjett 

Årsregnskapets budsjettopplysninger om opprinnelig og regulert budsjett kontrolleres 

overordnet, dvs. ikke pr. virksomhet. Det er utført kontroller hvorvidt presentert budsjett er i 

samsvar med vedtatt handlingsprogram og politisk vedtatte budsjettendringer i løpet av året. 

  

Driftsbudsjettet 

De få avvikene vi har funnet ved vår revisjon har vært korrigert fortløpende av 

administrasjonen.  For enkelte budsjettvedtak gjennom året synes budsjettoppdateringen i 

Agresso å skje noe sent, slik at virksomhetsledere ikke vil kunne ta ut løpende rapporter med 

justerte budsjettall.   

 

Investeringsbudsjettet 

Det er ikke avdekket noen vesentlige feil i investeringsbudsjettet for 2013. Ved kontroll av 

overført mer-/mindreforbruk av investeringsbudsjett fra 2012 til 2013 har det vært utfordrende 

for revisjonen å finne dokumentasjon for føringene. Vedtak i sak om desemberrapport 2012 gir 

rådmannen fullmakt til å overføre mer- og mindreforbruk etter gitte prinsipper. Sak om 

årsregnskapet forklarer i liten grad hva som faktisk er overført, dekket inn eller avsluttet. I 
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årsrapporten for 2012 kap 9.3 er dette bedre forklart, men i og med at årsrapporten ikke er en 

del av det formelle regnskapet er det revisjonens mening at det burde gis en bedre forklaring i 

sak om årsregnskapet.  

 

Presentert budsjett er i iht politiske vedtak og fullmakter.  

 

 

7. Balansen  

Kommunerevisjonen gjennomgår så å si alle balansekonti ved årsslutt for å vurdere ekstistens, 

gyldighet, fullstendighet, verdsettelse og klassifisering. Således gjennomgås eiendelspostene, 

gjeldspostene og egenkapitalpostene i balansen.  

 

Balansesummen pr. 31.12.2013 er kr. 11,8 milliarder.  

På eiendelssiden utgjør omløpsmidler kr. 2,5 milliarder, mens anleggsmidler (inkl. 

pensjonsmidler) er balanseført med kr. 9,3 milliarder. 

På gjeld og egenkapitalssiden utgjorde kr. 0,9 milliarder kortsiktig gjeld, langsiktig gjeld er 

oppført med kr. 7,3 milliarder og til slutt er sum egenkapital er balanseført med kr. 3,6 

milliarder. 

 

Revisjonen reviderer balansekonti som en del av handlingene under hvert revisjonsområde. Det 

vises til kommentarer om enkelte poster og problemstillinger i kapittel 10. 

 

Med unntak av forbehold om anleggsmidler gir balansen et riktig bilde innenfor 

fastsatt vesentlighetsgrense.  

 

8. Noter  

Noter er en del av årsregnskapet iht. kommuneloven § 48 jf regnskapsforskriften § 3.  

Krav til noter går fram av forskriften §§ 5, 12 og 13-3, samt KRS1 nr 6 om noter og 

årsberetning. Alle pliktige noter iht KRS nr 6 er med, og det er laget flere tilleggsnoter som 

forklaring og utdyping av informasjon til poster i regnskapet. Opplysninger som gis i noter er 

imidlertid for en del forhold noe ufullstendig. 

 

Note nr 3 Garantier 

Garantiansvar opplyses ikke etter ens prinsipp. For noen lån er restbeløp lik rest lånesum, for 

andre lik rest lånesum + 10%. Garantiansvar ved simpel kausjon er rest lånesum + 10%.  

Det er mangelfull oppfølging av om lån blir nedbetalt iht plan og gitt garanti. Vi anbefaler tettere 

oppfølging og mer presis note. 

 

Note nr 11 Varige driftsmidler  

KRS nr 6 anbefaler en mer utfyllende versjon enn hva kommunen presenterer. For hver gruppe 

av anleggsmidler bør det opplyses om anskaffelseskost, tilgang, avgang etc.  Revisjonen 

anbefaler at administrasjonen sikrer rapporteringsmuligheter som også tilfredsstiller notekrav.    

 

Sum avskrivninger i noten stemmer med sum førte avskrivninger i driftsregnskapet, men 

spesifikasjonene i noten har ikke latt seg verifisere. Det er usikkerhet rundt korrektheten av 

avskrivninger både på totalnivå og anleggsgruppenivå i regnskapet.  

 

Note nr 12 Langsiktig lån, avdrag og renter 

I tillegg til opplysninger gitt i noten anbefaler KRS nr 6 at det opplyses om type gjeld, 

gjenværende løpetid, og fordeling mellom selvfinansierende gjeld og gjeld som finansieres av 

kommunens frie inntekter. I hht god kommunal regnskapsskikk skal det redegjøres for 

vesentlige forhold og revisjonen anbefaler derfor at slike opplysninger innarbeides for senere år.    

 

Note 19 Finansielle omløpsmidler  

Noten er i hovedsak i tråd med KRS nr 6, men er noe upresis rundt hold-til-forfallsobligasjoner. 

Verdi av obligasjonene er oppgitt i note i henhold til rapport fra forvalter pr 31.12.2013, mens 

                                           
1 Kommunal regnskapsstandard 
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regnskapet avviker noe fra forvalterrapporten mht fordeling mellom portefølje for Energifond og 

Overskuddslikviditet. Avvikene har ingen resultatmessig effekt. Revisor anbefaler at det i noten 

også gis opplysninger om avkastning pr verdipapirklasse, spesifikasjon av realiserte gevinster, 

realiserte tap, urealiserte verdiendringer og forvalterhonorar.  

 

 

9. Årsberetning  

I kommuneloven § 48 nr 5 er det gitt regler for hvilke opplysninger som årsberetningen skal 

inneholde. Årsberetningen er utarbeidet som et selvstendig dokument i tråd med KRS nr 6 om 

noter og årsberetning.  Revisjonen legger årsberetningen til grunn for sin revisjon og uttaler seg 

ikke om øvrig informasjon i årsrapporten. Alle tall i årsberetningen som relaterer seg til 

årsregnskapet er kontrollert.  

 

Etter at vi fikk fremlagt årsberetningen for 2013 har vi vært i kontakt med administrasjonen 

med kommentarer til noen uklarheter i enkelte kapitler. Forholdene ble forklart eller rettet der 

det var upresis formulering.  

 

 

10. Kommentarer pr revisjonsområde, øvrige temaer og avsluttende 

kommentarer 

I tråd med vår revisjonsmetodikk deler vi vårt arbeid inn i revisjonsområder. Ut fra en 

overordnet risikoanalyse, områdespesifikk risiko og vesentlighetsvurderinger utarbeides 

revisjonsplaner og utføres kontrollhandlinger for hvert revisjonsområde. Kontrollhandlingene 

omfatter bl.a kartlegging og testing av økonomisk/administrative rutiner, men også verifisering 

av bilag og kontosaldoer. Revisjonshandlingene utført på områdene relaterer seg både til 

regnskapskonti i driftsregnskapet, investeringsregnskapet og balansen. 

 

I dette kapittelet oppsummerer vi hovedtrekk fra revisjonsområdene som danner grunnlaget for 

vår uttalelse i revisjonsberetningen. 

 

10.0 Økonomisk internkontroll 

Kommunens økonomiske internkontroll er av betydning både for å begrense kommunens risiko 

for å tape penger og for at regnskapet ikke skal inneholde feil. Det er administrasjonens ansvar 

å sørge for en adekvat internkontroll. Revisjonen er opptatt av å kartlegge og teste 

implementerte rutiner for å se at disse er tilfredsstillende og etterleves.  

 

Vårt hovedinntrykk er at kommunens internkontroll jevnt over er rimelig god på de dagligdagse 

transaksjoner. Vår erfaring er at det i mange sammenhenger er administrasjonen (regnskaps-, 

lønnings-, og økonomiavdelingen) som finner feil. Oppdagede feil blir rettet, men de oppdages 

ofte sent i en prosess. Feilretting er ressurskrevende og påfører administrasjonen mye 

ekstraarbeid. Feil øker også risiko for feilrapportering og tap av penger. 

 

Kommunens organisasjonsmodell er en utfordring ift at en del kontrollrutiner må ligge ute på 

enhetene, mens mye av kompetansen og forståelsen for regler og internkontroll sitter sentralt i 

administrasjonen. Rådmannen har etablert et system for rapportering og oppfølging av avvik 

vedrørende tjenesteytingen, men revisjonens oppfatning er at overvåkning av administrativ 

internkontroll og rapportering av avvik ikke er satt i et tilsvarende system. 

 

Revisjonen har gjennom samtaler med en del av direktørene fått inntrykk av at økonomisk 

rapportering overvåkes på et overordnet plan. Likeledes at de forventer tilbakemeldinger fra 

fagavdelingene dersom regler og rutiner rundt økonomistyring, regnskap og lønn ikke følges av 

virksomhetene. Revisjonen mener det fortsatt må avklares om det skal få konsekvenser dersom 

man finner at regler og rutiner ikke etterleves og hvem som skal være bemyndiget til å 

iverksette korrigerende tiltak. 

 

Fagavdelingene innenfor økonomi, regnskap og lønn er viktige bidragsytere for å ferdigstille og 

kvalitetssikre utarbeidelsen av årsregnskapet. For regnskapsåret 2013 vil revisjonen 

kommentere at vi har registrert en del unøyaktigheter, og det har vært dels mangelfull 
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dokumentasjon og avstemminger ved årsavslutningen. Dette har medført at vi har brukt en del 

ressurser på å kunne utelukke vesentlige feil ved regnskapsavleggelsen. 

 

10.1 Årsavslutning 

I forbindelse med regnskapsavslutningen er det mange elementer som skal samles og 

registreres i regnskapet for at dette skal bli mest mulig fullstendig. Regnskapet skal gi et reelt 

bilde av kommunens aktivitet, resultat og økonomiske stilling samt være i overensstemmelse 

med regnskapsreglene i så vel regnskapsforskriften som god kommunal regnskapsskikk.  

 

Anordning   

I tråd med regnskapsforskriften og grunnleggende prinsipper for god regnskapsskikk er det krav 

om å gjøre en riktigst mulig anordning (periodisering) av inntekter og utgifter innenfor 

regnskapsåret. Alle kjente inntekter/innbetalinger og utgifter/utbetalinger i året skal tas med i 

årsregnskapet for, vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes. 

Anordnede inntekts- og utgiftsposter vil fremkomme i balansen som enten kortsiktige fordringer 

eller kortsiktig gjeld. 

 

Kjente inntekter og utgifter kan identifiseres gjennom avtaler, tilsagnsbrev, fakturaer eller 

rapporter fra neste regnskapsår. Regnskapsavdelingen er avhengig av å få detaljer og grunnlag 

fra kommunens virksomheter, økonomiavdelingen, lønningsavdelingen og enkelte eksterne 

parter som f.eks. banker og finansforvaltere for å få anordnet de vesentligste inntekts- og 

utgiftspostene. Det er viktig å bruke erfaring fra tidligere år slik at man fanger opp de samme 

elementene som skal anordnes fra år til år. Samtidig må man vurdere om det er kommet nye 

poster som også skal anordnes.  Regnskapsavdelingen har sjekklister som de benytter for å 

identifisere poster som skal anordnes og kunne huke av at anordning er ivaretatt. 

For at regnskapene skal være sammenlignbare og kunne være grunnlag for bl.a analyser og 

videre beslutninger er det viktig at man sørger for at anordning også skjer med lik metode fra 

år til år. 

 

Revisjonen har avdekket noen beløpsmessige feil knyttet til anordning. Kommunen har søkt og 

mottatt tilsagnsbrev i 2013 om ENOVA-midler knyttet til enkelte investeringsprosjekter. I tråd 

med kommunal regnskapsskikk skal slike tilskudd anordnes som inntekt i 

investeringsregnskapet i takt med fremdriften i prosjektet. I 2013 er det anordnet ca kr 7,2 

millioner mer av Enova-tilskudd enn fremdriftstakten på prosjektene skulle tilsi. 

Investeringsregnskapet viser således kr 7,2 millioner for høye investeringsinntekter og 

tilsvarende for høy kortsiktig fordring i balansen. 

 

Det er uteglemt anordning av påløpte renteutgifter på 2 swapper med kr 5,7 millioner. Videre er 

det dobbeltført påløpte renteutgifter på Husbanklån med kr 1,1 million. Nettoeffekt av feil 

anordnet renteutgift er kr 4,6 millioner for lave utgiftsførte renteutgifter og tilsvarende for lav 

kortsiktig gjeld i regnskapet for 2013. 

 

Videre fant revisjonen at ved anordning av variabel lønn som hører til 2013, men som er 

utbetalt i 2014, er det utelatt enkelte grunnlagsdata som var med i beregningen i forrige år.  

En etterkalkulasjon viste at ytterligere kr 0,8 millioner skulle ha vært avsatt som påløpt variabel 

lønn. På den annen side fant revisjonen at det er gjort dobbel avsetning for påløpte feriepenger 

av variabel lønn med kr 2 millioner. Nettoeffekt av feil anordnet variabel lønnsutgift er kr 1,2 

millioner for høye utgiftsførte lønnsutgifter og tilsvarende for høy kortsiktig gjeld i regnskapet 

for 2013. Anordning av variabel lønn for siste halvdel av desember er ikke beregnet og avsatt.  

Vi har gjort et veldig grovt anslag og kan antyde at slikt etterslep kan ligge mellom kr 1 og 2 

millioner. 

 

Estimater 

Iht anordningsprinsippet kan det være riktig og inntekts- eller utgiftsføre poster før 

transaksjonstidspunktet2 dersom det er rimelig sikkert (mer enn 90% sannsynlighet) at 

transaksjonen vil bli gjennomført, og transaksjonen kan måles med tilstrekkelig pålitelighet.  

                                           
2 Transaksjonstidspunktet er tidspunktet for når økonomiske ressurser skifter eier, eller risiko- og kontrollovergang går 

over fra gammel til ny eier. 
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I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt 

ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registres et anslått beløp i årsregnskapet.  

«Kravet om beste estimat er synonymt med et krav om å anvende beste skjønn, og innebærer 

et forbud mot ubegrunnet forsiktighet. Ved utøvelse av skjønn skal det likevel vises aktsomhet 

slik at inntekter og eiendeler ikke blir overvurdert, og utgifter og gjeld ikke blir undervurdert.»3 

 

Ved beregning av mest mulig treffsikre estimater benyttes enten metoder anerkjent av 

regnskapsmiljøene eller egenutviklede modeller. Kunnskap om metodens og modellens 

oppbygning og konsekvent bruk av slike fra år til år er av stor viktighet for å kunne vise 

sammenlignbare regnskapstall for hvert regnskapsår. Ved behov for å justere modeller eller 

avvike fra tidligere års praksis må dette begrunnes og dokumenteres. Ved bruk av estimater til 

bokføring av vesentlige regnskapsposter er det særlig behov for å kvalitetssikre beregningene. 

Ved etterkontroll av beregningen fant revisjonen avvik uten at det forelå tilstrekkelig forklaring 

eller dokumentasjon bak endret beregningsmetode.  

 

Netto pensjonsforpliktelse er et estimat som sier noe om kommunens fremtidige forpliktelser.  

I tillegg til å føre premieavvik og justere endringer i pensjonsmidler og pensjonsforpliktelsene i 

tråd med gjeldende regelverk, beregner og bokfører Asker kommune en ekstra avsetning for 

pensjonsutgifter for å tilstrebe riktigst mulig anordning. Det benyttes en beregningsmodell til 

dette. Bruk av modellen i 2013 har ikke vært konsistent mot tidligere år.  Noen elementer var 

uteglemt i 2013, mens en post som gjaldt 2014 var tatt med i beregningen. Det viste seg at i 

2013 ble tilleggsavsetningen utgiftsført med kr 16 millioner for mye, mens det var avsatt kr 20 

millioner for mye i 2012. Hvis man ser feilene i begge år under ett, viser regnskapslinjen sosiale 

utgifter en utgift som er 4 millioner lavere enn reell utgift. For 2013 er driftsutgiftene i 

driftsregnskapet kr 16 millioner for høye og kortsiktig gjeld i balansen er også tilsvarende kr 16 

millioner for høy. 

 

Kommunen søker årlig om refusjon av en andel av utgifter knyttet til ressurskrevende brukere. 

Utgiftene er allerede registrert i regnskapet, mens søknad om refusjon skjer etterskuddsvis 

etter visse kriterier (ikke alt refunderes). Beregningen blir ikke ferdig før etter 

regnskapsavslutningen. For å få til riktig anordning av refusjonsinntekten, gjøres et beste 

estimat av refusjonsbeløpet. Administrasjonen har gitt en god begrunnelse for hvordan de skulle 

beregne estimatet for 2013, men ved beregningen ble det brukt tall fra 2011 istedenfor 2012 

som grunnlag. Avviket utgjorde ca kr 8 millioner, hvilket gjør at driftsinntekter er bokført med 

tilsvarende lavere beløp. Kortsiktige fordringer er også bokført med tilsvarende for lavt beløp. I 

ettertid viste det seg at innsendt krav om refusjon for 2013 var kr 24,6 millioner høyere enn 

bokført krav. Se også omtale i kapittel 10.6. 

 

Kvalitetssikring 

Årsavslutningsfasen er en krevende og hektisk periode for regnskapsavdelingen. For å sikre at 

regnskapet blir riktigst mulig er det behov for gode rutiner, god arbeidsdeling, overholdelse av 

frister og kvalitetssikring av rapporteringen. 

 

Revisjonens inntrykk er at det er mye som er på plass, men vi ser også noe som fortsatt kan 

forbedres. Feilene som er nevnt om anordning og estimater illustrerer at det mangler noe på 

kvalitetssikringen av en del regnskapsposter. Videre ser vi at kvaliteten på avstemminger og 

dokumentasjonen av balanseposter kan heves ytterligere. En avstemming skal være 

dokumentert, intuitiv og forståelig for de som ikke har utarbeidet avstemmingene.  

Med mange aktører som leverer elementer til regnskapet kan det være krevende å ha oversikt 

over hvem som bokfører hva på hvilke regnskapskonti. Ikke desto mindre er det behov for at 

noen har overordnet ansvar for å ta stilling til hvilke elementer en balansesaldo ved årsslutt 

består av, vurdere riktigheten og rimeligheten av de elementene som er bokført og om det kan 

være poster som er uteglemt.  

 

Når det gjelder metoder for anordning og beregninger av estimater, vil revisjonen anbefale at 

man er nøye med å dokumentere disse slik at bruken blir konsekvent. I den grad det er behov 

for å justere på metodene, må det dokumenteres hvilke argumenter som støtter slike endringer. 

Ved revisjonen av 2013-regnskapet ser vi at kvalitetssikring og dokumentasjon også er 

nøkkelord for hvor tidkrevende og omfattende eller effektiv vår revisjon blir.  

                                           
3 GKRS: Rammeverk og grunnleggende prinsipper, pkt. 4.5 Beste estimat 
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10.2 Lønnsområdet 

I 2013 er det utgiftsført lønn og sosiale utgifter for kr 2,3 milliarder i regnskapet.  Kommunen 

har inntektsført kr 88,5 millioner i sykelønns- og fødselspengerefusjoner.  Lønningsavdelingen 

har levert 8 075 lønns- og trekkoppgaver for 2013. Lønnsinnberetningen til offentlige 

myndigheter for 2013 er kontrollert av revisjonen og er uten vesentlige feil. 

 

Balanseposter 

Av kortsiktige gjeldsposter som faller inn under lønnsområdet er skyldig skattetrekk, 

arbeidsgiveravgift, feriepenger og visse periodiseringer. Skattetrekk og arbeidsgiveravgift er 

beregnet, innberettet og betalt innenfor gjeldende frister. Kommunen har tilstrekkelige midler 

innestående på egen konto til dekning av ansattes skattetrekk. Feriepenger er avsatt med 

tilstrekkelig beløp av registrert grunnlag. Anordning av variable lønnsytelser er uten vesentlige 

feil, se dog bemerkninger i kapittel 10.1 om estimater. Uoppgjorte krav på refusjon av 

sykelønns- og fødselspengerefusjoner er balanseført som kortsiktige fordringer. 

 

Netto pensjonsforpliktelse pr. 31.12.2013 utgjorde kr 1,1 milliarder inkl arbeidsgiveravgift. 

Brutto pensjonsmidler presenteres i balansen som langsiktige eiendeler, og brutto 

pensjonsforpliktelse presenteres som langsiktig gjeld. Beløpene er estimater med en rekke 

forutsetninger, men størrelsen sier noe om kommunens fremtidige forpliktelser. Postene er 

gjennomgått mot eksterne aktuarberegninger og påsett regnskapsført i tråd med gjeldende 

regelverk. 

Det gjøres en ekstra avsetning for pensjonsutgifter for å tilstrebe riktigst mulig anordning av 

pensjonsutgifter. Det benyttes en beregningsmodell til dette. For 2013 viste det seg at 

tilleggsavsetningen var beregnet og avsatt med kr 16 millioner for høyt beløp. Det vises til 

kapittel 10.1 i rapporten for nærmere omtale av feilen, kapittel 2 om presisering i 

revisjonsberetningen, samt nummerert brev nr 6. 

 

Internkontroll 

Hver eneste måned behandles en stor mengde lønnstransaksjoner gjennom lønningsavdelingen 

i Asker kommune. Selv om alle faste og en del variable transaksjoner håndteres gjennom 

elektroniske systemer for beregning og utbetaling av lønn, er fortsatt en god del av 

lønnsdokumentasjonen i papirform som fysisk sendes til lønningsavdelingen. Attestasjon og 

anvisning skjer manuelt i virksomhetene. Det er således ikke samme elektroniske håndtering av 

lønnsbilag som man har av innkjøpsbilag, noe som gir større risiko for at feil kan oppstå. 

 

Riktig håndtering i alle ledd skal sikre korrekt og rettidig lønnsutbetaling, riktig rapportering av 

lønnsutgiftene i kommuneregnskapet og riktig rapportering til offentlige myndigheter. 

Lønningsavdelingen er helt avhengig av at lønnsdokumentasjon fra virksomhetene er korrekt, 

levert i tide og med god kvalitet. Det er virksomhetslederne som primært er ansvarlig for at 

rutiner, reglementer og krav i lov og forskrift overholdes i sin virksomhet. Ufullstendige 

opplysninger og forsinket levering av start-, stopp- og endringsmeldinger fra virksomhetsledere 

avstedkommer en del prosedyrer som er tidkrevende. Forskuddsbetaling av lønn 

(«hasteutbetalinger») som skulle ha vært med på ordinær lønnskjøring og for mye utbetalt lønn 

som skal kreves tilbake fra ansatte, er transaksjoner som øker risiko for feil og for tap av 

penger for kommunen. Det er kommet signaler fra administrasjonen om at det vil bli tatt i bruk 

elektroniske verktøy i 2014 som bl.a. omfatter elektroniske start-, stopp- og endringsmeldinger 

og elektroniske reiseregninger der systemet «tvinger» brukeren å fylle inn informasjonsfelt. 

 

Etter 2012-revisjonen ble sekundærkontrollen som utføres av lønningsavdelingen skjerpet på 

enkelte områder.  Gjennom vår revisjon erfarer vi at lønningsavdelingens kontrollrutiner fanger 

opp en god del feil og mangler i grunnlagene som kommer fra virksomhetene, i mange tilfeller 

før grunnlagene registreres og lønn utbetales.  

 

Månedlig kontroll av lønnsutbetalinger (konteringskontroll)  

Som en av kommunens nøkkelkontroller er det etablert rutine der virksomhetsleder skal ta ut 

månedlig lønnsrapport for etterkontroll av bl.a hvem det er utbetalt lønn til, beløpsstørrelser og 

riktig bokføring. Rutinen er beskrevet i ledelsessystemet og er kommunisert til alle 

virksomhetsledere. En riktig utført konteringskontroll er godt egnet for hver enkelt virksomhet 

til å kontrollere riktigheten av lønnsutbetalinger og oppdage evt feil.  
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Revisjonen har i 2013 foretatt oppfølgende testing av utført konteringskontroll for å sjekke om 

det har skjedd en forbedring fra de to foregående årene. Ny rutine fra ultimo 2013, om å 

rapportere manglende utført konteringskontroll i Askerdialogen, ga ingen markant bedring i 

slutten av året. Ved forespørsel til lønningsavdelingen svarer denne at de har sporet en liten 

forbedring i 2014, men at det gjerne er de samme virksomhetene som måned etter måned 

unnlater å rapportere.  

 

Naturalytelser og reiseregninger 

Naturalytelser inngår i innberetningspliktige ytelser som revisor skal bekrefte riktigheten av 

gjennom vår signatur på kontrollskjema som sendes inn til kemneren. I 2012 avdekket 

revisjonen enkelte områder som vi så ikke var tilfredsstillende ivaretatt knyttet til innberetning 

av fordel av arbeidsgivers dekning av elektronisk kommunikasjon, aviser og delvis dekning av 

treningsavgift knyttet til personlig medlemskap på treningssentre. Vi har i 2013 gjort 

oppfølgende kontroller rundt dette. 

 

Det er i 2013 gjort noen flere innberetninger og dermed innberettet høyere beløp på slike 

naturalytelser enn i 2012. Revisjonens inntrykk er fortsatt at innberetningsrutinene ikke i 

tilstrekkelig grad sikrer en fullstendig og korrekt innberetning. I samtaler med administrasjonen 

er det pekt på at det i 2014 er kommet nye regler rundt arbeidsgivers dekning av elektronisk 

kommunikasjon og i den anledning er det behov for å oppdatere personalhåndbok og rutiner.  

Vi har fått tilbakemelding om at det er satt i gang arbeid med å legge om rutiner og 

rapportering i 2014 både for elektronisk kommunikasjon, reiseregninger og en del andre 

skjemaer.  

 

10.3 Innkjøpsområdet 

Området favner utgiftsføringer for om lag 1,45 milliarder (budsjettert 1,5 milliarder). Gjennom 

året har vi hatt fokus på tester av den interne kontrollen. Med en så stor mengde fakturaer som 

mottas av Asker kommune er en avhengig av gode systemer og at alle ledd er kjent med sine 

oppgaver og utøver definerte kontroller. For måling og analyse er det viktig at det foretas 

korrekt regnskapsføring. For å sikre at kommunen kun betaler for utgifter som vedrører 

virksomheten, er det avgjørende å ha gode kontroller og dokumentasjon som tilfredsstiller 

bokføringsloven. Regelverk om merverdiavgift er komplisert men viktig å innrette seg etter.  

 

Revisjonen har ikke kjennskap til vesentlige ikke-korrigerte feil for området. Våre funn viser at 

det fortsatt er behov for fokus på tilstrekkelig dokumentasjon av transaksjoner og intern 

kontroll. Det er mange attestanter og anvisere i kommunen med forskjellig bakgrunn og 

kompetanse.  

 

Balanseposter 

Konti klassifisert som kortsiktig fordring eller kortsiktig gjeld er gjennomgått for å verifisere 

saldo per 31.12.  

 

10.4 Driftsmiddelområdet 

Årets investeringer i anleggsmidler utgjør kr 659,3 millioner (iht kapitalkonto) og sum 

driftsmidler i balansen er kr 6,5 milliarder.  

 

Vi har ikke funnet indikasjoner på at aktiveringer for 2013 er vesentlig tallmessig feil. Funn viser 

imidlertid at det ikke er tilstrekkelig intern kontroll (rapportering, registrering og overvåking) 

mht sikring av korrekt informasjon og identifikasjon av eiendeler i balansen (verdsetting, 

eksistens og fullstendighet). Revisjonen har ikke kunnet innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig 

revisjonsbevis for at driftsmidler ikke er presentert med vesentlig feil i balansen per 

31.12.2013, dette har medført et forbehold i revisjonsberetningen. 

 

Vi underbygger dette med følgende funn: 

 

1. Det er ikke implementert en anleggsmodul eller annen systematisk registrering av 

anleggsmidler som sikrer tilstrekkelig dokumentasjon og kontrollspor av balansepostene 

iht bokføringslov og god regnskapsskikk.  

2. Det er ikke etablert interne kontrollrutiner som sikrer regnskapsmessig registrering av 

utrangering av driftsmidler, overføring/sammenslåing av fast eiendom eller forhindrer 

misligheter.  
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3. Kommunen har ikke overordnede rutiner for kontroll av fysisk tilstedeværelse mot 

balanse. 

4. Det er ikke utarbeidet ett prinsipp for når landareal i kommunen skal aktiveres, det er 

derfor ikke mulig å revidere om balansen er fullstendig mht aktiverte 

tomter/eiendommer. 

5. Det er fortsatt flere eiendommer som står aktivert til kr 1 i balansen. 

6. Asker kommune har ikke etablert en rutine for å vurdere om eiendeler skal nedskrives 

eller avskrivninger skal økes pga redusert økonomisk levetid. 

7. Det er ikke etablert tilstrekkelig formelle rutiner i forbindelse med regnskapsavslutning 

som sikrer konsekvent bokføring og tilstrekkelig kvalitet på dokumentasjon fra et år til et 

annet. 

8. Rapportering av justeringshendelser foretatt i 2011 -2013 reduserer risikoen for at det 

oppstår hendelser som ikke blir korrekt behandlet. Det er imidlertid fortsatt risiko for: 

i. Ufullstendig og unøyaktig rapportering fra virksomhetene til regnskap pga 

manglende opplæring, retningslinjer og eskaleringsrutiner 

ii. avvik mellom rapporterte tall og regnskapstall pga at det ikke er rutine for 

kontroll mot regnskapet 

iii. ufullstendig dokumentasjon og kontrollspor ift merverdiavgiftslovens krav 

(mval kap 9 og merverdiavgifts forskriften kapittel 9, spesielt §9-1-2).  

 

 

Revisjonen anbefaler at administrasjonen iverksetter tilstrekkelige tiltak til å korrigere for de 

funn som er listet ovenfor i pkt 1-8.  

 

Kartlegging av vedlikehold  

Kartlegging indikerer at det er etablert rutiner for å identifisere og gjennomføre planlagt/vedtatt 

vedlikehold for formålsbyggene. 

 

Analyser av faktiske utgifter til vedlikehold gjennomført av eiendomsforvaltningen, mot 

budsjettert vedlikehold viser at vedlikeholdsutgifter har økt de siste to årene og at man for 2013 

i det vesentligste klarer å gjennomføre planlagt vedlikehold. Man har i de siste fire årene i 

gjennomsnitt utført 92% av planlagt vedlikehold (sammenlignet med justert budsjett). Asker 

kommune totalt har for 2013 brukt 5-10% mer enn budsjettert på vedlikehold. 

 

10.5 Finansområdet 

Finansområdet omfatter revisjon av finansplasseringer, lånefordringer, lånegjeld, 

finansinntekter og finanskostnader, fond og selvkostberegninger. Balanseverdiene og 

transaksjonsverdiene er beløpsmessig vesentlige.  

 

Finansforvaltningsreglement og forvaltere 

Finansplasseringer og låneportefølje har vært forvaltet etter nytt finansforvaltningsreglement 

som trådte i kraft 01.01.2013. Asker kommune har hatt DNB som eneste forvalter av 

finansplasseringer i 2013. Anbud på nye forvaltere og nytt rapporteringssystem får effekt først i 

2014. 

 

Finansielle plasseringer, avkastning og regnskapsmessig behandling  

Revisjonen har kontrollert at midlene er plassert i finansielle instrumenter samt med en 

allokering mellom rentebærende og egenkapitalinstrumenter som er i tråd med 

finansforvaltningsreglement. 

 

Bokført verdi av finansplasseringer ved årets slutt var kr 1,5 milliarder. Fordeling mellom 

Energifond og øvrig likviditet samt mellom kortsiktig og langsiktig plasseringer var slik: 

 
(Alle kronebeløp i millioner) Energifondet Overskuddslikviditet Sum 

Kortsiktige plasseringer 772,8 0 772,8 

Langsiktige plasseringer 578,3 123,1 701,2 

TOTALT 1 351,1 123,1 1 474 
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Langsiktige plasseringer: 

Langsiktige plasseringer er hold-til-forfall (HTF) obligasjoner der midlene er bundet frem til 

obligasjonenes forfallstidspunkter.  Obligasjoner med forfall i perioden 2014 – 2015 tilhører 

porteføljen for Overskuddslikviditet, mens obligasjoner med forfall 2016 – 2023 tilhører 

Energifondets langsiktige plasseringer. HTF-obligasjoner verdivurderes og bokføres til laveste 

verdi av anskaffelseskost og virkelige verdi ved årsslutt. Bokført verdi av HTF-obligasjoner er 

ikke vesentlig overvurdert per 31.12.2013. 

 

En innløsningstransaksjon effektuert i 2014 ble ved en feil bokført i 2013. Dette førte til at 

overskuddslikviditeten ble balanseført kr 15,9 millioner for lavt. Feilføringen har ingen 

resultatmessig effekt for 2013 regnskapet. 

 

Kortsiktig plasseringer: 

Kortsiktige plasseringer er pengemarkeds-, obligasjons- og aksjefondsandeler og tilhører 

Energifondets kortsiktige plasseringer. Disse andelene forvaltes aktivt og er verdivurdert og 

bokført til markedsverdi pr 31.12.2013. 

 

Uttak av verdipapirer, avkastning og rapportering:  

I 2013 ble det gjort uttak av overskuddslikviditeten til investeringer på til sammen kr 108 

millioner. hvorav kr 43,6 millioner i tråd med kommunestyrets vedtak i 2012 om bruk av 

bufferfond, og tilsvarende ble kr 40,2 millioner vedtatt tatt av bufferfond i 2013. Resterende 

uttak fra overskuddslikviditet er innenfor administrasjonens fullmakt til likviditetsstyring. 

 

Avkastning på finansplasseringer i 2013 var totalt kr 190 millioner, hvorav kr 182 millioner 

vedrører Energifondets portefølje og kr 8 millioner vedrører Overskuddslikviditetsporteføljen. 

Forfalte obligasjoner og realiserte gevinster reinvesteres løpende i nye verdipapirer. 

Verdiendringer i plasseringene påvirker ikke kommunens bankbeholdninger med mindre man 

innløser papirer for å finansiere investerings- eller driftsformål.  

 

Vår revisjon viser at avkastning på finansplasseringer i 2013 ikke ble bokført i regnskapet 

måned for måned, men i forkant av kvartalsrapporteringene. Finansplasseringer og 

resultatelementer fra disse representerer betydelige beløp og har dermed betydning for hver 

månedsrapportering gjennom året. Ved en oppfølgende kontroll i 2014 ser vi at dette gjelder 

også så langt (mars) i 2014. Revisjonen vil påpeke bokføringslovens krav om løpende bokføring.  

  

I henhold til grunnleggende kommunale regnskapsprinsipper skal tap og gevinster føres brutto i 

regnskapet. I årsregnskapet er bokført avkastning en nettostørrelse som består av 

verdiendring, realiserte gevinster og tap samt fradrag for forvalterens honorar. Som påpekt i 

tidligere år gjentar vi at dette ikke er i tråd med regnskapsforskriften. Vi anbefaler derfor at det 

legges til rette for bruttorapportering av gevinster og tap samt skille mellom realiserte og 

urealiserte poster, noe vi mener gir god tilleggsinformasjon. Det bør for fremtiden gis 

opplysninger om de ulike resultatelementene i note. 
 

Ubalanse mellom Energifondets aktiva- og passivaside: 

Energifondet har en særstilling i finansforvaltningsreglementet og også i regnskapsmessig 

sammenheng. Energifondets aktivaside (plasseringene) skal tilsvare summen av dets 

passivaside (grunnkapital, realverdifond og bufferfond inklusiv årets budsjetterte avkastning).  

 

Ubalanse mellom aktiva- og passivasiden kan oppstå når avkastning på Energifondets midler 

ikke legges til bufferfond eller når det bokføres bruk av bufferfond, men faktisk overføring av 

verdipapirer ikke skjer samtidig. 
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Status aktiva- og passivasiden pr 31.12.2013 

Aktiva 
 

Passiva 
 Kortsiktige plasseringer Energifond 772 818 090 Grunnkapital -789 975 915 

Langsiktige plasseringer Energifond 578 250 296 Realverdifond -191 402 744 

  
Bufferfond -212 811 658 

    Sum aktiva 1 351 068 386 Sum passiva -1 194 190 317 

    

  
Differanse 156 878 069 

Avsatt Fond til kapitalformål fri del 2013, jf budsjettert avkastning 2013 39 054 062 

Andel avkastning utover budsjett 2013 som inngår i mindreforbruk 2013, 
skal settes av til Fond til kapitalformål fri del, jf sak 27/14 117 824 007 

 

Budsjettert avkastning i 2013 var kr 64,1 millioner, hvorav kr 25,1 millioner ble avsatt til 

realverdifond. Resterende kr 39 millioner ble avsatt til Fond til kapitalformål fri del istedenfor 

bufferfond, da stresstest av energifondets portefølje viste at det ikke har vært behov for å gjøre 

avsetning til bufferfondet i 2013. Meravkastning på energifondets midler ble kr 117,8 millioner i 

2013. Meravkastningen kan ikke avsettes til fond før det foreligger gyldig beløpsfestet vedtak 

fra kommunestyret. Beløpet ble følgelig ikke bokført som økning av investeringsfond pr. 

31.12.13. 

 
Vedtak som innebærer bruk av avkastning på Energifondets midler eller bruk av bufferfond må 

før eller senere resultere i innløsning av verdipapirer eller flytting av plasseringer mellom 

porteføljene.  Administrasjonen bør ha oversikt og plan for blant annet når og hvilke 

verdipapirer som skal innløses/overføres. Ved en verdinedgang i perioden mellom 

vedtakstidspunkt og effektueringstidspunktet, må man ta stilling til hvordan slikt tap skal 

dekkes inn. 

 

Langsiktig gjeld og avdrag 

 Politisk besluttet øvre grense for opptak av lån i 2013 er kr 403 mill  

 Det ble tatt opp totalt kr 340 mill i nye lån ila 2013, hvorav kr 90 mill er startlån. 

 I tillegg er det refinansiert lån med 1,25 milliard kr. 

 Det var kr 72 mill i ubrukte lånemidler ved årsslutt, herav var kr 58 mill vedr startlån 

 Utgiftsførte avdrag i drift- og investeringsregnskapet er totalt kr 204 mill, hvorav kr 53 

mill er avdrag på startlån 

 

Sum langsiktige finansielle lån har økt med kr 136 millioner fra 2012 til 2013. Faktisk opptatte 

lån i 2013, betalte avdrag og rentekostnader samt påløpte renter ved årsslutt, er verifisert og 

stemmer i all hovedsak ut fra revisjonens avstemminger og note 12. Vi har påsett at betalte 

avdrag i 2013 er i overensstemmelse med regelverket. 

 

Revisjonen mottok ingen avstemming pr 31.12. av langsiktig gjeld fra administrasjonen. Det er 

ikke utarbeidet noen låneoversikt som viser IB/UB lån, betalte avdrag, betalte renter, påløpte 

renter, refinansieringer osv. Ved vår gjennomgang av bokføringen av langsiktig gjeld avdekker 

vi også at det er en treghet i bokføringen. Den blir ikke gjort løpende hver måned. Lån, avdrag 

og renter representerer betydelige beløp og har dermed betydning for hver månedsrapportering 

gjennom året. Dette er ikke i tråd med Bokføringslovens regler om løpende ajourhold av 

regnskapet. 

  

Egenkapital 

Bruk og avsetning til bundne fond og disposisjonsfond samt bevegelser på kommunens 

kapitalkonti er avstemt pr 31.12.2013. Kommunens egenkapital var ved årets slutt fordelt 

mellom: 

Bundne fond: kr 127 millioner  

Ubundne fond: kr 1,36 milliarder (hvorav energifondene utgjør majoriteten) 

Kapitalkonto: kr 2,06 milliarder  

 
Vi har tidligere år bemerket at en del bundne fond (gavefond og legatmidler) står urørt over 

flere år. I løpet av 2013 ser revisjonen at noen avsetninger til fond har vært enten satt av til feil 

fond, uteglemt avsatt eller avsatt for mye. Ved gjennomgang av fondene får revisjonen inntrykk 
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av at ansvar for gjennomgang og oppfølging av slike fondsmidler ikke er klart plassert i 

administrasjonen. Over flere år har kommunen budsjettert og avsatt midler til fond for 

egenandel forsikring som overstiger de kostnader fondet er ment å dekke. Pr 31.12.2013 hadde 

fondet en saldo på kr 5,4 millioner. Revisjonen gjentar sin anbefaling om å tilpasse 

budsjettering og avsetningen til fondet ut fra faktisk behov. 

 
Selvkost 

Det er i 2013 lagd selvkostregnskap på vann, avløp, renovasjon, feiing, septik, SFO og 

byggesak.  

 

Beregningene for både SFO og byggesak viser at inntektene er lavere enn kostnadene og 

dermed tilfredsstiller regelverk om ikke å overstige selvkost.  

 

10.6 Overføringsområdet 

Hovedfokuset på overføringsområdet er å sikre fullstendighet av inntekter og bekrefte at 

utgiftene har gyldighet. Inntekter på området har vært kr 3,2 milliarder, mens utgifter har vært 

kr 230 millioner. Størstedelen av revisjonen har vært utført i forbindelse med årsavslutning, 

men vi bygger også på kontroller utført i forbindelse med attestasjoner (se kapittel 11).  Ved 

årsavslutning har vi foretatt avstemminger av poster mot ekstern informasjon. Vi har utført 

analytiske handlinger og enkelte stikkprøvekontroller.  

  

En vesentlig del av overføringsutgifter foruten overføringer til staten i forbindelse med 

samhandlingsreformen gjelder private, eksempelvis tilskudd til voksenopplæring, 

sosialhjelpsutbetalinger og kirken. Revisjonen har ikke avdekket vesentlige feil i regnskapsførte 

overføringsutgifter. 

 

Inntektene på området består av både refusjoner og overføringer med skatteinntekter som den 

klart største. Av andre store poster nevnes rammetilskudd og tilskudd vedrørende flyktninger.  

 

Ved beregning av utestående krav knyttet til ressurskrevende brukere er det brukt samme 

avsetning som for 2012, kr 46,4 millioner. Tidligere er reell refusjon fra året før brukt som 

grunnlag i vurderingen for avsetning. Dette er ikke gjort i 2013. I 2012 var refusjonen kr 54,4 

millioner. Dette fører til at avsetningen kan være opp til kr 8 millioner for lav. Det er ikke noe 

som tilsier at kravet skal bli mindre enn mottatt forrige år.  Forholdet er omtalt i note. 

 

10.7 Salgsområdet 

Salgsområdet er et omfattende område med svært mange transaksjoner. Sum salgsinntekter er 

kr 592 millioner mot budsjettert kr 573 millioner. Det er viktig at kommunen har gode rutiner 

som sikrer fullstendig registrering av grunnlagsmateriale for utfakturering og at rutinene sikrer 

fullstendig fakturering, bokføring og innkreving av betaling for kommunale tjenester. I 2013 har 

vi kartlagt rutiner og utført analytiske kontroller både gjennom året og ved årsslutt. I tillegg er 

det foretatt test av intern kontroll og detaljkontroller ved utvalgte områder. Områder revisjonen 

har hatt størst fokus på ved kartlegging og detaljrevisjon er: 

 Rutiner for innkreving av parkeringsavgifter 
 Langtidsopphold i institusjoner 
 Kommunale avgifter ifm vann, avløp og renovasjon 
 Husleieinntekter 
 Kantiner 

 
Ved vår revisjon ser vi at det i stor grad budsjetteres relativt forsiktig i de forskjellige 

virksomhetene. Det justeres noe i løpet av året, men revisjonen etterlyser en mer realistisk 

tilnærming til budsjettarbeidet.  
 

Vår revisjon har ikke avdekket vesentlige beløpsmessige feil eller mangler ved internkontrollen 

på salgsområdet som får konsekvens for vår revisjonsberetning. 

 

10.8 Likvidområdet 

Området omfatter balansens likvide midler. I hovedsak gjelder dette kasser og bankinnskudd. 

Bankkonti blir i hovedsak revidert per 31.12.  

Revisjonen har ingen vesentlige merknader til balansekonti under likvidområdet 2013. 
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10.9 Bokføringsloven 

Revisjonen har fokus på at bokføringsloven etterleves gjennom revisjonshandlingene på 

områdene. Asker kommune har i praksis langt på vei innrettet seg i samsvar med 

bokføringsreglene.  

Vi har fortsatt særlig oppmerksomhet rettet mot følgende forhold: 

 Kvalitetssikring av bilag og underdokumentasjon

 Oppbevaring og sikring av dokumentasjon

 Dokumentasjon av balansekonti

I tillegg arbeider vi med å få en fullstendig oversikt over de forskjellige elektroniske systemene i 

kommunen, spesielt med tanke på prosessene for overføring av data fra et system til et annet 

og også mulighetene til å kunne følge transaksjonene via et kontrollspor. 

10.10 Habilitet – nærstående parter 

Kommunerevisjonen er opptatt av at alle avtaler og transaksjoner i kommunens regi skal være 

håndtert etter armlengdes avstands prinsipp. Dette er et viktig element for å opprettholde 

innbyggernes tillit til kommunen og kommunens troverdighet og for å forhindre misligheter. 

For å legge til rette for en habil saksgang har kommunen etiske retningslinjer og 

arbeidsreglement samt at det i lov og forskrift om offentlige anskaffelser finnes regler som 

pålegger ansatte å vurdere egen habilitet i ulike prosesser. Det er rutine for å melde fra om 

inhabilitet foreligger før politiske møter. ISO standard 26000 om etikk og samfunnsansvar er 

implementert. Politikere og ledende ansatte har anledning til å frivillig registrere seg i KS’ 

styrevervregister.  

I 2013 har revisjonen gjort en begrenset undersøkelse rettet mot transaksjoner med 

nærstående parter. For et utvalg sentralt ansatte ble det søkt i åpne kilder for å se om det 

finnes knytninger til selskap som kan være relevante leverandører til Asker kommune. Det ble 

ikke gjort funn som krevde nærmere undersøkelser. Det er vanskelig å avdekke personlige 

relasjoner som venner eller slektninger som har interesser i selskaper kommunen har avtaler 

med gjennom denne type undersøkelser. 

I kommunesektoren finnes ikke like strenge krav som i privat sektor til å holde oversikt over 

nærstående parter og rapportere transaksjoner med disse. Det foreligger således ingen krav i 

lov eller forskrift om at kommunen må ha en fullstendig oversikt over politikernes og ansattes 

nærstående parter. Likevel vil kommunerevisjonen gjenta sin anbefaling om å gjennomføre en 

analyse på hvilke områder kommunen er mest eksponert for risiko for inhabilitet. En 

kontinuerlig og oppdatert oversikt av nærstående parter vil medføre større åpenhet og mulighet 

for å dokumentere at kontrakter inngås etter objektive kriterier.  

10.11 Avsluttende kommentarer 

Forhold etter årsavslutningen 

Revisjonen har ikke fått kunnskap om forhold i tiden etter 31.12.2013 som i vesentlig grad ville 

innvirket på årsregnskapet.  

Kommunens rettssaker  

Kommunerevisjonen har sendt forespørsel om juridiske saker til rådmannen. I svar av 

10.02.2014 er det redegjort for status. Svaret benyttes for å kontrollere tilstrekkelig avsetning 

til påløpte forpliktelser/krav, opplysninger i noter og i årsberetning.  

Fullstendighetserklæring 

Signert fullstendighetserklæring ble mottatt fra regnskapssjefen og rådmannen 09.04.2014.  

Erklæringen bygger på liste over identifiserte, ikke korrigerte feil oversendt fra revisjonen og 

inneholder ikke forhold som endrer revisors konklusjoner. 
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11. Attestasjonsoppgaver

Revisjonen utfører flere typer attestasjonsoppgaver gjennom året. I hovedsak gjelder dette 

attestasjoner iht standard ISRS 4400 – Avtalte kontrollhandlinger, men også typer der det avgis 

revisjonsberetning. I 2013 er det avgitt 152 slike attestasjoner og uttalelser.  

Av store og tidkrevende attestasjoner nevnes krav om refusjon vedrørende ressurskrevende 

tjenester og rapportering av PU-registrerte. Kravene representerer betydelige midler. Andre 

store terminvise attestasjoner er kompensasjon for merverdiavgift. 

12. Andre oppgaver

I dette kapittelet omtaler vi forhold som har nær tilknytning til kommunens virksomhet, men 

der økonomiske størrelser ikke inngår i kommuneregnskapet. 

Pasientregnskaper:  

Revisjon av pasientregnskaper er utført. Det er kun Solgården sykehjem som har 

pasientregnskaper som omfattes av lov og forskrift, og det er stadig færre. Det er nå vanlig at 

hjelpeverger tar ansvar for regnskapet for de som trenger hjelp. 

Egen revisjonsuttalelse er gitt for den kontroll vi har utført. Samtidig med kontroll av 

lovbestemte pasientregnskaper, ble det også foretatt kontroll av midler oppbevart på frivillig 

basis. 

Forvaltning av trygd på tvungen og frivillig basis: 

Det er utført revisjon av kommunens oppgaver mht forvaltning av privatpersoners trygd. Dette 

er et løpende oppdrag gitt særskilt fra et tidligere kontrollutvalg. Kontrollen viser at det er 

mangler både mht vedtak for tvungen forvaltning og mht avtaler for de med frivillig forvaltning. 

Vi har anbefalt at arbeidet med forbedringer på dette feltet intensiveres.  

Det framgår av veilederen for ordningen at dette skal være en kortvarig ordning for den 

enkelte, men for noen brukere synes det vanskelig å bli selvhjulpne. Det er for tiden venteliste 

for frivillig forvaltning av trygd.  

Vi har ikke funnet feil i regnskapene for den enkelte. 

Asker overformynderi 

Forvaltning av overformynderiene ble pr 01.07.2013 overført til staten. For kommunerevisjonen 

medførte det ekstra revisjon i året 2013, både pr 31.12.2012 og pr 30.06.2013. 

Revisjonsberetning er avgitt til fylkesmannen som på dette grunnlag har godkjent regnskapet. 



Kontrollutvalget  

Til kommunestyret i Asker kommune 

Uttalelse til Asker kommunes årsregnskap for 2013 

I henhold til forskrift om kontrollutvalg av 15. juni 2004 § 7 skal kontrollutvalget 
etter fremleggelse av revisjonsberetning fra revisor, avgi uttalelse om 

årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret. Kopi av uttalelsen skal være 
formannskapet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet 

avgir innstilling om årsregnskapet. 

Kontrollutvalget har i møte 28. april behandlet Asker kommunes årsregnskap for 

2013. Følgende dokumenter danner grunnlag for vår uttalelse: 
 Asker kommunes årsregnskap 2013 

 Årsberetningen 2013 
 Revisors beretning 2013 
 Nummerert brev nr. 6 fra revisor  

 Kommunerevisjonens rapport om revisjon av Asker kommunes 
årsregnskap 2013 

Dessuten redegjorde økonomisjefen for årsregnskapet og årsberetningen og 
svarte på kontrollutvalgets spørsmål i kontrollutvalgets møte.  

Kontrollutvalget konstaterer at Asker kommunes driftsregnskap viser et 

regnskapsmessig mindreforbruk på 85,7 mill. kroner og netto driftsresultat på 
186,9 mill. kroner, noe som er 106,1 mill. kroner høyere enn budsjettert. Dette 
gir et netto driftsresultat på 4,7 prosent, som er godt innenfor Fylkesmannens 

anbefaling om at driftsresultatet over noe tid bør ligge mellom 3 og 5 %. 

Det bemerkes at revisjonsberetningen avlegges med forbehold vedrørende 
mangler i den interne kontrollen rundt aktivering og verdsettelse av 

anleggsmidler. Dette er et forhold kommunerevisor har påpekt flere år på rad.  
Videre bemerkes at revisjonen har tatt inn en presisering i revisjonsberetningen 
vedrørende opplysninger gitt i note om avvik i estimater som er benyttet ved 

avslutningen av årsregnskapet 2013. 

Kommunerevisor har i nummerert brev nr. 6 til kontrollutvalget gitt nærmere 
forklaring og begrunnelse av forbeholdet og presiseringen i revisjonsberetningen. 
Kontrollutvalget vil følge opp rådmannens arbeid med å rette de forhold som er 

påpekt i nummerert brev nr. 6. 

Vedlegg 5 sak 20/14



Kontrollutvalget har merket seg at kommunens lånegjeld er stadig økende, noe 
som er et bekymringsfullt trekk ved kommunens økonomi. 

I henhold til kommunelovens § 48 nr. 5 skal det i årsberetningen «redegjøres for 
tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende 

kontroll og en høy etisk standard i virksomheten.» Kontrollutvalgets har merket 
seg rapporteringen på internkontroll, men vil fremheve at også rapportering på 

oppfølging av forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller er relevant å nevne 
her. 

Det vises til årsberetningen for hovedtrekkene i den økonomiske utviklingen i 
2013, samt perspektiver for kommende handlingsprogramperiode.   

Kontrollutvalget har holdt seg løpende orientert om Asker kommunerevisjons 

revisjonsutøvelse. Vi mener årsregnskapet 2013 er revidert på betryggende 
måte.  

Konklusjon: 
Kontrollutvalget har ingen særskilte merknader til Asker kommunes årsregnskap 

for 2013, men har merket seg og vil følge opp de forbehold og presiseringer som 
er gitt i revisjonsberetningen av 11. april 2014. 

Asker, 28. april 2014 

Ole Willy Sandbekk (sign.) 

 leder 

William Norset (sign.) Gerd Annexstad (sign.) 

Astrid O.  Nesland (sign.) Tom Brunsell (sign.) 

Kopi:  Formannskapet 
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Sak nr. Sak Møtedato 

21/2013 Nummerert brev nr. 6 for regnskapsåret 2013. 28.4.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Revisors nummererte brev nr 6.

2. Svar fra rådmannen (legges frem på møtet).

Saksopplysninger 
I forskrift om revisjon §4, 2. og 3. ledd heter det følgende:  

Revisor skal skriftlig påpeke følgende forhold overfor kontrollutvalget med kopi til 

administrasjonssjefen eller kommune-/fylkesrådet:  

1. mangler ved plikten til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon

av regnskapsopplysninger,

2. feil og mangler ved organiseringen av den økonomiske internkontrollen,

3. misligheter,

4. feil som kan medføre feilinformasjon i årsregnskapet,

5. om det ikke er redegjort for vesentlige avvik mellom beløpene i den revisjonspliktiges

årsregnskap og regulert budsjett slik det fremstår etter gyldige vedtak/endringer fattet på

riktig beslutningsnivå,

6. begrunnelse for manglende underskrift ved bekreftelser overfor offentlige myndigheter

som gis i henhold til lov eller forskrift, og

7. begrunnelse for å si fra seg oppdrag etter § 16.

I revisjon av kommuneregnskapet for 2013 har revisjonen avgitt beretning med forbehold når 

det gjelder verdien av anleggsmidlene i balansen. Revisjonen har i flere år på rad påpekt feil, 

manglende dokumentasjon/kontrollspor og avstemninger i forbindelse med revisjon av 

anleggsmidlene. I nummerert brev nr. 6 har kommunerevisjonen utdypet grunnlaget for 

forbeholdet, se vedlegg 1 til saken.  

Revisjonsberetningen inneholder også en presisering vedrørende opplysninger gitt i noter om 

avvik i estimater benyttet ved avslutningen av årsregnskapet 2013. Nettoeffekten av avvikene 

ville økt mindreforbruket med 19, 6 millioner kroner. Kommunerevisor har utdypet 

grunnlaget for presiseringen i nummerert brev nr. 6. 

Sekretariatet har på vegne av kontrollutvalget bedt om rådmannens kommentarer til brevet. På 

grunn av kort tidsfrist legges brevet frem i møtet. 
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Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten innstilling. 

 
Kontrollutvalgets behandling 
 
 
 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 

 

  



Vedlegg 1 sak 21/14
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Sak nr. Sak Møtedato 

22/2014 Henvendelse til kontrollutvalget – varslingssak. 28.4.14 
18/2014 Henvendelse til kontrollutvalget 24.3.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Rapport fra ekstern granskning, sendes pr post.

2. Notat fra varslingssekretariatet, sendes pr post.

Saksopplysninger 
Da kontrollutvalget behandlet saken i møtet 24. mars ba utvalget om å få seg forelagt 

vurderingen fra varslingssekretariatet. Rapport fra ekstern granskning og notat fra 

varslingssekretariatet er unntatt offentlighet, og sendes ut pr. post til utvalgets medlemmer. 

Rådmannen ved Eiendomsforvaltning og drift vil redegjøre for saken og svare på 

kontrollutvalgets spørsmål. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget ber om å bli orientert om det videre arbeidet med oppfølging av saken. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

23/2014 Referater, orienteringer og diskusjoner. 28.4.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2014 for kontrollutvalget i Asker, med jnr. 13/14 – 26/14.

2. Oversikt over saker til behandling 2014.

3. Oppfølging av kontrollutvalgets saker, redigert april 2014.

4. Skatteinngang pr mars 2014.

Saksopplysninger 
Orienteringer/diskusjoner 

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

vedleggene.  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt Deloitte i oppdrag å evaluere 

kontrollutvalgene og deres sekretariat. Evalueringen skal gi et kunnskapsgrunnlag for 

kommunelovutvalgets arbeid knyttet til egenkontroll. Utredningen vil kunne danne grunnlag 

for en vurdering av regelverk og utvikling av nye tiltak. Sluttrapporten leveres 1. november 

2014. 

Forslag til vedtak 
Sakene tas til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

Sign. Utskrift 



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

13 18.03.2014 18.03.2014 x

Utvalgsmedlemmene, ordfører, 

rådmann, kommunerevisjonen protokoll 410.5.4

14 18.03.2014 18.03.2014 x Kommunerevisjonen

Særutskrift av sak 13/14 kvaltalsvis rapportering 

på økonomi 410.5.5

15 18.03.2014 18.03.2014 x Stian Torstveit Klage på rammeavtale m vedlegg

410.2.2 

dok 1- 5

16 24.03.2014 24.03.2014 x

Utvalgsmedlemmene, ordfører, 

rådmann, kommunerevisjonen Innkalling 410.5.1

17 24.03.2014 24.03.2014 x Kommunerevisjonen Notat - Henvendelse til KU 410.5.1

18 24.03.2014 24.03.2014 x Rådmannen

Kopi av notat til Ordfører Anskaffelsesprosess for 

bygg og håndverkstjenester - konkurranse 782

Offlov 

§24 410.5.1

19 25.03.2014 25.03.2014 x

Utvalgsmedlemmene, ordfører, 

rådmann, kommunerevisjonen protokoll 410.5.4

20 25.03.2014 25.03.2014 x Rådmannen

Særutskrift av sak 18/14 Henvendelse til 

kontrollutvalget

21 07.04.2014 07.04.2014 x Rådmannen Godtgjørelse vår 2014 410.2.2

22 11.04.2014 11.04.2014 x Kommunerevisjonen Revisjonsberetning 2013 410.7.3

23 11.04.2014 11.04.2014 x Kommunerevisjonen Nummerert brev nr. 6 410.7.3

24 24.04.2014 24.04.2014 x Kommunerevisjonen

Rapport om revisjon av Asker kommunes 

årsregnskap 2013 410.7.3

25 24.04.2014 24.04.2014 x Rådmannen Anmodning til kommentar til nummerert brev 410.7.3

26 10.03.2014 10.03.2014 x

Utvalgsmedlemmene, ordfører, 

rådmann, kommunerevisjonen Innkalling 410.5.1

referert i møtet 28.4.14

Postliste 2014 for kontrollutvalget i Asker

Vedlegg 1 sak 23/14



Oppdatert 24.4.14 

1 

Oversikt over saker til behandling 2014 
Møte Saker 

Følgende rapportering 

legges frem 

fortløpende  

 Samme økonomiske rapportering som formannskapet får.

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

 Innkallinger til representantskapsmøter og generalforsamlinger i
selskaper hvor Asker kommune har eierinteresser.

 Annen informasjon?

I hvert møte eller når 

kontrollutvalget 

bestemmer det 

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

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

 Oppfølging av revisjonens merknader.

3. februar  Dialog med rådmannen om kontrollaktivitet i februarmøtet.

 Årsmelding 2013

 Innhente Rådmannens tilbakemelding på oppfølging av

forvaltningsrevisjon på rusomsorg og ettervern innen 31.1.14. Legges

frem for kommunestyret. KU har frist i januar.

 Sekretariatsordning.

 Arbeidsfordeling i kontrollutvalget.

 Prosjektskisse forvaltningsrevisjon kommunens eiendommer.

 Orientering om mislighetssak – revisjonen orienterer.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra kommunerevisjonen.

17. mars  Asker og Bærum vannverk. Invitere Per Anders Owren til neste møte for

å få en orientering om status i saken om anmeldelse av tidligere leder.

 Økonomirapportering fra revisjonen 2013.

 Arbeidsfordeling i kontrollutvalget, utsatt sak 6/14.

 Virksomhetsbesøk.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra kommunerevisjonen.

24. mars  Henvendelse til kontrollutvalget.

28. april  Årsregnskap 2013. Revisjonsberetning kommer til tid. Rapport kommer

etter påske.

 Nummerert brev nr. 6

 Henvendelse til kontrollutvalget – varslingssak.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

Vedlegg 2 sak 23/14



Oppdatert 24.4.14 

2 

Møte Saker 

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte.

 Rapportering fra kommunerevisjonen.

12. mai  Budsjett for kontroll og tilsyn 2015.

2. juni

Møterommet i 7. etg 

 Rapport fra rådmannen på arbeidet med oppfølging av nummerert brev

nr. 5.

 Rutinesvikt ang tilskudd fra Husbanken til Borgenåsen, sak 42/13:

Tilbakemelding på hvilke tiltak som iverksettes på dette feltet innen

utløpet av første kvartal 2014.

 Kontrollutvalget vil be rådmannen komme tilbake per første kvartal

2014 med de tiltak som er iverksatt for å følge opp forvaltningsrevisjon

på barnevern.

 Mellomevaluering av Barne- og familieenheten (kommer til politisk

behandling vår 2014). – forbehold om kommunestyrets behandling.

 Oppfølging/rapportering på forvaltningsrevisjon «helsetjenester i

hjemmet i lys av samhandlingsreformen»

 FR kommunens eiendeler rapport til junimøtet.

 Revisors uavhengighetserklæring.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.
o Plan for interne revisjoner

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte.

 Rapportering fra kommunerevisjonen.

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

halvårsrapporten og i årsmeldingen. Sissel sjekker om den kommer til

augustmøtet.

 Rådmannen bes om å gi kontrollutvalget tilbakemelding på arbeidet

med å avpasse ABBVs selskapsavtale til delegasjonsfullmakten innen

1.6.14. Sissel sjekker når Trine behandler dette i ØEE.

 Forvaltningsrevisjon FDV eiendom

 Økonomirapportering fra revisjonen 2. kvartal.

 Rapportering fra kommunerevisjonen.

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte.

 Referater orienteringer og diskusjoner.

8. oktober  Virksomhetsbesøk.

 Selskapskontroll Asker og Bærum vannverk

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Virksomhetsplan for kommunerevisjonen.



Oppdatert 24.4.14 

3 

Møte Saker 

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte.

 Rapportering fra kommunerevisjonen.

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

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

 Økonomirapportering fra revisjonen 3. kvartal

 Rapportering fra kommunerevisjonen.

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte.

8. desember  Kontrollutvalgets årsplan 2015.

 Rapportering fra kommunerevisjonen.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte.

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

 Sekretariatsordning for kontrollutvalget, KU-sak 5/14.

 Mislighetssak sak 3/14: Kontrollutvalget ber rådmannen komme

tilbake med en orientering når saken ansees lukket.

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

Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp resultatene av dette

i inneværende valgperiode.



Oppfølging KU-saker Asker 2014 

Sist redigert 25.04.2014 1 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

3.2.2014 01/2014 Dialog med rådmannen om 
kontrollaktivitet. 

Kontrollutvalget tar rådmannens orientering til 

etterretning. 



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

Kontrollutvalget tar tilbakemelding om oppfølging 

av forvaltningsrevisjon på rusomsorg og ettervern til 

foreløpig etterretning. Rapporten oversendes 

kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret tar tilbakemelding om

oppfølging av forvaltningsrevisjon på

rusomsorg og ettervern til foreløpig

etterretning.

2. Kommunestyret ber kontrollutvalget følge

opp resultatene av dette i inneværende

valgperiode.

Sendt kommunestyret 
7.2.14 

K-sak 
24/14 

25.2.14 



03/2014 Orientering om 
mislighetssak. 

1. Kontrollutvalget tar orientering om

mislighetssak til foreløpig etterretning.

2. Kontrollutvalget ber rådmannen komme

tilbake med en orientering når saken ansees

lukket.

Sendt rådmannen 
7.2.14 

04/2014 Kontrollutvalgets årsrapport 
2013. 

1. Kontrollutvalget årsrapport for 2013 vedtas.

2. Saken sendes kommunestyret med følgende

forslag til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 

2013 til orientering. 

Sendt kommunestyret 
7.2.14 

K-sak 
23/14 

25.2.14 



05/2014 Sekretariatsordning for 
kontrollutvalget. 

1. Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å

utrede sekretariatsløsning for kontrollutvalget.

Ordningen skal tre i kraft fra neste valgperiode.

2. Leder ber om et møte med rådmannen for å

diskutere videre prosess.

3. Rådmannens forslag sendes kontrollutvalget for

videre behandling.

Sendt 
rådmannen7.2.14 

06/2014 Arbeidsfordeling i Saken utsettes. 

Vedlegg 3 sak 23/14



Oppfølging KU-saker Asker 2014 

Sist redigert 25.04.2014 2 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

kontrollutvalget. 

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

Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon 

rettet mot forvaltning, drift og vedlikehold av 

kommunal eiendom. Formålet med 

forvaltningsrevisjonen er å undersøke om 

kommunens eiendommer blir forvaltet, driftet og 

vedlikeholdt på en forsvarlig måte og i tråd med 

gjeldende vedtak, rutiner og 

retningslinjer/reglementer på området. 

Problemstillinger for forvaltningsrevisjonen skal 

være: 

 Hvilke strategier ligger til grunn for

forvaltningen av kommunens eiendommer og

blir strategiene fulgt?

 Har kommunen et planmessig og

verdibevarende vedlikehold av kommunale

bygninger?

 Hvordan er de økonomiske

rammebetingelsene for drift og vedlikehold

av kommunens bygninger i Asker kommune?

Sendt kommunestyret 
7.2.14 

K-sak 

3/14 


08/2014 Rapportering fra 
kommunerevisjonen. 

Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering. 

09/2014 Referater, orienteringer og 
diskusjoner.  

Sakene tas til orientering. 

10/2014 Eventuelt. Leder orienterte fra kommunestyrets behandling av 

kontrollutvalgets årsplan. Det fremkom ønske om at 

kontrollutvalget prioriterer selskapskontroll av 

Asker og Bærum vannverk. Kontrollutvalget vil 

invitere Per Anders Owren til neste møte for å få en 

orientering. Sekretær kontakter leder i Bærum 

kontrollutvalg om saken. 

Vedtak: 

Sendt 
kommunerevisjonen 
7.2.14 





Oppfølging KU-saker Asker 2014 

Sist redigert 25.04.2014 3 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

Kontrollutvalget bestiller eierskapskontroll av Asker 

og Bærum vannverk og ber om at rapporten leveres 

høsten 2014. 

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

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning. 

12/2014 Arbeidsfordeling i 
kontrollutvalget. 

Som en prøveordning, ble kontrollutvalget ble enige 

om å fordele utvalgene mellom seg på denne måten: 

 Helse- og omsorg – William Norset følger

komiteen.

 Oppvekst, Gerd Annexstad følger komiteen.

 Bygningsrådet – Ole Willy Sandbekk følger

komiteen.

 Teknikk, kultur og fritid – Tom Brunsell

følger komiteen.

 Kommunestyret og formannskapet – Astrid

Nesland følger disse.

Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på 

hvert møte. 



13/2014 Økonomirapportering fra 
revisjonen 2013 

Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering. 

For øvrig ber kontrollutvalget om at 

kommunerevisjonen rapporterer tertialvis fremover. 



14/2014 Virksomhetsbesøk Kontrollutvalget ber sekretær starte planleggingen 

av besøk hos Bygningsetaten vår 2014.  

Besøket er fastsatt til 
12. mai.



15/2014 Rapportering fra 
kommunerevisjonen. 

Leder følger opp henvendelsen angående mulig feil 

ved avrop på rammeavtale. For øvrig tar 

kontrollutvalget rapporteringen til orientering. 

Saken satt opp til 
behandling 25.3. 



16/2014 Referater, orienteringer og 
diskusjoner.  

Sakene tas til orientering. 

17/2014 Eventuelt. Ingen vedtak. 

24.3.14 18/2014 Henvendelse til Kontrollutvalget ber om å få seg forelagt Saken satt opp til 



Oppfølging KU-saker Asker 2014 

Sist redigert 25.04.2014 4 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

kontrollutvalget. vurderingen fra varslingssekretariatet så snart som 

mulig etter utløpet av uke 15. Utvalget tar saken opp 

til ny vurdering i aprilmøtet. 

behandling 28.4 

19/2014 Eventuelt. Ingen vedtak. 

2 rest 



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

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

forrige år fra f.år 1 000kr fra f.år

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

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

Mars 372 687 046 372 687 046 0 354 352 219 5,2% 594 421 4,9%

April 16 790 574 -16 790 574 16 079 599 -100,0% 610 500 2,1%

Mai 465 846 299 -465 846 299 446 120 656 -100,0% 1 056 621 -41,0%

Juni 19 418 263 -19 418 263 18 596 022 -100,0% 1 075 217 -42,0%

Juli 235 747 092 -235 747 092 225 764 695 -100,0% 1 300 982 -52,1%

Aug. 24 988 632 -24 988 632 23 930 522 -100,0% 1 324 912 -52,9%

Sept. 378 450 241 -378 450 241 362 425 268 -100,0% 1 687 337 -63,1%

Okt. 27 610 569 -27 610 569 26 441 436 -100,0% 1 713 779 -63,6%

Nov. 430 853 135 -430 853 135 415 168 375 -100,0% 2 128 947 -70,7%

Des. 22 248 321 -22 248 321 21 306 245 -100,0% 2 150 254 -71,0%

Sum året 623 375 875 2 245 329 000 -1 621 953 125 2 150 253 526 2 150 254

Endring forrige år

Budsjett hittil i år: 623 375 875 28 955 167 Oppr.bud -100,0%

Prosentvis endring 0,0 % -100,0%

Kommentar:

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

  
 
Skatteinngangen ved utgangen av mars er på 623,4 mill. kroner. Dette er på nivå med budsjett og en økning på 29 mill. kroner (4,9 pst) 
sammenlignet med fjoråret.  
 

Vedlegg 4 sak 23/14
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Sak nr. Sak Møtedato 

24/2014 Gjensidig orientering om informasjon fra utvalgene. 28.4.14 

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 enstemmige vedtak 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

25/2014 Rapportering fra kommunerevisjonen. 28.4.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 
Kommunerevisor vil blant annet orientere om fremdriften i arbeidet med eierskapskontroll av 

ABV. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

26/2014 Eventuelt. 28.4.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 


