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MØTEINNKALLING   
 

Fellesmøter kontrollutvalgene i Asker, Hurum og Røyken 
 
Dato: 13.02.2017 kl. 18:00  
Sted: Formannskapssalen, Asker rådhus  
Arkivsak: 17/00017  
Arkivkode: 033   
 
Mulige forfall meldes snarest til Pål Ringnes, KUBIS, telefon 993 46 305 eller Mona 
Moengen, Rokus, telefon 990 20 717, 
 
 

SAKSKART  Catid for 
behandling 

Saker til behandling 

1/17 17/00018-1 Orientering fra leder i Fellesnemda 18:00 

2/17 17/00018-2 
Dialog med leder av kontrollutvalget i Sandefjord 
kommune 

19:00 

3/17 17/00019-1 Valg av revisor til fellesnemda - status 19:30 

4/17 17/00020-1 Eventuelt 20:00 

 
Tidsangivelse for sakene er tentativ, og rekkefølgen av behandlingen kan endres. 
 
 
 
6.2.2017 
 
Ole Willy Sandbekk 
Leder kontrollutvalget i Asker 
 
 
Knut Sørli 
Leder kontrollutvalget i Hurum 
 
 
Lars Sverdrup Johansen 
Leder kontrollutvalget i Røyken 
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Saker til behandling 

1/17 Orientering fra leder i Fellesnemda 
 
Arkivsak-dok. 17/00018-1 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Fellesmøter kontrollutvalgene i Asker, 
Hurum og Røyken 

13.02.2017 1/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalgene tar saken til orientering. 
 
Vedlegg:  

1. Fellesnemdas oppgaver:  https://www.asker.kommune.no/nye-asker-
kommune/fellesnemda/oppgaver/  

2. Oversikt over tidligere møter og sakspapirer i bl.a. fellesnemda: 
https://www.asker.kommune.no/nye-asker-kommune/moter/tidligere-moter-
nye-asker/  

 
Saksframstilling: 
I fellesmøtet 14.11.2016 kom det frem at «Utvalgene ønsker å få en orientering fra 
fellesnemda i et felles møte på nyåret om prosessen og kontrollutvalgenes mulige 
rolle i denne prosessen.»  
 
Leder av fellesnemda Lene Conradi er invitert til fellesmøtet for å gi en orientering.  
 
 
  

https://www.asker.kommune.no/nye-asker-kommune/fellesnemda/oppgaver/
https://www.asker.kommune.no/nye-asker-kommune/fellesnemda/oppgaver/
https://www.asker.kommune.no/nye-asker-kommune/moter/tidligere-moter-nye-asker/
https://www.asker.kommune.no/nye-asker-kommune/moter/tidligere-moter-nye-asker/
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2/17 Dialog med leder av kontrollutvalget i Sandefjord kommune 
 
Arkivsak-dok. 17/00018-2 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Fellesmøter kontrollutvalgene i Asker, 
Hurum og Røyken 

13.02.2017 2/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering. 
 

Saksframstilling: 
I møte 14.11.2016, under Eventuelt, ble følgende ble vedtatt: 
 

Sekretærene undersøker om kontrollutvalget i SAS-kommunene (Nye 
Sandefjord kommune) kan komme til møtet på nyåret. 

 
Vi har hatt dialog med nåværende kontrollutvalgsleder Arne Larsen i Sandefjord 
kommune (som også var kontrollutvalgsleder i 2016 for «gamle» Sandefjord 
kommune).  
 
Vi har stilt spørsmål om følgende (ikke ment å være uttømmende): 

- erfaringen med kommunesammenslåingen i SAS og  
- hvordan kontrollutvalget (eller kontrollutvalgene) arbeidet med 

kommunesammenslåingen 
 
Kontrollutvalgets leder har meddelt at han gjerne blir med på refleksjonsrunde den 
13.02. og møter i Asker rådhus. 
 
Det anbefales at saken tas til orientering. 
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3/17 Valg av revisor til fellesnemda - status 
 
Arkivsak-dok. 17/00019-1 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Fellesmøter kontrollutvalgene i Asker, 
Hurum og Røyken 

13.02.2017 3/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering. 
 

Saksframstilling: 
I møte 14.11.2016, sak 71 ble det redegjort for status for valg av revisor til 
fellesnemnda. Følgende ble vedtatt: 
 
Utvalgslederne kontakter respektive ordførere for å avklare om det er behov for 
anbudsprosess for å velge revisor til fellesnemda. 
 
Så lenge den blivende fellesnemnda er organisert som et vertskommunesamarbeid 
med hjemmel i kommuneloven § 28-1 c, vil det ikke være behov for å velge revisor. 
Vertskommunens revisor (BDO) vil da uten videre være revisor.  
 
Når organiseringen innebærer et nytt organisasjonsnr, har vi fått en klar anbefaling 
om at det bør igangsettes en anbudsprosess.  
 
Selv om det kan synes tidlig, kan det være hensiktsmessig allerede nå å drøfte hva 
som skal legges til grunn for anskaffelsen av revisjonstjenester. Vi ser for oss at 
følgende drøftes nå: 
 

- Enkel tilbudsforespørsel og eventuelt til hvor mange leverandører skal det 
sendes forespørsel til? 

- Kvalifikasjonskriterier 
- Utvelgelseskriterier 
- Eventuelt andre forhold 

 
Sekretærene vil etter dette fremme et felles saksfremlegg til det enkelte kontrollutvalg 
med henblikk på å få en felles tilslutning til et konkurransegrunnlag/tilbudsgrunnlag. 
Tidsplanen for valg av revisor er foreløpig usikker. 
 
Det foreslås å ta saken til orientering. 
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4/17 Eventuelt 
 
Arkivsak-dok. 17/00020-1 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Fellesmøter kontrollutvalgene i Asker, 
Hurum og Røyken 

13.02.2017 4/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Ingen saker meldt inn. 
 
 
 
 


