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FORVALTNINGSREVISJON AV TILSKUDD TIL IDRETT OG KULTUR  

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalget tar revisjonsrapporten til orientering. 
2. Saken oversendes til kommunestyret med følgende forslag til innstilling: 
a) Kommunestyret ber administrasjonen om å følge opp anbefalingene i 

revisjonsrapporten. 
b) Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan 

anbefalingene er fulgt opp våren 2019. 
 
 
Vedlegg:  
Forvaltningsrevisjon av tilskudd til idrett og kultur – Asker kommune, rapport fra BDO 
av mai 2018 

 
 
Saksframstilling: 
Bakgrunnen for forvaltningsrevisjonen er plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2020.  
Kontrollutvalget ba revisor i møte 12.02.2018, sak 12/18 om å utarbeide et forslag til 
prosjektplan. Kontrollutvalget bestilte forvaltningsrevisjon av tilskudd innen idrett og 
kultur basert på den fremlagt prosjektplanen, og diskusjonen i møtet 19.03.2018, sak 
19/18. 
 
Asker kommune har et rikt organisasjonsliv og kommunen forvalter en rekke 
tilskuddsordninger for lokale lag og organisasjoner som skal bygge opp under dette.  
Formålet med forvaltningsrevisjonen er å belyse lag og forenings kjennskap til 
tilskuddsordningene og kommunens tilskuddsforvaltning. 
 
I det følgende vil sekretariatet redegjøre for revisjonens oppsummering. 
 
Revisors oppsummering 
Problemstilling 1: Hva brukes tilskuddene til? 
 
Revisjonen viser at noen av tilskuddordningene har definert brukerområde der 
tilskuddet går til drift av organisasjonen eller anlegg, mens andre er knyttet til 
prosjekter, arrangementer og frivillighetssentraler. Organisasjoner som kan søke på 



39/18 Forvaltningsrevisjon av tilskudd til idrett og kultur  - 18/00022-8 Forvaltningsrevisjon av tilskudd til idrett og kultur  : Forvaltningsrevisjon av tilskudd til idrett og kultur

 

 
2 

tilskuddordningene, er idrettslag, kulturorganisasjoner og øvrige organisasjoner som 
arbeider med kulturelle aktiviteter og tradisjonelle barne- og ungdomsaktiviteter. I 
tillegg kan enkeltpersoner eller andre institusjoner søke dersom prosjektet involverer 
flere frivillige organisasjoner. Totalt er den budsjetterte rammen for de ti 
tilskuddsordningene, som inngår i forvaltningsrevisjonen på nærmere 11,2 mill., 
mens rammen for de enkelte ordningene strekker seg fra 70 000 kr til rundt 3,6 mill. 
Tilskudd til drift utgjør den største delen av rammen, mens tilskudd til prosjekter og 
arrangementer utgjør 19 %.  
 
Problemstilling 2: Hvor godt kjent er potensielle tilskuddsmottakere med kommunens 
tilskuddsordninger? 
 
Undersøkelsen viser at Asker kommunes tilskuddsordninger er gjort kjent på en måte 
som muliggjør at alle potensielle tilskuddssøkere nås. Kommunen har igangsatt flere 
tiltak for å gjøre kommunens tilskuddsordninger kjent blant potensielle 
tilskuddsmottakere. Tiltakene inkluderer blant annet å kontakte faste søkere i forkant 
av søknadsfrist, annonsere i lokalaviser og arrangere kurs om hvordan søke tilskudd 
fra kommunen. Samlet sett anses tiltakene som hensiktsmessige. Dette bekreftes 
langt på vei av resultatene fra spørreundersøkelsen, hvor 83 % svarer at de kjenner 
til kommunens tilskuddsordninger. Tilskuddsordningenes retningslinjer og 
søknadsskjema ligger tilgjengelig på kommunens hjemmesider. I 
spørreundersøkelsen svarer 66 % at informasjon om kommunens tilskuddsordninger 
i stor eller svært stor grad er tilgjengelig. 
 
Problemstilling 3: Hvordan tildeler kommunen midler? 
 
Revisjonen viser at det ikke foreligger konkrete prioriteringer i forkant av tildelinger. 
Revisor vurderer likevel at kommunens satsing på barn og unge ivaretas gjennom 
driftstilskudd som utelukkende går til organisasjoner med medlemmer i denne 
gruppen. I tillegg behøver ikke kommunen å prioritere i forkant av tildelinger til 
arrangementer og prosjekter ettersom avsatte midler til disse tilskuddsordningene 
sjeldent brukes opp.  
 
Revisor synes det er positivt at kommunen tar en ny vurdering av driftstilskudd hvert 
år. Det er også positivt at leder er involvert ved tildelinger til usikre prosjekter og 
arrangementer, og at det ofte gis underskuddsgaranti til disse prosjektene eller 
arrangementene.  
 
Revisjonen viser at kommunen har et godt system for søknadsbehandling, og 
søknadene blir i de fleste tilfeller behandlet innen tidsfrist. Revisjonen har imidlertid 
avdekket en andel avvik til søknadsbehandlingen. For flere av tilskuddene i revisors 
stikkprøvekontroll er det gitt over 50% av budsjetterte kostnader i tilskudd. Det gis 
videre enkelte ganger arrangementsstøtte til organisasjoner som kvalifiserer til 
driftsstøtte. I tillegg har det forekommet at det er gjort unntak fra retningslinjene for 
tilskudd til integreringstiltak der bespisning utgjør en del av budsjetterte kostnader. 
Revisor vurderer at søknadsbehandlingen i stor grad er basert på skjønnsmessige 
vurderinger. I tillegg er dokumentasjon av vurderingene som ligger til grunn for 
tildeling av tilskuddsbeløp i mange tilfeller mangelfulle og ikke skriftlige. Videre er det 
ingen standard retningslinjer for hvordan søknader skal vurderes. Revisor mener at 
dette gjør prosessen personavhengig og gjør det vanskelig å etterprøve. 
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Problemstilling 4: Går pengene til formålet? 
 
Kommunen har i liten grad etablert systemer som gjør det mulig å vurdere om 
tilskuddene brukes i tråd med retningslinjer, og om de bidrar til å nå tilskuddenes 
felles og selvstendige mål. Tilskuddsordningenes bruksområde og formål fremgår av 
retningslinjene, men det er ikke utarbeidet indikatorer for måloppnåelse, og det er 
etter vår vurdering for svak sammenheng mellom formålet og kravene til rapportering. 
Det er ikke etablert skriftlige rutiner for kontroll av rapporteringen og oppfølging av 
hvordan tilskuddene blir brukt, og om de bidrar til tilskuddsordningenes formål. Det er 
heller ingen etablert praksis på dette området. Revisors undersøkelse viste at 9 av 
15 tilskuddsmottakere ikke hadde sendt inn rapportering i tråd med retningslinjene. I 
de tilfeller det forelå rapportering, var det ikke skriftlig vurdering av denne.  
 
Spørreundersøkelsen og stikkprøvekontrollen viste at tilskuddene i hovedsak 
benyttes i tråd med retningslinjer, men den kvalitative rapporteringen er i varierende 
grad konkret på hvordan midlene er brukt og om pengene går til formålet. Derimot 
viser den kvalitative rapporteringen velvilje blant en rekke tilskuddsmottakere for å 
synliggjøre bruken av tilskuddsmidler og sin innsats mot kommunens prioriterte 
målgrupper og satsningsområder. 
 
 
Revisors anbefaling 
Basert på denne forvaltningsrevisjonen, fremmes følgende forslag til tiltak: 

1. Utarbeide retningslinjer for vurdering av søknader og hvordan disse skal 
dokumenteres. Dokumentasjon bør lagres i saksbehandlingssystemet. 

2. Utarbeide retningslinjer for kontroll av regnskap og rapport, samt 
dokumentasjon av resultater fra kontrollen. Denne bør lagres i 
saksbehandlingssystemet. 

3. Utarbeide krav til innhold i rapporten som tilskuddsmottakerne skal sende inn i 
etterkant av avsluttet arrangement/prosjektet/tiltak. Dette skal sikre kommunen 
informasjon om tilskuddsordningens måloppnåelse. 

4. Krav til rapportering og frist for innsendelse av rapport bør framgå av 
tilskuddsbrevet. 

 
Rådmannen uttalelse 
Rapporten er forlagt rådmannen til uttalelse. Rådmannen påpeker at 
forvaltningsrevisjonsrapporten omhandler bare de tilskuddsordninger som 
kommunen selv forvalter. I rapportens kapittel 2 fremgår det hvilke tilskuddsordninger 
som er utelatt. Forvaltningsrevisjonen omfatter altså ikke kommunens tilskudd til 
administrasjon og prosjekter i Asker idrettsråds regi og aktivitetsstøtten på kr. 
850.000, som idrettsrådet forvalter. Således gir ikke rapportens tabeller og 
diagrammer et fullstendig bilde av fordeling av totale tilskuddsmidler. Videre påpeker 
rådmannen at revisor har valgt å kontrollere fire av åtte ordninger som omtales i 
kapittel 4 ved hjelp av stikkprøver. I 2017 utgjorde tildeling fra disse ordningene ca. 
15 % av totale tildelinger fra de åtte tilskuddsordningene. 
 
Rådmannens høringsuttalelse er i sin helhet fremlagt i vedlegg 2.  
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Kontrollutvalgssekretariatet mener revisjonen har levert en rapport som svarer godt 
på bestillingen fra kontrollutvalget, i tråd med kommunestyrets vedtak i plan for 
forvaltningsrevisjon 2016 - 2020. 
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1 SAMMENDRAG OG FORSLAG TIL TILTAK 

Asker kommune har et rikt organisasjonsliv og kommunen forvalter en rekke tilskuddsordninger 
for lokale lag og organisasjoner som skal bygge opp under dette. De kommunale tilskuddene er et 
virkemiddel for å øke innsatsen i det frivillige organisasjonsarbeidet og skal stimulere til, og 
opprettholde, mangfoldet i aktivitetstilbudene. Kontrollutvalget har bestilt en 
forvaltningsrevisjon av kommunens tilskuddsordninger til idrett og kultur. Formålet med 
forvaltningsrevisjonen har vært å belyse følgende: 

1. Hva brukes tilskuddene til? 
2. Hvor godt kjent er potensielle tilskuddsmottakere med kommunens tilskuddsordninger? 
3. Hvordan tildeler kommunen midler? 
4. Går pengene til formålet? 

Vår kartlegging av tilskuddordningene viser at det gis tilskudd både til drift, vedlikehold, 
prosjekter og arrangementer i all hovedsak innenfor idrett og kultur. Den totale rammen for 
tilskuddsordningene, som inngår i forvaltningsrevisjonen, er på 11,2 mill., mens rammen for de 
enkelte ordningene strekker seg fra 70 000 kr til rundt 3,6 mill. Tilskudd til drift utgjør den 
største delen av rammen, mens tilskudd til prosjekter og arrangementer utgjør 19 %. Basert på 
dokumentanalyser, intervjuer, spørreundersøkelse og gjennomføring av stikkprøvekontroll viser 
våre analyser at:  

 Kommunen har hensiktsmessige rutiner for å gjøre kommunens tilskuddsordninger kjent.  

 Tildelinger er i stor grad basert på skjønnsmessige vurderinger som ikke dokumenteres 

 Kommunen har i svært liten grad etablert systemer som gjør det mulig å vurdere om 
tilskuddene brukes i tråd med retningslinjer og om de bidrar til å nå tilskuddenes felles og 
selvstendige mål. 

Analysene oppsummeres nedenfor: 

Kommunen har hensiktsmessige rutiner for å sikre at ordningene er kjent 

Kommunen har igangsatt flere tiltak for å gjøre kommunens tilskuddsordninger kjent blant 
potensielle tilskuddsmottakere. Tiltakene inkluderer blant annet å kontakte faste søkere i 
forkant av søknadsfrist, annonsere i lokalaviser og arrangere kurs om hvordan søke tilskudd fra 
kommunen. Samlet sett anses tiltakene som hensiktsmessige. Dette bekreftes langt på vei av 
resultatene fra spørreundersøkelsen, hvor 83 % svarer at de kjenner til kommunens 
tilskuddsordninger.  

Tilskuddsordningenes retningslinjer og søknadsskjema ligger tilgjengelig på kommunens 
hjemmesider. I spørreundersøkelsen svarer 66 % at informasjon om kommunens 
tilskuddsordninger i stor eller svært stor grad er tilgjengelig.  

Tildelinger er i stor grad basert på skjønnsmessige vurderinger som ikke dokumenteres 

Tildelinger er i stor grad basert på skjønnsmessige vurderinger som ikke er dokumentert. 
Kommunen har utarbeidet retningslinjer for hvilke lag og organisasjoner som kan søke om 
tilskudd, og hvilke tiltak det kan søkes om midler til. Kommunen prioriterer aktiviteter og tiltak 
for barn og unge (6-19 år), integrering av personer med spesielle behov, og eventuelle andre 
prioriteringer i det til enhver tid gjeldende kommunale handlingsprogrammet.  

Det er derimot ingen retningslinjer som beskriver hvordan kommunen skal vurdere og prioritere 
søknader som møter kommunens overordnede krav. Dette medfører i stor grad skjønnsmessige 
vurderinger uten at disse dokumenteres. Dette kan videre komplisere en eventuell etterkontroll. 

Avslutningsvis vil vi påpeke at søknadsprosessen er personavhengig, som kombinert med 
mangelfulle retningslinjer og dokumentasjon av vurderinger, gjør den sårbar ved utskifting av 
personell.  
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Kommunen har ikke kontroll på om pengene går til formålet 

Kommunen har i liten grad etablert systemer som gjør det mulig å vurdere om tilskuddene 
brukes i tråd med retningslinjer, og om de bidrar til å nå tilskuddenes felles og selvstendige mål. 
Tilskuddsordningenes bruksområde og formål fremgår av retningslinjene, men det er ikke 
utarbeidet indikatorer for måloppnåelse, og det er etter vår vurdering for svak sammenheng 
mellom formålet og kravene til rapportering. Det er ikke etablert skriftlige rutiner for kontroll av 
rapporteringen og oppfølging av hvordan tilskuddene blir brukt, og om de bidrar til 
tilskuddsordningenes formål. Det er heller ingen etablert praksis på dette området. Vår 
undersøkelse viste at 9 av 15 tilskuddsmottakere ikke hadde sendt inn rapportering i tråd med 
retningslinjene. I de tilfeller det forelå rapportering, var det ikke skriftlig vurdering av denne. 

Spørreundersøkelsen og stikkprøvekontrollen viste at tilskuddene i hovedsak benyttes i tråd med 
retningslinjer, men den kvalitative rapporteringen er i varierende grad konkret på hvordan 
midlene er brukt og om pengene går til formålet. Derimot viser den kvalitative rapporteringen 
velvilje blant en rekke tilskuddsmottakere for å synliggjøre bruken av tilskuddsmidler og sin 
innsats mot kommunens prioriterte målgrupper og satsningsområder.  

1.1 FORSLAG TIL TILTAK 

Basert på denne forvaltningsrevisjonen, fremmes følgende forslag til tiltak: 

1. Utarbeide retningslinjer for vurdering av søknader og hvordan disse skal dokumenteres. 
Dokumentasjon bør lagres i saksbehandlingssystemet. 

2. Utarbeide retningslinjer for kontroll av regnskap og rapport, samt dokumentasjon av 
resultater fra kontrollen. Denne bør lagres i saksbehandlingssystemet. 

3. Utarbeide krav til innhold i rapporten som tilskuddsmottakerne skal sende inn i etterkant av 
avsluttet arrangement/prosjektet/tiltak. Dette skal sikre kommunen informasjon om 
tilskuddsordningens måloppnåelse.   

4. Krav til rapportering og frist for innsendelse av rapport bør framgå av tilskuddsbrevet. 
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2 INNLEDNING 

2.1 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 

Asker kommune har et rikt organisasjonsliv og kommunen forvalter en rekke tilskuddsordninger 
for lokale lag og organisasjoner for å bygge opp under dette. De kommunale tilskuddene er et 
virkemiddel for å øke innsatsen i det frivillige organisasjonsarbeidet og skal stimulere til, og 
opprettholde, mangfoldet i aktivitetstilbudene. Tilskuddsordningene er et viktig ledd i 
kommunens frivillighetspolitikk og kommunen har igangsatt flere tiltak for å sørge for at 
tilskuddsordningene er kjent blant lag og organisasjoner i kommunen.  

På bakgrunn av dette ønsket kontrollutvalget å belyse lag og foreningers kjennskap til 
tilskuddsordningene og kommunens tilskuddsforvaltning. Følgende fire problemstillinger inngår i 
forvaltningsrevisjonsprosjektet: 

5. Hva brukes tilskuddene til? 
6. Hvor godt kjent er potensielle tilskuddsmottakere med kommunens tilskuddsordninger? 
7. Hvordan tildeler kommunen midler? 
8. Går pengene til formålet? 
 
Ved å belyse disse fire problemstillingene vil kontrollutvalget få et godt innblikk i store deler av 
kommunens tilskuddsforvaltning. Figuren nedenfor illustrerer de ulike fasene knyttet til 
tilskuddsforvaltningen og hvilke problemstillinger som omfatter elementer fra hvilke faser. 
 

 

Figur 1: Oversikt over hvilke problemstillinger som berører ulike faser i tilskuddsforvaltningen. Kilde: BDO 

Etablering av tilskudd innebærer å fastsette tilskuddets formål, bruksområde og ramme. Denne 
fasen av tilskuddsforvaltningen omfattes ikke av forvaltningsrevisjonen. 

Tilskuddsordningenes retningslinjer og hvordan tilskuddsordningene er kunngjort vil beskrives i 
problemstilling to som omhandler hvor godt kjent potensielle tilskuddsmottakere er med 
kommunens tilskuddsordninger. I vurderingen av dette vil vi redegjøre for innholdet i 
retningslinjene, men ikke gå inn på prosessen knyttet til utformingen av retningslinjene. 
Kunngjøringen av tilskuddet vil berøres ved at vi kartlegger hvilke kanaler og tiltak kommunen 
har benyttet for å gjøre tilskuddsordningene kjent. 

Problemstilling tre tar for seg hvordan kommunen tildeler søknader og vil beskrive Asker 
kommunes prosesser og rutiner for mottak av søknad, vurdering av søknad og tildeling av 
tilskudd.  
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For å vurdere om «pengene går til formålet» (problemstilling 4), vil vi gjennomgå kravene som 
stilles til rapportering på bruk av midler og måloppnåelse. Vi vil også gjennomgå kommunes 
rutiner for kontroll av innsendt rapportering og dokumentasjon av dette, samt rutiner for 
oppfølging av feil bruk av tilskudd. 

2.1.1 Avgrensninger og forbehold 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet er begrenset til å kun inkludere tilskuddsordninger kommunen 
forvalter eller som ikke gis til spesifikke enkeltorganisasjoner. Spillemidler, legater, stipender, 
jubileumstilskudd og tilskudd til Asker velforbund og Heggedal hovedgård faller således utenfor 
denne revisjonen. I tillegg holdes den delen av driftstilskuddene til idrettslag som forvaltes av 
Asker idrettsråd utenfor.   

Revisjonen omhandler søknader og tildelinger for de siste tre år. Den nyopprettede 
tilskuddsordningen for identitetsskapende tiltak i nye Asker kommune inngår derfor heller ikke i 
revisjonen. Oversikt over tilskuddsordningene som inngår i forvaltningsrevisjonen finnes i kapittel 
4.2. 

Vi finner det riktig å presisere at vi ikke kan påta oss ansvar for fullstendigheten eller riktigheten 
i det grunnlagsmaterialet som har vært utgangspunkt for våre vurderinger. Dersom vi har mottatt 
uriktig eller ufullstendige opplysninger, har vi ikke hatt anledning til å avdekke dette ut over 
overordnede rimelighetsvurderinger. 

3 METODE  

Forvaltningsrevisjon er gjennomført i henhold til RSK 001 - Standard for forvaltningsrevisjon. 
Dette innebærer blant annet at rådmannen har fått en orientering om oppdraget før oppstart, og 
en mulighet for å uttale seg om utkast til rapport før endelig rapportering. Rådmannens 
kommentarer til rapporten følger vedlagt. 

Revisjonen har bestått av dokumentanalyser, stikkprøver, intervjuer og spørreundersøkelse.  

3.1 DOKUMENTANALYSER  

Revisjonen har innhentet informasjon om kommunens tilskuddsforvaltning, resultater fra 
søknadsbehandling og informasjon om samarbeid med frivillig sektor. Informasjonen revisjonen 
har gjennomgått, inkluderer: 

 Informasjon om tilskuddsordningene på kommunens hjemmesider. 

 Retningslinjer for tilskuddsordningene. 

 Kommunens handlingsplan (nettversjonen). 

 Oversikt over søkere, søknadssum og tildelte midler for de siste tre år for de ti 
tilskuddsordningene som inngår i revisjonen. 

 Oversikt over avslåtte søknader de siste tre år for et utvalg av tilskuddsordningene som inngår 
i revisjonen. 

 Oversikt over deltakere på kurs om lokalt organisasjonsliv.  

 Oversikt over samarbeidsavtaler. 

 Oversikt over registrerte brukere i Tilskuddsportalen. 

 Resultat fra spørreundersøkelse til frivilligheten for de tre siste år. 

Revisjonen har etterspurt skriftlige rutiner for søknadsbehandling, kontroll av rapportering og 
eventuelle sanksjoner ved feil bruk av tilskudd, men slike eksisterer ikke. 

3.2 STIKKPRØVER 

Vi har gjennomført stikkprøver av søknader til følgende tilskuddsordninger:  

 Prosjekt- og arrangementstilskudd til kulturtiltak. 

 Prosjekttilskudd til barne- og ungdomstiltak. 

 Prøv selv. 

 Integreringstilskudd. 
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Disse tilskuddsordningene er valgt ettersom bruksområdet er bredt og kommunen stiller krav til 
hva tilskuddene kan brukes til og til dokumentasjon. Utvalget består av 15 tildelte tilskudd som 
er jevnt fordelt på årene 2015-2017. I stikkprøvene kontrollere vi blant annet at søknad, 
kommunens vurdering, tildeling og rapportering på bruk av midler er innhentet.  

I kartlegging av bruken av tilskudd kommer det frem at en høy andel av tilskudd fra ordningene 
listet ovenfor er gitt til kulturelle arrangementer, og vi har derfor kontrollert en større andel av 
slike søknader i vår kontroll. Vi har videre primært valgt ut tilskudd under kr 50 000, ettersom 
tilskudd over kr 50 000 blir behandlet politisk. Vi har inkludert ett tilskudd over kr 50 000 for å 
kontrollere at dette har blitt politisk behandlet og om det er stilt ytterligere krav til 
rapportering. 

3.3 INTERVJUER 

Det er gjennomført fire intervjuer i forbindelse med revisjonen. Følgende personer fra 
kommunen er intervjuet: 

 Direktør for kultur, frivillighet og fritid og teknikk og miljø. 

 Konstituert leder for fritid og natur/saksbehandler. 

 Kulturrådgiver/saksbehandler. 

 Frivillighetskoordinator. 

I tillegg er det gjennomført intervju med en organisasjon som har mottatt tilskudd fra Asker 
kommune de tre siste år.1  

Alle intervjuobjektene har fått referat til godkjenning. 

3.4 SPØRREUNDERSØKELSE 

Som en del av revisjonen er det også gjennomført en spørreundersøkelse blant potensielle 
tilskuddsmottakere i kommunen. Revisjonen har tatt utgangspunkt i organisasjonene som er 
registrert i kommunen ifølge Brønnøysundregisteret. Dette er totalt 286 organisasjoner. 
Organisasjonene som ikke hadde registrert e-post adresse i Brønnøysundregisteret, ble sjekket 
opp mot mottatte søknader. Eventuell adresse derfra lagt inn i mottakerlisten. Totalt sett ble 
undersøkelsen sendt til 210 organisasjoner.  

For å sikre at undersøkelsen var forståelig og relevant, ble det i forkant av utsendelse 
gjennomført en pilotundersøkelse med to tilskuddsmottakere. Kulturrådgiver i kommunen ga 
også innspill til utformingen av undersøkelsen i forkant av at undersøkelsen ble sendt ut. 

79 personer har besvart undersøkelsen, noe som utgjør en svarprosent på 37,6. 

4 BRUK AV TILSKUDD 

Asker kommune forvalter flere tilskuddsordninger med overordnet formål om å øke det frivillige 
organisasjonsarbeidet i kommunen2. Noen av tilskuddsordningene har definerte bruksområder der 
tilskuddet skal gå til drift av organisasjonen eller anlegg, mens andre er knyttet til prosjekter og 
arrangementer. Det gis også tilskudd til frivillighetssentraler hvor målet er å videreutvikle 
frivillighetssentralen som møteplass.    

Organisasjoner som kan søke på tilskuddsordningene, er idrettslag, kulturorganisasjoner og 
øvrige organisasjoner som arbeider med kulturelle aktiviteter, og tradisjonelle barne- og 
ungdomsaktiviteter. I tillegg kan enkeltpersoner eller andre institusjoner søke dersom prosjektet 
involverer flere frivillige organisasjoner. 

                                                             

1 Revisjonen kontaktet 10 organisasjoner som hadde mottatt både driftstilskudd og arrangement/prosjekttilskudd, men kun én 

organisasjon hadde anledning og ønsket å delta. 

2 Asker kommune (2018). Retningslinjer for tilskudd til frivillige lag og organisasjoner og frivillighetsarbeid. Hentet fra: 

https://www.asker.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/tilskuddsordninger/retningslinjer/  
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For å belyse hvordan tilskudd blir brukt, har vi kartlagt de ulike tilskuddsordningenes ramme og 
bruksområde. For å belyse spredningen i fordelingene har vi undersøkt:  

 Hvilke lag og organisasjoner har mottatt størst andel av tilskudd de tre siste årene?  

 Hvilke typer prosjekter har mottatt tilskudd de siste tre årene?  

4.1 REVISJONSKRITERIER 

Ettersom denne problemstillingen skal belyse utviklingen i Asker kommune over tid er det ikke 
hensiktsmessig å benytte målbare kriterier i en vurdering. Vi vil derfor ikke gjøre vurderinger av 
hvorvidt utviklingen over tid har vært positiv eller negativ. Denne problemstillingen må derfor 
ses på som et innledende kartleggingskapittel som i all hovedsak retter oppmerksomhet på 
aktivitet og aktivitetsutviklingen de siste årene.   

4.2 FAKTABESKRIVELSE 

4.2.1 Oversikt over typer tilskudd, budsjettrammer og søknader 

Asker kommune gir tilskudd, priser og stipender til frivillige organisasjoner og andre søkere. 
Denne forvaltningsrevisjonen omfatter ti av tilskuddsordningene til kommunen 

 driftsstøtte til drift av allmennyttige kulturtiltak 

 driftstilskudd til organisasjoner 

 etableringstilskudd  

 integreringstilskudd 

 tilskudd til drift og vedlikehold av private idrettsanlegg 

 tilskudd til tidligfaseprosjektering 

 prosjekttilskudd til barne- og ungdomstiltak 

 prosjekt- og arrangementstilskudd til kulturtiltak 

 prøv selv 

 tilskudd til frivillighetssentraler 
 

Enkelte tilskudd har et klart formål, eksempelvis støtte til drift av allmennyttige kulturtiltak, 
mens andre tilskudd har et bredere formål. ‘Prøv selv’ skal gå til barn og unge som ønsker å 
gjennomføre et initiativ, planlegge eller gjennomføre et tiltak3. Integreringstilskudd skal brukes 
til å gi alle mulighet til å delta i ordinære organisasjoner og/eller aktiviteter. Prosjekttilskudd til 
barne- og ungdomstiltak skal brukes til å bedre barn og unges oppvekstsvilkår innen kultur- og 
fritidstilbud, friluftsliv og andre organiserte og uorganiserte aktiviteter. Prosjekt- og 
arrangementstilskudd til kulturtiltak gis til kulturelle prosjekter eller arrangementer som skal 
finne sted i Asker, og som lokalbefolkningen vil ha anledning til å besøke eller få glede av.  

Asker kommune utbetaler mer i tilskudd til kultur, idrett og frivillige organisasjoner 
sammenlignet med andre kommuner4. Et forslag om å kutte 0,75 millioner kroner i tilskudd per 
år fra 2017 til 2019 var oppe til politisk behandling i 2017, men dette ble reversert under 
kommunens budsjettforhandlinger.  

Totalt er den budsjetterte rammen for de ti tilskuddsordningene på nærmere 11,2 millioner 
kroner hvert år. Rammene for hver enkelt tilskuddsordning strekker seg fra 70 000 kroner til 
rundt 3,6 millioner kroner og er listet opp i tabellen nedenfor. Etableringstilskudd og 
integreringstilskudd inngår i rammen til prosjekt- og arrangementstilskudd til kulturtiltak. I 
tillegg til Asker kommunes tilskudd til frivillighetssentralene gis det hvert år et statlig tilskudd på 
rundt 400.000 kroner per sentral. Disse er ikke inkludert i denne forvaltningsrevisjonen. Fra 
1.januar 2017 har statens tilskudd til frivillighetssentraler blitt overført til kommunen som da har 
fått ansvaret for videreformidling av disse midlene.   

                                                             

3 Asker kommune (2018). Retningslinjer for tilskudd til frivillige lag og organisasjoner og frivillighetsarbeid. Hentet fra: 

https://www.asker.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/tilskuddsordninger/retningslinjer/ 

4 Asker kommune. (2018). Driftsbudsjett – Kultur, frivillighet og fritid. Hentet fra: 

https://www.asker.kommune.no/styringsdokumenter/handlingsprogram-2017-2020/kultur-frivillighet-og-

fritid/driftsbudsjettet/  
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Direktør for kultur og teknikk har opplyst at rammene har holdt seg stabile fra år til år, med 
mindre justeringer. Vi har også fått opplyst at det er en viss frihet knyttet til å omdisponere 
midler mellom tilskuddsordningene, og at noen av tilskuddsordningene ikke har eksakte rammer. 
 

Tilskuddsordning  Ramme 2017 

Driftstilskudd til organisasjoner  3 651 000 

Frivillighetssentraler  2 300 000* 

Driftsstøtte til drift av allmennyttige kulturtiltak  1 902 000 

Prosjekt- og arrangementstilskudd til kulturtiltak 

(inkl. integrerings- og etableringstilskudd)  1 600 000* 

Tilskudd til drift av private anlegg  1 000 000 

Prosjekttilskudd til barn- og ungdomstiltak  450 000* 

Tidligfaseprosjektering  200 000 

Prøv Selv  70 000 

* Ingen eksakt ramme.  
Tabell 1: Tilskuddsordninger rangert etter størrelse på rammen. Kilde: Asker kommune 

 
Årlig deles det ut rundt 6,6 millioner kroner til drift av frivillige lag og organisasjoner 
(driftsstøtte til drift av allmennyttige kulturtiltak, driftstilskudd til organisasjoner, tilskudd til 
drift og vedlikehold av private idrettsanlegg), mens 1,7 millioner kroner går til ulike typer 
prosjekt- og arrangementstilskudd (prosjekt- og arrangementstilskudd til kulturtiltak, 
prosjekttilskudd til barn- og ungdomstiltak, prøv selv, og integreringstilskudd). Driftsstøtte 
utgjør dermed 60,7 % av utbetalte tilskudd, 15,5 % utbetales til prosjekt og arrangementer, mens 
22,6 % går til frivillighetssentraler.    

Utviklingen i søkerantall for de ti tilskuddsordningene nevnt ovenfor har vært positiv de tre siste 
årene. I 2015 var det 128 søkere, i 2016 134 søkere, og i 2017 var det 142 søkere. Antall avslag 
har blitt redusert fra 15 i 2015 til 13 i 2017. De vanligste grunnene til avslag er at organisasjonen 
ikke er registrert i Asker kommune eller at arrangementet/prosjektet ikke vil finne sted i Asker 
kommune. Se utvikling i antall søknader og avslag i figuren nedenfor.  
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Figur 2: Utvikling i antall tilskuddssøkere og antall avslag de tre siste årene. Kilde: Asker kommune 

For de ti tilskuddsordningene som er omfattet av forvaltningsrevisjonen, ble det delt ut i 
underkant av 10,3 millioner i 2015, 10,6 millioner i 2016 og 11 millioner kroner i 2017.  

Tilskuddsordning  Ramme 2017  Tildelt i 2017 

Driftstilskudd til organisasjoner  3 651 000  3 651 000 

Frivillighetssentraler              2 300 000             2 472 707 

Driftsstøtte til drift av allmennyttige kulturtiltak  1 902 000  1 912 000 

Prosjekt- og arrangementstilskudd til kulturtiltak 

(Inkl. etablerings- og integreringstilskudd)  1 600 000* 

  

            1 313 850 

Tilskudd til drift av private anlegg  1 000 000  1 086 899 

Prosjekttilskudd til barn- og ungdomstiltak  450 000*  317 000 

Tidligfaseprosjektering  200 000  135 000 

Prøv Selv  70 000  70 000 

Totalsum 11 173 000 10 958 456 

Tabell 2: Oversikt over budsjettrammer og faktiske utbetalte tilskudd i 2017. Kilde: Asker kommune 

 

Som det fremgår i figuren ovenfor, er det utbetalt rundt 200.000 kroner mindre i tilskudd i 2017 
sammenlignet med den totale rammen for tilskuddsordningene. Figuren synliggjør også at det er 
en viss frihet knyttet til å flytte midler mellom ordningene ettersom man eksempelvis har delt ut 
mer i tilskudd til frivillighetssentraler, men mindre i prosjekt- og arrangementstilskudd til 
kulturtiltak enn hva rammene tilsier at det kan deles ut.  
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4.2.2 Hvilke lag og organisasjoner har mottatt størst andel av tilskudd de tre siste årene?   

166 organisasjoner, lag, foreninger og enkeltpersoner har de siste tre årene mottatt tilskudd fra 
Asker kommune. Av disse er 41 % kulturorganisasjoner, 28 % idrettsforeninger og lag, 6 % har 
kirkelig tilknytning, 3 % er frivillighetssentraler, 5 % er enkeltpersoner mens resterende 
tilskuddsmottakere som natur- og fritidsorganisasjoner utgjør 17 %.  

 

 

Figur 3: Prosentvis fordeling av antall organisasjoner innenfor kategorier som har mottatt tilskudd de tre siste årene. 

Kilde: Asker kommune 

 

For å gi en oversikt over hvilke lag og organisasjoner som har mottatt størst andel av tilskudd de 
tre siste årene, har vi laget en tabell som viser de ti lagene og organisasjonene som har mottatt 
mest samlet sett.   

Organisasjon  Tilskudd mottatt i 2015-2017 

 Asker frivilligsentral Hasselbakken 2 787 765 

 Asker Skiklubb 2 197 107 

 Trafo Kunsthall 1 925 000 

 Stiftelsen Heggedal Hovedgård  1 697 000 

 NaKuHel Asker stiftelse 1 268 000 

 Borgen Nærmiljøsentral SA 1 259 000 

 Heggedal Nærmiljøsentral SA 1 216 000 

 Det Gule Huset  1 095 000 

 Nesøya IL 957 288 

 Vollen Nærmiljøsentral 944 000 
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Tabell 3: Oversikt over de ti organisasjonene som har mottatt mest tilskudd de tre siste årene (2015-2017). Kilde: Asker 

kommune 

Av tabellen fremkommer det at halvparten av tilskuddsmottakerne har mottatt tilskudd på 
bakgrunn av å være frivillighetssentraler. Videre er det to idrettslag, en kulturorganisasjon og to 
allmennyttige kulturtiltak/bygg. Disse har hovedsakelig mottatt tilskudd til drift.  

Av tilskuddssøkerne er det rundt 82 % som har søkt på en tilskuddsordning, mens rundt 18 % søkte 
på to eller flere av ordningene.   

4.2.3 Hvilke typer prosjekter har mottatt tilskudd de tre siste årene?  

For å belyse dette spørsmålet, har vi sett nærmere på de tilskuddsordningene som gir tilskudd til 
prosjekter og arrangementer. Dette inkluderer ordningene: prosjekttilskudd til barn- og 
ungdomstiltak, prosjekt- og arrangementstilskudd til kulturtiltak, integreringstilskudd og prøv 
selv.  

Asker kommune har delt ut mellom to til fire tilskudd årlig for ‘prøv selv’-ordningen, og 
prosjektene som støttes inkluderer blant annet dans, boktrykking og filmproduksjon.  

Integreringstilskuddet er også preget av få søkere, og vi ser at det er fire organisasjoner som har 
fått støtte de tre siste årene. Disse kan deles inn i to kategorier: integrering gjennom idrett og 
integrering gjennom arrangementer.   

For ordningen som gir prosjekttilskudd til barne- og ungdomstiltak, er det stor spredning i hva 
det gis støtte til, blant annet har tilskuddet gått til konserter, kunstutstillinger, sommerkurs og 
klatrekonkurranse. Denne ordningen har også lavt søkerantall med mellom 2-7 søkere hvert år.   

Prosjekt- og arrangementstilskudd til kulturtiltak er den mest søkte ordningen knyttet til 
prosjekt og arrangementer. Den har hatt 107 søkere de tre siste årene, hvorav 78 har fått 
innvilget støtte. Figuren nedenfor viser hvilke typer prosjekter og arrangementer som har fått 
støtte gjennom denne ordningen.   

 

Figur 4: Prosjekter og arrangementer som har mottatt tilskudd de tre siste årene inndelt i kategorier. Kilde: Asker 

kommune 

 

Som vist i figuren ovenfor, går nærmere halvparten av prosjekt- og arrangementstilskudd til 
kulturtiltak til konserter. 32 % går til diverse arrangementer, 11 % går til trykking av bøker, 

49 %
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aviser ol., mens de resterende tilskuddene går til teater, revy og musikaler.5 Diverse 
arrangementer er eksempelvis nyttårsfeiring, barnas verdensdag for psykisk helse og kulturell 
aktivitetsdag. 

5 KJENNSKAP TIL TILSKUDDSORDNINGENE 

Over 280 lag og foreninger er registrert i kommunen ifølge tall fra kommunens hjemmesider.6  
Dette innebærer et stort antall potensielle tilskuddsmottakere da disse som oftest er avhengig av 
kommunal, fylkeskommunal og statlig støtte.  

For å belyse i hvilken grad kommunens tilskuddsordninger er kjent blant potensielle 
tilskuddsmottakere, har vi undersøkt følgende: 

 Har kommunen etablert hensiktsmessige rutiner for å sikre at informasjon om 

tilskuddsordningene er tydelig og blir gjort tilgjengelig for målgruppene?  

 I hvilken grad er lag og organisasjoner kjent med kommunens tilskuddsordninger?  

 Hvilke barrierer eksisterer (fra tilskuddsmottakers ståsted) for å søke tilskudd? 

5.1 REVISJONSKRITERIER 

For å kartlegge i hvilken grad kommunens tilskuddsordninger er kjent blant potensielle 
tilskuddsmottakere, har vi basert oss på funn fra spørreundersøkelsen, antall organisasjoner 
kommunen har inngått samarbeidsavtaler med og hvor mange som har deltatt på seminarer hvor 
tilskuddsordning er tema. 

Vi anser kommunens rutiner for å sikre at informasjon om tilskuddsordningene er tydelig og blir 
gjort tilgjengelig for målgruppene, som viktig for å gjøre kommunens tilskuddsordninger kjent. I 
denne vurderingen har vi lagt DFØs sjekkliste for utvalgte prosesser i tilskuddsforvaltningen til 
grunn. Ifølge sjekklisten innebærer hensiktsmessige rutiner at: 

 Tilskuddsordningen er gjort kjent på en måte som muliggjør at alle potensielle 
tilskuddssøkere nås. 

 Nødvendig informasjon i forbindelse med kunngjøringen er gjort tilgjengelig slik at potensielle 
tilskuddssøkere kan vurdere om det er aktuelt å søke. 

5.2 FAKTABESKRIVELSE 

5.2.1 Har kommunen etablert hensiktsmessige rutiner for å sikre at informasjon om 
tilskuddsordningene er tydelig og blir gjort tilgjengelig for målgruppene?  

Asker kommune har stor oppmerksomhet på frivillighet og har siden 2011 hatt en 
frivillighetskoordinator i full stilling. Stillingen er et bindeledd mellom organisasjoner og 
kommunen, og den skal sikre oversikt over lag og foreninger og bidra til etablering av nye lag og 
foreninger. I tillegg skal det sikres informasjon til lag og foreninger om kommunens tilbud. 
Frivillighetskoordinatoren er også ansvarlig for oppfølging av mange av samarbeidsavtalene 
mellom kommunen og organisasjonene. Det er inngått 24 samarbeidsavtaler hvor formålet er å 

                                                             

5 Under intervjuene kom det frem at det ikke blir utdelt tilskudd til vedlikehold for tilskuddsordningen tilskudd til drift og 

vedlikehold av private idrettsanlegg. Søknader til denne ordningen som inneholder søknad om driftstilskudd og 

vedlikeholdsprosjekter får kun tildelt tilskudd til drift, da det ikke er tilstrekkelige tilskuddsmidler til både drift og vedlikehold.  

 

6 Listen over organisasjoner genereres automatisk fra Brønnøysundregisteret  
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sikre mer forutsigbarhet. Avtalene er også et «uttrykk for ønske om god samhandling mellom 
partene for å støtte og tilrettelegge for at det skal være lett å være frivillig i Asker»7. 

Kommunen har satt i gang flere tiltak for å sørge for at tilskuddsordningene er kjent blant lag og 
organisasjoner i kommunen. Informasjon om alle tilskuddsordningene kommunen forvalter, samt 
tippemidler, legater og stipender finnes på kommunes hjemmesider. Det finnes også 
søknadsskjema for de ulike ordningene og ordningenes retningslinjer, herunder formål, hvilke 
organisasjoner som kan søke og krav til søknad og rapportering.  

I tillegg til informasjon om egne tilskuddsordninger abonnerer kommunen på Tilskuddsportalen 
slik at alle lag og foreninger kan bruke denne gratis. Tilskuddsportalen inneholder oversikt over 
eksterne tilskuddsordninger, søknadsfrister og elektroniske søknadsskjema. Pr. mars 2018 har 
Tilskuddsportalen 328 brukere som oppgir at deres organisasjon er aktive i kommunen8. 

Videre arrangerer kommunen kurs i lokalt organisasjonsarbeid hvor rekruttering av frivillige, 
organisasjonsutvikling, styrearbeid og tilskuddsordninger er tema for fire ulike samlinger. Sist 
samling om økonomi, søknader og tilskuddsordninger ble arrangert 14. februar og samlet 23 
personer fra 20 ulike organisasjoner. 

Et annet tiltak er å være til stede der frivilligheten er. Eksempelvis har representanter fra Natur 
og idrett holdt innlegg om budsjett, handlingsprogram og prosesser på møter arrangert av 
idretten selv. 

5.2.2 Informasjon om søknadsprosess og krav til søknad 

Søknad om tilskudd skal sendes gjennom et elektronisk søknadsskjema som finnes på kommunens 
hjemmesider. De ulike ordningenes søknadsfrister fremgår av retningslinjene. I intervju med 
kulturrådgiver i kommunen opplyses det at søknadsfrist for driftstilskudd annonseres på 
kommunens facebookside og i Askerposten hver høst. I tillegg opplyses det at personen som 
behandler søknader om driftstilskudd, sender e-post til organisasjoner som tidligere har mottatt 
tilskudd dersom de ikke har søkt når fristen nærmer seg.  

Krav til hva søknaden skal inneholde, er fastsatt i tilskuddsordningenes retningslinjer. Dette 
varierer mellom de ulike ordningene. For støtte til arrangement og prosjekter er det i hovedsak 
mål for prosjektet, prosjektplan og budsjett som skal oppgis av søkere på kommunens tilskudd. 
For driftstøtte skal blant annet medlemstall, kontingentinngang, revidert regnskap for 
foregående år og budsjett for inneværende år vedlegges søknaden.  

Det er ikke oppgitt kontaktpersoner for tilskuddsordningene på kommunens nettsider, men 
kulturrådgiver opplyser å motta noen henvendelser årlig vedrørende tilskuddsordningene. Disse 
omhandler i hovedsak hvorvidt organisasjonens arrangement faller innenfor eller utenfor 
retningslinjene.  

Det finnes ikke informasjon om hvordan søknadene prioriteres eller hvordan innhold i søknaden 
vektes i vurdering av hvorvidt tilskudd skal tildeles. 

5.2.3 I hvilken grad er lag og organisasjoner kjent med kommunens tilskuddsordninger?  

De ansatte i kommunen som revisjonen snakket med, har inntrykk av at de fleste lag og 
organisasjoner som kan søke på kommunens tilskuddsordninger, er kjent med dette. For 
ordninger rettet mot idretten baseres dette i stor grad på det tette samarbeidet med 
idrettsrådet. Idrettsrådet forvalter driftstilskuddet til idrettslagene på vegne av kommunen, og 
deltar i behandling av tilskudd til drift og vedlikehold av private idrettsanlegg og tilskudd til 
tidligfaseprosjektering. Kommunen opplever at Idrettsrådet har god kontakt med idrettslagene i 
kommunen og at idrettslagene setter pris på idrettsrådets involvering. 

                                                             

7 Hentet fra samarbeidsavtale mellom Asker kommune og Heggedal nærmiljøsentral. Revisjonen har fått opplyst at de fleste 

avtaler har omtrentlig lik ordlyd. 

8 En organisasjon kan ha flere brukere slik at antall brukere ikke nødvendigvis gjenspeiler antall organisasjoner. 
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Kulturrådgiver og frivillighetskoordinator i kommunen har god oversikt over organisasjonene i 
kommunen, og mener de som har barn- og unge som målgruppe i iallfall bør være kjent med 
ordningene.   

Ifølge frivillighetsregisteret er 280 lag og foreninger registrert i kommunen. Dokumenter vi har 
fått tilgang til, viser at 166 ulike organisasjoner har mottatt tilskudd de tre siste årene.9 

Spørreundersøkelsen viser at 83 % er kjent med kommunens tilskuddsordninger. Av de som ikke 
er kjent med ordningene, er det ingen som oppgir kun å ha barn og unge som målgruppe. 

 

Figur 5: Svar på spørsmål om «I hvilke kanaler har du sett informasjon om Asker kommunes tilskuddsordninger? 

Respondentene kan velge flere alternativer. Kilde: BDO  

Som vi ser av figuren ovenfor er det flest som oppgir at de har mottatt informasjon om Asker 
kommunes tilskuddsordninger gjennom e-post/brev eller via kommunens hjemmesider.  

Videre mener organisasjoner som deltok i spørreundersøkelsen, at informasjon om 
tilskuddsordningene er relativ lett tilgjengelig.  

  

Figur 6: Svar på spørreundersøkelsen om «I hvilken grad er informasjon om Asker kommunes tilskuddsordninger lett 

tilgjengelig?». Kilde: BDO 

5.2.4 Hvilke barrierer eksisterer for å søke tilskudd? 

Organisasjonen som ble intervjuet, opplevde ingen barrierer ved å søke tilskudd. De var heller 
ikke kjent med om andre opplevde barrierer for å søke tilskudd. 

                                                             

9 Disse inkluderer enkeltpersoner, religiøse foreninger og prosjektgrupper som arrangerer eksempelvis festivaler som ikke 

registreres i Frivillighetsregisteret. 
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I spørreundersøkelsen ble organisasjonene spurt om de hadde innspill til forbedringsområder for 
tilskuddsordningene. Enkelte svarte at ordningene kunne vært enda enklere å finne på 
kommunens nettside, enten gjennom link på forsiden, eller ved en mer optimalisert søkefunksjon 
på hjemmesidene. Ønske om mer intuitive og samkjørte søknadsløsninger ble også trukket frem.  

Videre svarte enkelte at det kan være vanskelig å vite hvilken tilskuddsordning de skal søke på. 
Kulturrådgiver opplyser også at det hender organisasjoner bruker feil mal når de søker om 
tilskudd. Dette gjelder i hovedsak organisasjoner som har søkt på «Prosjekt- og 
arrangementsstilskudd til kulturtiltak», men som skulle ha søkt på «Prosjekttilskudd til barne- og 
ungdomstiltak». Dette kan også skape problemer når dokumentasjon skal lagres på ESA10 som er 
inndelt etter type tilskudd.  

5.3 VÅR VURDERING 

5.3.1 Asker kommunes tilskuddsordninger er gjort kjent på en måte som muliggjør at alle potensielle 
tilskuddssøkere nås 

Etter vår vurdering er kommunens tilskuddsordninger gjort kjent på en måte som muliggjør at 
alle potensielle tilskuddsmottakere nås. Revisjonen anser ansettelse av frivillighetskoordinator, 
inngåelse av samarbeidsavtaler og det tette samarbeidet med idrettsrådet som et uttrykk for at 
kommunen har et aktivt forhold til frivillighet, og tilrettelegger for økt frivillighet i kommunen. 
Dette i kombinasjon med at den benytter flere ulike kanaler, som eksempelvis personlig kontakt 
og lokalaviser for å spre informasjon om tilskuddsordningene, gjør det mulig slik vi ser det at alle 
potensielle tilskuddsmottakere nås.  

Samlet sett anser revisjonen at igangsatte tiltak er hensiktsmessige for å gjøre ordningene kjent. 
Dette bekreftes langt på vei av resultatene fra spørreundersøkelsen hvor 83 % svarer at de 
kjenner til kommunens tilskuddsordninger. 

5.3.2 Nødvendig informasjon i forbindelse med kunngjøringen er tilgjengeliggjort slik at potensielle 
tilskuddssøkere kan vurdere om det er aktuelt å søke 

Revisjonen anser i all hovedsak at nødvendig informasjon om tilskuddsordningene er lett 
tilgjengelig da tilskuddsordningenes retningslinjer framkommer på kommunens hjemmesider. Av 
disse fremgår blant annet tilskuddets formål, hvilke organisasjoner som kan søke og hva 
søknaden skal inneholde. Vår vurdering underbygges også av resultatene fra spørreundersøkelsen 
som viser at 66 % mener at informasjon om kommunens tilskuddsordning i stor eller svært stor 
grad er tilgjengelig. 

Revisjonen vurderer videre at tilskuddsmottakere, med referanse til tilskuddsordningenes 
retningslinjer, i stor grad bør være i stand til å vurdere om det er aktuelt for dem å søke om 
tilskudd eller ikke. Derimot er det et forbedringspotensial å gjøre tydeligere retningslinjene for 
«prosjekt- og arrangementsstilskudd til kulturtiltak» og «prosjekttilskudd til barne- og 
ungdomstiltak» for å sørge for at søkerne benytter den korrekte ordningen. Dette fordi flere 
benytter feil søknadsskjema når de søker på disse to tilskuddene. 

5.3.3 Potensielle tilskuddsmottakere er i stor grad kjent med kommunens tilskuddsordninger 

Etter vår vurdering sørger Asker kommune for at tilskuddsmottakere i stor grad er kjent med 
kommunens tilskuddsordninger. Dette begrunnes bl.a. med at spørreundersøkelsen viste at 83 % 
av de som gjennomførte undersøkelsen, er kjent med kommunens tilskuddsordninger. Av dem 
som svarte at de ikke er kjent med ordningene arbeider ingen utelukkende med barn og unge, 
som er tilskuddsordningenes prioriterte målgruppe. 

5.4 KONKLUSJON VEDRØRENDE KJENNSKAP TIL TILSKUDDSORDNINGENE 

Lag og foreninger i Asker kommune er i stor grad kjent med kommunens tilskuddsordninger. 
Tiltakene kommunen har satt i gang, og hvordan informasjonen om tilskuddsordningene er gjort 
tilgjengelige, er etter revisors syn hensiktsmessige. 

                                                             

10 ESA er kommunens saks- og arkivsystem. 
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6 TILDELING AV TILSKUDD 

Kommunen forvalter en rekke tilskuddsordninger til lag og foreninger, og utbetaler et høyere 
tilskudd til kultur, idrett og frivillige enn andre kommuner.11 Det finnes en rekke måter å 
innrette tilskuddsordninger på. For å belyse hvordan Asker kommune har innrettet sine 
ordninger, og således tildeler tilskudd, har vi kartlagt og analysert følgende:  

 I hvilken grad utarbeider kommunen prioriteringer i forkant av tildelinger? 

 Hvordan er tilskuddsordningen innrettet? 

- Er tilskuddsordningene søknadsbaserte eller gis det etter en fordelingsnøkkel? 

- Er midlene som gis frie eller bundne? 

 Hvordan behandler kommunen søknader? 

6.1 REVISJONSKRITERIER  

I vurderingen av hvorvidt kommunens rutiner for å sikre at søknader behandles etter 
retningslinjene, har vi lagt DFØs sjekkliste for utvalgte prosesser i tilskuddsforvaltningen12 til 
grunn. Ifølge sjekklisten innebærer hensiktsmessige rutiner for søknadsbehandling av tilskudd at 
behandlingen sikrer at: 

 Behandlingen av søknader skal følge reglene i forvaltningsloven og i eventuell særlov om 
tilskuddsordningene. 

 Tilsagn om tilskuddsbeløp på grunnlag av innvilget søknad skal bekreftes med et 
tilskuddsbrev. 

 Tilskuddsbrevet med eventuelle vedlegg skal beskrive formål og hva slags tiltak tilskuddet 
forutsettes benyttet til, tilskuddsbeløp, utbetalingsordning, eventuelle vilkår, krav til 
rapportering, kontrolltiltak og mulige reaksjonsformer.  

 Tilskuddsforvalter har etablert tiltak for å kontrollere informasjonen som tilskuddsbeløp og 
tildeling.  

 Gjennomførte kontrolltiltak skal dokumenteres på en tilfredsstillende måte. 

 Kontrollen skal tilpasses den enkelte tilskuddsordning og skal vurderes i forhold til målet med 
ordningen 

 Kontrollen skal ha et rimelig omfang i forhold til nytten og kostnadene med kontrollen. 

6.2 FAKTABESKRIVELSE 

6.2.1 I hvilken grad utarbeider kommunen prioriteringer i forkant av tildelinger? 

Kulturrådgiver opplyser at det ikke finnes konkrete prioriteringer i forkant av tildelinger. Det sies 
videre at bevilgningene til driftstilskudd og tilskudd til arrangementer og prosjekter er relativt 
faste fra år til år. Det er stort sett de samme organisasjonene som søker driftstilskudd hvert år, 
men søknader gjennom andre tilskuddsordninger varierer. I vår kartlegging av bruk av tilskudd 
fremkommer det at det er noen arrangementer, prosjekter og tiltak gjennom andre 
tilskuddsordninger som mottar tilskudd flere ganger. Kulturrådgiver oppgir at det er en 
prioritering i kommunen at tilskudd ikke alene skal finansiere aktivitet i frivillige organisasjoner, 
og at søkere som har søkt mange ganger tidligere, kan bli nedprioritert. Det opplyses videre at 
avsatte midler til bevilgninger for prosjekt- og arrangementsstøtte sjeldent blir fullt ut benyttet 
og at kommunen derfor ikke trenger å gjøre prioriteringer i forkant for disse tilskuddene.  

På kommunens hjemmesider fremkommer det: 

                                                             

11 https://www.asker.kommune.no/styringsdokumenter/handlingsprogram-2017-2020/kultur-frivillighet-og-

fritid/driftsbudsjettet/  

12 Direktoratet for økonomistyring. (2012). Sjekkliste for utvalgte prosesser i tilskuddsforvaltningen  
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«De kommunale tilskuddene er et virkemiddel for økt innsats i det frivillige 
organisasjonsarbeidet. Tilskuddene skal stimulere til, og opprettholde, mangfoldet i 
aktivitetstilbudene. Spesielt prioritert er aktiviteter og tiltak for barn og unge (6-19 år), 
integrering av aktiviteter spesielt tilrettelagt for personer med spesielle behov, og 
eventuelle andre prioriteringer i det til enhver tid gjeldende kommunale 
handlingsprogram.»13  

Det ble foretatt en endring i retningslinjene for driftstilskudd for ti år siden, da det ble bestemt 
at det kun skulle tildeles driftstilskudd til organisasjoner med målgruppen barn og unge. I tillegg 
tildeler kommunen bare midler til prosjekter med målgruppe for barn og unge.  

Retningslinjene i Asker kommune har enkelte krav som begrenser hvilke organisasjoner som kan 
søke tilskudd, og hvilke prosjekter og arrangementer det kan søkes til. For å få tilskudd, må 
organisasjonen være registrert i Asker kommune og prosjekter/arrangementer må gjennomføres i 
Asker kommune. Kulturrådgiver opplyser at tilskudd som får avslag, ofte er fra organisasjoner 
som ikke er registrert i Asker kommune eller som skal gjennomføre et prosjekt eller arrangement 
utenfor kommunen. I tillegg kan enkelte prosjekter og arrangementer som har fått støtte flere 
ganger tidligere få avslag. 

Frivillighetskoordinator påpeker at tilskuddsordningenes fokus på barn og unge er tydelig, men at 
tilskuddsordningen i større grad kunne vært relatert til utfordringene i samfunnet. Det er en 
rekke indikatorer på at lettere nedstemthet blant unge jenter og ensomhet blant eldre er en 
utfordring. Kommunen kunne eksempelvis ha opprettet tilskuddsordninger for tiltak som 
stimulerer eldre til å være mer aktivt, eller yngre til å samles.  

Kulturrådgiver opplyser at frivillige organisasjoner i Asker kommune kan gå gjennom politikerne 
for å få innvilget tilskudd, og at dette gjelder uavhengig av om de har søkt tilskudd hos Asker 
kommune og om de har fått avslag på søknaden til Asker kommune. Flere politikere har god 
kontakt med frivillige organisasjoner og bidrar gjerne med å løfte deres saker til behandling. 
Dette påvirker hvilke tiltak som får støtte av kommunen.  

6.2.2 Hvordan er tilskuddsordningen innrettet? 

Driftstilskudd er inndelt i hodetilskudd og aktivitetstilskudd. Organisasjoner med over ti 
medlemmer i målgruppen barn og unge kan motta hodetilskudd for medlemmer i denne gruppen. 
Organisasjoner som har høy aktivitet rettet mot barn og unge kan i tillegg motta 
aktivitetstilskudd.14 Kulturrådgiver opplyser at driftstilskudd deles ut etter en fordelingsnøkkel 
der det foretas en ny vurdering hvert år. 

Tilskudd som faller inn under andre tilskuddsordninger enn driftstilskudd er søknadsbasert og 
tildeles løpende. Kulturrådgiver oppgir at tilskudd til prosjekt og arrangement kan gis som en 
underskuddsgaranti eller så gis det penger direkte. Ved underskuddsgaranti blir penger utbetalt 
når tilskuddsmottaker har sendt inn regnskap og bilag i etterkant av prosjektet/arrangementet. 
Det opplyses videre at underskuddsgaranti brukes der kommunen ikke er kjent med 
prosjektet/arrangementet eller at søknaden gir en vag beskrivelse av prosjekt/arrangementet. 
Kulturrådgiver opplyser at prosjekter som anses som usikre som regel gjennomgås med leder og 
at det aldri gis ut midler kommunen ikke vet hva går til. Ved direkte tilskudd sendes pengene 
etter det er kontrollert at søknad og vedlagt dokumentasjon er i henhold til retningslinjene.    

Som nevnt i avsnittet over, er avsetninger for bevilgninger til driftstilskudd samt tilskudd til 
prosjekter og arrangementer relativt faste. Driftstilskudd er frie midler der det ikke stilles krav 
til hva midlene kan benyttes til. Andre tilskuddsordninger gis tilskudd som bundne midler der det 
i motsetning stilles krav til bruken av tilskuddet.  

6.2.3 Hvordan behandler kommunen søknader? 

Alle søknader sendes inn til et postmottak som lagrer søknaden og vedlagt informasjon i ESA. Her 
lagres søknaden i egne mapper som er inndelt etter tilskuddsordning. Søknadsbehandler får 

                                                             

13 Asker kommune (2017). Retningslinjer for tilskudd til frivillige lag og organisasjoner og frivillighetsarbeid. Hentet fra: 

https://www.asker.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/tilskuddsordninger/retningslinjer/  

14 Asker kommune. (2017). Retningslinjer for tilskudd til frivillige lag og organisasjoner og frivillighetsarbeid. Hentet fra: 

https://www.asker.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/tilskuddsordninger/retningslinjer/  
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automatisk en e-post når søknader legges inn i ESA og kan videre skrive svarbrev fra programmet. 
Kulturrådgiver mener programmet fungerer bra og at prosessen for å behandle tilskudd er enkel. 
Det opplyses imidlertid at det kan være vanskelig å finne frem til tilskudd som er lagret under 
feil type tilskuddsordning i ESA. Dette skjer som regel dersom søker har brukt feil mal for 
søknaden. Gjennom spørreundersøkelsen til frivillige organisasjoner kom det frem at de fleste 
opplever søknadsprosessen for tilskuddsordningen i Asker kommune som enkel. Figur 10 viser 
svarene fra spørreundersøkelsen, der 58 % av respondentene mener søknadsprosessen i stor grad 
er enkel, og 18 % av respondentene mener at søknadsprosessen i svært stor grad er enkel.  

 

 

Figur 10 - Svar på spørsmål " I hvilken grad mener du at søknadsprosessen for å motta tilskudd fra Asker kommune er 

enkel?". Kilde BDO. 

Retningslinjer for å gi tilskudd 

Det er ulike kriterier i retningslinjene som beskriver hvilke typer organisasjoner som kan motta 
tilskudd og retningslinjer for ulike type tilskudd. Vi har gjennomført en stikkprøvekontroll av 
tilskudd fra følgende tilskuddsordninger:  

 Prosjekter til barn og unge. 

 Arrangementsstøtte til kultur. 

 Integreringstilskudd. 

 Prøv selv. 

I kontrollen har vi valgt ut kommunens retningslinjer for tilskuddsordningene listet over og 
kontrollert om retningslinjene etterfølges i vår stikkprøvekontroll av 15 tilskudd. Der det ikke er 
avdekket avvik til retningslinjene er dette markert med hake og der det er avdekket en eller 
flere avvik er dette markert med kryss i tabell 4. Retningslinjer som ikke er aktuelle for en type 
tilskudd, er markert med I/A. Som vi ser av tabell 4 er det avdekket et avvik der det er tildelt 
midler til kostnader som ikke støttes i henhold til retningslinjene.  

I retningslinjene til Asker kommune står det at det hovedsakelig ikke skal ytes tilskudd til 
kulturarrangementer eller prosjekter for barn og unge for mer enn maksimalt 50 % av 
budsjetterte utgifter. I vår stikkprøvekontroll er det avdekket at det er gitt mer enn 50 % av 
budsjetterte utgifter for 4 tilskudd, av disse har 3 fått dekket 100 % av budsjetterte utgifter og 
et fått dekket 241 % av budsjetterte utgifter.  

Det står videre på kommunens infosider for arrangementsstøtte, støtte til prosjekter for barn og 
unge og integreringstilskudd at organisasjoner som søker om tilskudd må søke minimum 14 dager 
før arrangementet for tilskudd under kr. 50.000 og minimum 3 måneder for tilskudd over kr. 
50.000. Vår stikkprøvekontroll har avdekket at søknader stort sett blir behandlet raskt. Videre er 
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tilskudd utbetalt før arrangementet/prosjektet har blitt gjennomført for alle tilskudd som er 
kontrollert i stikkprøvekontrollen.  

 

Tabell 4: Resultater fra stikkprøvekontroll som viser at tilskudd i stort sett blir behandlet etter retningslinjene. Det er 

avdekket et avvik der det er gitt tilskudd til kostnader som ikke støttes i henhold til retningslinjene.  

Retningslinjer for tilskuddsbrev 

For alle tilskudd i stikkprøvekontrollen er det sendt svarbrev fra tilskuddsforvalter. 
Tilskuddsforvalter kan sende sitt svarbrev direkte fra ESA, og det er en standard utforming på 
brevet. Det er imidlertid stor forskjell på hva som inkluderes i svarbrevet for de ulike 
tilskuddene som er kontrollert i vår stikkprøvekontroll. Tabellen nedenfor viser resultatene fra 
stikkprøvekontrollen. Det er avdekket flere avvik med hensyn til at tilskuddsbrevet inneholder 
beskrivelse av rapporteringskrav og kontrolltiltak dersom tilskuddet ikke er brukt i henhold til 
retningslinjene.  

 

Tabell 5: I stikkprøvekontrollen av tilskuddsbrev er det avdekket varierende informasjonsinnhold og at flere 

tilskuddsbrev ikke beskriver rapporteringskrav og kontrolltiltak dersom tilskudd ikke brukes i henhold til 

retningslinjene. 

Kontroll av informasjon om tilskuddsbeløp og tildeling  

Det er ikke utarbeidet retningslinjer som beskriver grunnlag for tildelt tilskuddsbeløp. I vår 
stikkprøvekontroll er det avdekket at tilskuddsmottakere får varierende prosentandel av 
budsjetterte kostnader. I mange tilfeller tilsvarer tilskuddsbeløp det beløpet tilskuddsmottakere 
legger inn i søknaden. I andre tilfeller har tilskuddsmottakere fått mindre enn søknadsbeløpet. 
Det er også avdekket at tilskuddsmottakere har fått tildelt mer enn 50 % av budsjetterte 
kostnader for 3 av tilskuddene kontrollert under stikkprøvekontrollen.  
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Det gis ikke lenger driftstilskudd til organisasjoner med målgruppe for voksne. Dette var en 
økonomisk påkjennelse for enkelte frivillige organisasjoner som tidligere fikk driftstilskudd av 
Asker kommune. Kulturrådgiver i kommunen har påpekt at en konsekvens av dette har vært at 
kommunen noen ganger tildeler rausere arrangementsstøtte til disse organisasjonene.   

Videre opplyser kulturrådgiver at det kan gjøres unntak fra retningslinjene for 
integreringstilskudd. Det har tidligere blitt gitt integreringstilskudd til tiltak hvor noe av 
tilskuddet brukes til bespisning, som bryter med retningslinjene. Denne praksisen utøves fordi 
bespisning ofte er en viktig del av arrangementer for mange kulturer, og at kommunen ikke vil 
hindre at gode integreringstiltak ikke blir gjennomført.  

Dokumentasjon av kontrolltiltak 

I stikkprøvekontrollen er det enkelte organisasjoner som har fått tildelt mindre enn 
søknadsbeløpet. I ett av tilfellene er det redegjort hvorfor det tildeles mindre midler enn omsøkt 
beløp i svarbrevet, for resterende tilskudd er det ikke redegjort hvorfor organisasjonen mottar 
mindre. Kulturrådgiver påpeker at det ofte sendes ytterligere informasjon i e-posten som sendes 
til tilskuddsmottaker med svarbrevet. Det er imidlertid kun tilskuddsbrevet som legges i ESA. 
Derfor har ikke alle i tilskuddsforvaltningsseksjonen tilgang til hele vurderingen for tildeling av 
tilskuddsbeløpet. 

Tilpasning til tilskuddsordning og søknadsbeløp 

Det er enkelte tilskudd som er lettere å etterprøve at blir benyttet til formålet enn andre. Hvis 
det for eksempel søkes om tilskudd til en konsert, vil det være enkelt å kontrollere at konserten 
har blitt gjennomført i ettertid. Det kan imidlertid være vanskeligere å kontrollere at for 
eksempel tilskudd til prosjekter for barn og unge faktisk har kommet barn og unge til gode. Det 
stilles ikke ulike krav til hva som skal legges ved av dokumentasjon i søknaden til prosjekter som 
er vanskeligere å etterprøve. Kommunen krever for eksempel ikke at det legges ved 
medlemsliste med navn og fødselsdato som vedlegg til søknaden eller som en del av 
rapporteringen for prosjekter for barn og unge.  

Tilskudd over kr 50 000 blir politisk behandlet. Kulturrådgiver opplyser at søknader over 
kr 50 000 som regel er godt dokumentert. Det er imidlertid ingen forskjell i retningslinjene for 
behandling av tilskudd av ulik beløpsmessig størrelse under kr 50 000. Det er heller ingen 
forskjell på søknadsprosessen for søknader under kr 50 000.  

6.3 VÅR VURDERING 

6.3.1 Kommunen foretar ikke konkrete prioriteringer i forkant av tildelinger 

Det er ingen konkrete prioriteringer i forkant av tildelinger. Vi vurderer likevel at kommunens 
satsning på barn og unge ivaretas gjennom driftstilskudd som utelukkende går til organisasjoner 
med medlemmer i denne gruppen. I tillegg behøver ikke kommunen å prioritere i forkant av 
tildelinger til arrangementer og prosjekter ettersom avsatte midler til disse tilskuddsordningene 
sjeldent brukes opp. Frivillighetskoordinator påpeker at ordningenes mål i større grad kunne 
vært koblet til utfordringer i kommunene og samfunnet for øvrig. Imidlertid er det vedtatt at 
tilskudd først og fremst skal tilgodese barn og unge. Om synspunktet skulle aktualiseres, måtte 
det forankres politisk.  

6.3.2 Kommunens innretning sikrer at kommunens målsetninger med tilskuddet oppnås 

Det er positivt at kommunen tar en ny vurdering av driftstilskudd hvert år. Det er også positivt at 
leder er involvert ved tildelinger til usikre prosjekter og arrangementer, og at det ofte gis 
underskuddsgaranti til disse prosjektene eller arrangementene. Dette må dokumenteres ved 
bilag som sikrer at pengene er benyttet til formålet. 

6.3.3 Kommunen har ikke tilstrekkelige rutiner for søknadsbehandling 

Kontrollerte søknader er i samsvar med krav i retningslinjene og oppfyller krav til 
dokumentasjon. Kommunen har et godt system for søknadsbehandling, og søknadene blir i de 
fleste tilfeller behandlet innen tidsfrist. Revisjonen har imidlertid avdekket en del avvik til 
søknadsbehandlingen. For flere av tilskuddene i vår stikkprøvekontroll er det gitt over 50 % av 
budsjetterte kostnader i tilskudd. Det gis videre enkelte ganger rausere arrangementsstøtte til 
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organisasjoner som ikke kvalifiserer til driftsstøtte. I tillegg har det forekommet at det er gjort 
unntak fra retningslinjene for tilskudd til integreringstiltak der bespisning utgjør en del av 
budsjetterte kostnader. Vi vurderer at søknadsbehandlingen i stor grad er basert på 
skjønnsmessige vurderinger. I tillegg er dokumentasjon av vurderingene som ligger til grunn for 
tildeling av tilskuddsbeløp i mange tilfeller mangelfulle og ikke skriftlige. Videre er det ingen 
standard retningslinjer for hvordan søknader skal vurderes. Vi mener at dette gjør prosessen 
personavhengig og gjør en kontroll vanskelig å etterprøve. 

6.4 KONKLUSJON VEDRØRENDE TILDELING AV TILSKUDD 

Det er ingen konkrete prioriteringer i forkant av tildeling av tilskudd, men kommunens 
retningslinjer sikrer i en viss grad at midler blir brukt i henhold til målsettingene. Systemene 
rundt søknadsbehandling synes å fungere bra, men tildelingene er i stor grad basert på 
skjønnsmessige vurderinger som ikke er tilstrekkelig dokumentert og etterprøvbar. 

7 GÅR PENGENE TIL FORMÅLET? 

Asker kommune gir tilskudd til drift, vedlikehold, prosjekter og arrangementer gjennom sine 
tilskuddsordninger. Formålet med ordningene er å støtte frivillige lag og organisasjoner samt øke 
mangfoldet av aktiviteter i kommunen. Det er derfor vesentlig å kartlegge hva pengene brukes 
til, og å vurdere om pengene går til formålet. Vi har belyst dette gjennom: 

 I hvilken grad har kommunen etablert systemer for å vurdere om tilskuddene bidrar til å nå 

tilskuddenes felles og selvstendige formål?  

 I hvilken grad blir det gjennomført systematiske evalueringer av måloppnåelse innenfor de 

ulike tilskuddsordningene? 

 Hva brukes tilskuddsmidlene til?  

7.1 REVISJONSKRITERIER 

For vurdering av denne problemstillingen legger vi to ulike forståelser av «formålet» til grunn. På 
den ene siden ser vi på hvorvidt pengene er brukt i tråd med tilskuddsordningens retningslinjer. 
På den andre siden ser vi hvordan tilskuddene bidrar til å nå til tilskuddenes felles og 
selvstendige formål. 

For å vurdere hvorvidt kommunen har etablert systemer for å vurdere om tilskuddene benyttes i 
tråd med retningslinjer, og om de bidrar til å nå ordningenes formål, vil vi benytte DFØs 
sjekkliste knyttet til informasjon om måloppnåelse. Ifølge sjekklisten innebærer dette: 

 Rapporteringskravene er utformet slik at informasjonen som mottas er egnet til å vurdere 
måloppnåelse og oppfyllelse av tilskuddsvilkår. 

 Det er etablert et hensiktsmessig administrativt opplegg for å kontrollere og vurdere 
måloppnåelse og oppfyllelse av tilskuddsvilkår. 

 Det administrative opplegget beskriver hvordan tilskuddsforvalter skal følge opp dersom 
kontroll og vurdering av innhentet informasjon viser ikke-tilfredsstillende forhold. 

Krav ifølge tilskuddsordningens retningslinjer legges til grunn for vurderingen av hvorvidt 
pengene er brukt i tråd med disse: 

 Rapport og regnskap 

- Rapport og regnskap skal sendes inn etter to måneder etter at prosjektet eller 
arrangementet er gjennomført. 

- Rapport og regnskap skal sendes inn etter et års drift. 
- Regnskap sendes inn ved innvilget underskuddsgaranti. 

 Utgifter til servering, premiering og administrasjon skal ikke tas med i kostnadsrammen. 
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7.2 FAKTABESKRIVELSE 

7.2.1 I hvilken grad har kommunen etablert systemer for å vurdere om tilskuddene bidrar til å nå 
tilskuddenes felles og selvstendige mål?  

Tilskuddets formål og bruksområde 

Asker kommune utbetaler høyere tilskudd til kultur, idrett og frivillige enn andre kommuner.15 
Satsningsområder for kultur, frivillighet og fritid er blant annet å skape gode kulturarenaer, 
etablere fritidstilbud for ungdom og tilrettelegge for hverdagsaktivitet og tilskuddsordningene er 
et ledd i dette arbeidet.16  

Kommunens tilskuddsordninger gir tilskudd til drift, tiltak, prosjekter og arrangementer. Av 
retningslinjene fremkommer det at enkelte av tilskuddene, som eksempelvis driftstilskudd, 
etableringstilskudd og tilskudd til tidligfaseprosjektering, har et klart definert bruksområde. For 
ordningene som gir tilskudd til tiltak, prosjekt og arrangementer er ikke bruksområdet like 
tydelig definert da disse tiltakene, prosjektene og arrangementene kan ha vidt forskjellig 
innhold. Retningslinjene for disse ordningene stiller eksempelvis krav om at midlene ikke kan gå 
til tiltak som anses som del av organisasjonens ordinære drift eller til utgifter til servering, 
premiering og administrasjon. 

Det overordne formålet for Asker kommunes tilskudd til lag, organisasjoner og frivillighetsarbeid 
er17: 

«De kommunale tilskuddene er et virkemiddel for økt innsats i det frivillige 
organisasjonsarbeidet. Tilskuddene skal stimulere til, og opprettholde, mangfoldet i 
aktivitetstilbudene. Spesielt prioritert er aktiviteter og tiltak for barn og unge (6-19 år), 
integrering av aktiviteter spesielt tilrettelagt for personer med spesielle behov, og 
eventuelle andre prioriteringer i det til enhver tid gjeldende kommunale 
handlingsprogram.» 

Utover dette har flere av tilskuddsordningene selvstendige formål. Eksempelvis skal 
«prosjekttilskudd til barne- og ungdomstiltak» støtte prosjekter som tar sikte på å bedre barn og 
unges oppvekstsvilkår innen kultur- og fritidstilbud, friluftsliv og andre organiserte og 
uorganiserte aktiviteter, mens «prøv selv» skal legge til rette for at barn selv skal ta initiativ, 
planlegge og gjennomføre tiltakene. 

Krav til rapportering 

Ifølge tilskuddsordningenes retningslinjer er det noe ulik praksis knyttet til krav om rapportering 
for bruk av midlene. 

For de fire ordningene som gir driftstilskudd, og for ordningen for etableringstilskudd, stilles det 
kun krav til innhold i søknadene og ikke krav til rapportering i etterkant. For tilskudd til 
tidligfaseprosjektering stilles det krav om at bruken av midlene skal redegjøres for i klubbens 
regnskap, og at kommunen skal kunne etterspørre denne ved behov. 

For de fire ordningene som omhandler prosjekt- og arrangementstilskudd stilles det krav om at 
rapport og regnskap skal sendes inn innen en gitt frist etter at prosjekt eller arrangement er 
avsluttet. For én av disse ordningene fremgår det at rapport og regnskap skal vise hvordan 
midlene er benyttet. Utover dette fremgår det ingen informasjon om hva rapporteringen skal 
inneholde. 

Stikkprøvekontrollen viser at krav til innhold i rapporteringen eller andre krav til rapportering 
heller ikke fremgår av tilskuddsbrevene. Dette bekreftes av kommunens kulturrådgiver som 
opplyser at det ikke er praksis å inkludere krav til rapportering i tilskuddsbrevet.  

                                                             

15 Fra kommunens handlingsprogram 2018-2021 hentet her: http://publisering.framsikt.net/asker/Handlingsprogram_2018-

2021/#/budsadetail/orgstructuremain/04/?scrollTo=p-7  

16 Fra kommunens handlingsprogram 2018-2021. Hentet fra: http://publisering.framsikt.net/asker/Handlingsprogram_2018-

2021/#/budsadetail/orgstructuremain/04  

17 https://www.asker.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/tilskuddsordninger/retningslinjer/  
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Kontroll av rapportering 

Det er ikke skriftlige rutiner for dokumentasjon av mottatte rapporter og kontroll av regnskap og 
rapport.  

Saksbehandlerne opplyser at tilskuddsmottakerne sender rapport og regnskap via e-post til 
kommunens saksbehandler som igjen legger disse inn i ESA. Hvert år er det flere 
tilskuddsmottakere som ikke leverer regnskap og rapport i etterkant, og dette følges ikke opp. 
Årsaken er at saksbehandler kjenner de fleste organisasjonene godt og har oversikt over hvorvidt 
arrangementet eller prosjektet ble gjennomført gjennom andre kilder som lokale medier og 
nyhetsbrev fra arrangørene. Det er også flere som søker på det samme arrangementet år etter 
år. I tillegg anses det som greit dersom organisasjonene skulle gå med noe overskudd på grunn av 
kommunens tilskudd. Saksbehandler utdyper at dette sjelden er tilfellet, og at kommunens 
tilskudd som regel utgjør en liten del av arrangementene og prosjektenes totale kostnader. 

I samtalen fremkom det også at rapport og regnskap i liten grad kontrolleres. Unntaket er 
dersom et arrangement er innvilget underskuddsgaranti. I de tilfeller hvor kontroll har blitt 
gjennomført, er vurderingene og resultatene fra kontrollen ikke dokumentert.  

Stikkprøvekontrollen viste at seks tilskuddsmottakerne hadde levert regnskap og rapport. 
Rapportene er ikke datert. Derfor kan vi ikke vurdere om frist for innsending er overholdt. 
Ettersom kontrollene ikke dokumenteres kan revisjonen heller ikke bekrefte hvorvidt kontroller 
er gjennomført.  

Oppfølging av feil bruk av tilskudd 

Det stilles ingen krav til når midler må brukes opp eller krav om tilbakebetaling av eventuelle 
ubrukte midler. Det er heller ingen skriftlige rutiner for håndtering av at innsendt rapport er 
mangelfull, eller at midler ikke er brukt i tråd med retningslinjer. Det er ikke definert 
sanksjonsmuligheter for slike tilfeller, men direktør for teknikk og kultur opplyser at svindel, 
eksempelvis medlemsvindel, anses som alvorlig, og vil bli tatt tak i dersom det oppdages.  

7.2.2 I hvilken grad blir det gjennomført systematiske evalueringer av måloppnåelse innenfor de ulike 
tilskuddsordningene?  

Revisjonen er ikke kjent med at det foreligger tidligere evalueringer av måloppnåelse innenfor 
de ulike tilskuddsordningene. 

7.2.3 Hva brukes tilskuddsmidlene til? 

Figuren nedenfor viser svar på spørsmål fra spørreundersøkelsen om hva tilskudd til spesifikke 
prosjekter og arrangementer brukes til.   
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Figur 8: Svar på spørsmål: «Hvordan ble tilskuddet til siste spesifikke prosjekt/arrangement benyttet i hovedsak?» fra 

spørreundersøkelsen. Kilde: BDO 

Som vi ser av figuren brukes en stor andel av tilskuddet på driftsutstyr, lønn, leie av lokaler og 
markedsføring. Dette stemmer i stor grad med observert bruk av tilskudd fra innrapporterte 
regnskap ifølge stikkprøvekontrollen. Det er en liten andel som oppgir at tilskuddet brukes til 
administrasjon og drift og utvikling av organisasjonen i spørreundersøkelsen. Det er imidlertid 
ikke avdekket at tilskudd brukes til administrasjon eller drift og utvikling av organisasjonen i 
stikkprøvekontrollen.  

I stikkprøvekontrollen ble det kun avdekket ett avvik til feil bruk av tilskudd. Det var brukt til 
bespisning.  

Innholdet i den kvalitative rapporteringen varierer. Eksempelvis inneholder én rapport kun 
generell informasjon om tilskuddsmottakerorganisasjonen, mens andre rapporter inneholder en 
vurdering av «hvordan det har gått», samt informasjon om arrangementet, målgruppe, 
kjønnsfordeling, antall deltakere og tilbakemelding fra deltakere/publikum. 

7.3 VÅR VURDERING 

7.3.1 Kommunen har i svært liten grad etablert systemer for å vurdere om tilskuddene bidrar til å nå 
tilskuddenes felles og selvstendige mål 

Tilskuddsordningenes bruksområde og formål fremgår av retningslinjene, men det er ikke 
utarbeidet indikatorer for måloppnåelse, og det er etter vår vurdering en svak kobling mellom 
formålet og kravene som stilles til rapportering. Det stilles generelt få krav til rapportering. 
Regnskapet gir etter vår vurdering lite informasjon om hvorvidt tilskuddet bidrar til 
tilskuddsordningenes formål. Ettersom det ikke stilles krav til innhold i rapporteringen, er den 
kvalitative rapporteringen varierende både i innhold, omfang og fokus. Den gir heller ikke et 
entydig svar på om pengene går til formålet.  

Totalt sett er det vår vurdering at kommunen i svært liten grad har etablert systemer som gjør 
det mulig å vurdere om tilskuddene brukes i tråd med retningslinjer, og om de bidrar til å nå 
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tilskuddenes felles og selvstendige mål. Det er ikke utarbeidet skriftlige rutiner for kontroll av 
rapportering og regnskap, og det er heller ingen etablert praksis på området. Kommunen kunne 
ikke fremlegge rapport og regnskap på 9 av de 15 tilskuddene som inngikk i stikkprøvekontrollen. 
I de tilfeller det forelå rapport og regnskap var det ingen skriftlige vurderinger av om dette var 
tilfredsstillende. 

7.3.2 Det er ikke gjennomført systematiske evalueringer av måloppnåelse innenfor de ulike 
tilskuddsordningene 

Det er ikke gjennomført systematiske evalueringer av måloppnåelsen. 

7.3.3 Tilskuddsmidlene brukes i stor grad i tråd med retningslinjene, men den kvalitative 
rapporteringen sier lite om måloppnåelse 

Kommunen har ikke vurdert innholdet i rapporteringen, men vår stikkprøvekontroll av seks 
regnskaper viser at tilskuddene i all hovedsak benyttes i tråd med retningslinjer. Vi fant kun ett 
avvik hvor det var gitt midler til bespisning. Det lille utvalget gjør det vanskelig å generalisere, 
men vi antar likevel at det er en risiko for at støtte ikke brukes i tråd med retningslinjer.  

Innholdet i den kvalitative rapporteringen er varierende, men den viser velvilje blant en rekke 
tilskuddsmottakere for å synliggjøre bruken av tilskuddsmidler og deres innsats mot kommunens 
prioriterte målgrupper og satsningsområder. Kommunen har derfor et ubenyttet potensial for å 
innhente rapportering på hvorvidt pengene går til formålet. 

7.4 KONKLUSJON VEDRØRENDE BRUK AV MIDLER TIL FORMÅLET 

Kommunenes systemer og rutiner er ikke hensiktsmessig for å belyse hvorvidt pengene går til 
formålet. Av stikkprøvene fremkommer det at tilskuddsmidlene i stor grad brukes i tråd med 
retningslinjer, men et lite utvalg gjør det vanskelig å generalisere. Informasjonen som finnes i 
mottatt rapportering er ikke tilstrekkelig til å konkludere på hvorvidt pengene går til formålet. 

8 HØRINGSUTTALELSE 
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Rådmannens uttalelse til rapport om forvaltningsrevisjon -
Tilskudd innen kultur, idrett og frivillighet

Det vises til forvaltningsrevisjonsrapporten «Forvaltningsrevisjon av tilskudd til
idrett, kultur og frivillighet, Asker kommune» som ble oversendt fra BDO i
vedlegg til e - post av 3. mai. Kommunen sendte kommentarer til fakta i rapporten
til BDO 16.mai. Asker kommune mottok endelig versjon av rapporten oversendt i
e - post 25. mai 2018.

Asker kommune forvalter en rekk e kommunale tilskuddsordninger. Ordningene er
et viktig ledd i kommunens frivillighetspolitikk. Tildeling av tilskudd er et
virkemiddel for å øke innsatsen i det frivillige organisasjonsarbeidet. Tilskuddene
skal stimulere til og opprettholde mangfoldet i aktivitetstilbudene i kommunens
rike organisasjonsliv.

Forvaltningsrevisjonsrapporten omhandler bare de tilskuddsordninger som
kommunen selv forvalter. I rapportens kapittel 2 fremgår det hvilke
tilskuddsordninger som er utelatt. Forvaltningsrevisjonen o mfatter altså ikke
kommunens tilskudd til administrasjon og prosjekter i Asker idrettsråds regi og
aktivitetsstøtten på kr. 850.000, som idrettsrådet forvalter. Således gir ikke
rapportens tabeller og diagrammer et fullstendig bilde av fordeling av totale
tilskuddsmidler.

Revisor har valgt å kontrollere fire av åtte ordninge r som omtales i kapittel 4 ved
hjelp av stikkprøver. I 2017 utgjorde tildeling fra disse ordningene ca. 1 5 % av
totale tildelinger fra de åtte tilskuddsordningene.

Det er utarbeidet fir e problemstillinger som er belyst i forvaltningsrevisjons -
rapporten. Rådmannen velger å gi noen kommentarer til problemstillingene i det
etterfølgende.

Hva brukes tilskuddene til?
I rapportens kapittel 4, tabell 2, presenteres rammer for og tildelinger f ra de ti
tilskuddsordningene som omfattes av forvaltningsrevisjonen. Tabellen viser noen
mindre differanser mellom rammer og faktiske tildelinger for noen av ordningene.
Som revisor kommenterer ligger det noe fleksibilitet og frihet til å flytte midler
mel lom ordningene.
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Hvor godt kjent er potensielle tilskuddsmottakere med kommunens
tilskuddsordninger?
Det er ønskelig og viktig at kommunens tilskuddsordninger er godt kjent blant
lag, organisasjoner og andre frivillige. Tilskuddsmidler er et av flere virkemidler
for å nå det overordnede målet om å ha et rikt organisasjonsliv og stor grad av
frivillig init iativ som bidrar et mangfoldig tilbud til kommunens innbyggere.

Rådmannen ser revisjonen har konkludert med at lag og foreninger i Asker
kommune er i stor grad kjent med kommunens tilskuddsordninger. Informasjon
om tilskuddsordningene er lett tilgjengeli g på kommunens hjemmesider.
Kommunens frivillighetskoordinator er en tilrettelegger for god samhandling
mellom kommunen, organisasjoner og andre deler av frivilligheten.

Rådmannen har merket seg revisors kommentar om at det ligger et
forbedringspotensial i å gjøre retningslinjene for «prosjekt - og arrangements -
tilskudd til kulturtiltak» og «prosjekttilskudd til barne - og ungdomstiltak»
tydeligere. Dette for å gjøre det enklere å søke på korrekt ordning.

Hvordan tildeler kommunen midler?
Asker kommune har utarbeidet retningslinjer for tilskudd til frivillige lag og
organisasjoner og frivillighetsarbeid. Formålet med tilskuddsordningene og hvem
som kan søke er regulert i retningslinjene. I retningslinjene er det fremhevet at
tildeling skal være prioriter t til aktiviteter og tiltak for barn og unge (6 - 19 år)
samt integrering av aktiviteter spesielt tilrettelagt for personer med spesielle
behov. Det henvises også til at andre prioriteringer gis gjennom kommunens
handlingsprogram.

Retningslinjene setter også vilkår til søker, søknaden og dokumenter som skal
vedlegges denne, søknadsfrist og søkerens forpliktelser knyttet til innvilgelse av
tilskudd.

Driftstilskudd tildeles på bakgrunn av medlemstall (antall barn 6 - 19 år),
alternativt etter politisk vedtak og avtaler (frivillighetssentral/ nærmiljø -
sentraler).

Brev om tilsagn og avslag:
Revisor har pekt på at det forekommer forskjell på hva som inkluderes i
svarbrevet for de ulike tilskuddene som er kontrollert i stikkprøvekontrollene.
I noen av tilsagns brevene mangler begrunnelse av begrensninger i søknadsbeløp
og rapporteringskrav.

Rådmannen ser at maler for tilsagnsbrev kan oppdateres og standardiseres for å
sikre at de i blir likest mulig, at det er transparens rundt vurderinger og
begrunnelser for t ilskuddsstørrelsen. Tilsagnsbrevet kan samtidig formidle
tilskuddsmottakernes forpliktelser om rapportering. For de laveste
tilskuddsbeløpene bør det vurderes om krav om rapportering kan utelates ut fra
risiko - og vesentlighetsvurdering.

All korrespondan se som er del av saksbehandlingen og vedtak skal rutinemessig
arkiveres i kommunens saks - og arkivsystem, ESA.

Skjønnsmessige vurderinger:
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Revisor vurderer at søknadsbehandlingen i stor grad er basert på skjønns -
messige vurderinger, at dokumentasjon av vurderingene i mange tilfeller er
mangelfulle og ikke skriftlige. Manglende retningslinjer og bruk av skjønn gjør
saksbehandling personavhengig.

Rådmannen vil trekke frem at det ligger en del overordnede kriterier som pås es
er fulgt ved saksbehandlingen. Rådgivere innen kultur og idrett samt
frivillighetskoordinator har over flere år opparbeidet seg god kunnskap om mange
av søkerne og som i mange tilfeller vil ligge til grunn for skjønn. Rådmannen ser
likevel at det av hen syn til transparens, likebehandling og kontrollaspektet kan
være nødvendig å dokumentere utøvelse av skjønn. En standardisert sjekkliste
med avkryssing av aktuelle kriterier som vektlegges ved skjønnsutøvelsen kan
benyttes til slikt formål. På denne bør de t også fremgå hva som er avgjørende for
vurdering om søknad innvilges eller ikke. Sjekklisten arkiveres sammen med
tilsagns - eller avslagsbrevet i kommunens saks - og arkivsystem.

Går pengene til formålet?
For å vurdere om tilskuddene er benyttet i tråd med vilkårene og bidrar til økt
aktivitet og gode tilbud til innbyggerne, er det krav om innsendelse av rapport og
regnskap innen en viss frist for alle ordningene med et fåtall unntak. I noen
tilfeller skal det rapporteres i etterkant av en aktivitet ell er arrangement. I andre
tilfeller sendes rapport og revidert regnskap inn i forbindelse med søknad om
neste års tilskudd.

Rapportering og vurdering av måloppnåelse:
Revisor peker på ulik praksis knyttet til krav om rapportering for bruk av midlene.
Det er ikke utarbeidet retningslinjer eller standardisert rapporteringsmal som gjør
det tydelig for tilskuddsmottaker og tilskuddsyter hva som skal rapporteres og
måles. Fra kommunens side er det ingen rutinemessig oppfølging av eventuelt
manglende rapportering. Det er manglende retningslinjer og rutiner for hvordan
innkommet rapport og regnskap skal kontrolleres og følges opp og hvordan dette
skal dokumenteres.

Rådmannen vurderer at krav om standardisert og strukturert rapportering med
rapporteringsfrister kan ha en preventiv effekt mot utilsiktet feil bruk og eventuelt
misbruk av tilskuddsmidler. Større grad av standardisert og strukturert
rapportering vil dessuten danne bedre grunnlag for å vurdere at midler er brukt i
tråd med retningslinjer og oppnådd målopp nåelse, f.eks økt antall aktiviteter,
flere deltakere, osv. Det bør utarbeides konkrete maler for rapportering og legges
opp til elektronisk rapportering for å forenkle og effektivisere for både
tilskuddsmottaker og kommunen.

For å effektivisere og strukturere oppfølging av rapportering ser rådmannen det
kan utarbeides og tas i bruk sjekkliste for vurdering av at midler er brukt i tråd
med vilkår og om måloppnåelse er sannsynliggjort gjennom rapporteringen.
Sjekklisten vil være dokumentasjon for at m ottatt rapportering er gjennomgått,
vurdert og akseptert.

Rådmannen tenker likevel at det ut fra risiko og vesentlighetsbetraktninger kan
være hensiktsmessig å praktisere en beløpsmessig grense for rapportering og
kontroll. Enkelte prosjekt og arrangement stilskudd er helt nede i kr. 2.000.
For søker vil det være en tidsmessig kostnad både i forbindelse med søknads - og
rapporteringsfasen. Mye tid medgått til administrasjon for beskjedne
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tilskuddsbeløp kan virke hemmende og ikke stimulere til å gjennomføre ønskede
aktiviteter.

Sanksjoner ved manglende eller feilaktig rapportering eller bruk av midler:
Revisor tar også opp at retningslinjene mangler bestemmelser om hvilke
sanksjonsmidler som kan benyttes hvis innsendt rapport er mangelfull, midler
ikke er b rukt i tråd med retningslinjer eller det gjenstår restmidler.

Rådmannen er naturligvis klar over at det er fellesskapets midler som deles ut
som tilskudd. Dette tilsier gode rutiner knyttet til forvaltningen som hensyntar
behov for transparens, rapporter ingskrav og kontroll. Svindel, eksempelvis
medlemsvindel, anses som alvorlig og vil bli tatt tak i dersom det oppdages.

Avsluttende kommentarer
Reglement og rutiner for tildeling av tilskudd fra kommunens ulike
tilskuddsordninger er utviklet over flere år. Som et ledd i kommunens
kontinuerlige forbedringsarbeid er det er behov for å evaluere ordningene med
jevne mellomrom. Rådmannen ser at det kan være hensiktsmessig med
gjennomgang av retningslinjene, rutiner og maler for de ulike ordningene både
sett i lys av forvaltningsrevisjonen, men også som et ledd i praktiske tilpasninger
knyttet til kommunesammenslåingen.

Målet er å ha harmoniserte retningslinjer, vilkår, saksbehandling og oppfølging
slik at man sikrer transparens, effektiv, forutsigbar og enhet lig saksbehandling
samt effektiv oppfølging av bruk av tilskuddsmidler.

Med vennlig hilsen

Lars Bjerke
rådmann

Dokumentet er elektronisk godkjent

BDO AS , Postboks 1704, Vika , 0121 OSLO
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FORVALTNINGSREVISJON AV PSYKISK HELSE OG RUS - 
PROSJEKTPLAN 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget vedtar prosjektplanen. Rapporten leveres til kontrollutvalgsmøte 3. 
desember 2018. Det settes av inntil …. timer til prosjektet. 
 
Vedlegg:  
Forvaltningsrevisjon av psykisk helse og rus, prosjektplan fra BDO 30. mai 2018 

 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget drøftet bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt i forrige møte, 
og ba BDO om å utarbeide et forslag til prosjektplan på psykisk helse og rus.  
 
Kontrollutvalget har mottatt vedlagte forslag til prosjektplan. Formålet med 
forvaltningsrevisjonen er å vurdere tilbudet og behandlingen av pasienter og brukere 
med psykiske helseutfordringer og/eller rusavhengighet, også til dem under 18 år.  
 
I kontrollutvalgets møte i mai 2018 ble følgende fem problemstillinger vedtatt: 
 
1. I hvilken grad sikrer kommunen at pasienter/brukere med psykiske 

helseutfordringer og/eller rusavhengighet får et helhetlig og koordinert 
tjenestetilbud, herunder barn og ungdom under 18 år? Hvordan blir ev. pårørende 
til disse pasientene involvert? 

 
Følgende delspørsmål besvares for problemstilling 1: 
 

 Legger kommunen til rette for samhandling mellom ulike deltjenester i 
kommunen, og med andre tjenesteytere? 

 Hvordan er samarbeidet med andre (eksterne) gjennomført for målgruppen? 

 Hvordan bidrar foreldre og frivilligheten i det forebyggende arbeidet innen 
psykisk helse og rus? 
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I problemstilling 1 ligger også forebyggende tiltak, herunder hva som gjøres av 
forebyggende tiltak i skolen rettet mot barn og ungdom. Når det gjelder koordinering 
av tjenestetilbud i samme problemstilling, ble «frivilligheten» nevnt eksplisitt. 
 
 
2. Har kommunen et tilstrekkelig tilbud om bolig, og oppfølging i bolig, for 

pasienter/brukere med psykiske/lidelser og/eller rusavhengighet? 
 
Følgende delspørsmål besvares for problemstilling 2: 
 

 Hvor mange står på venteliste for boliger? 

 Er boligene tilrettelagt for brukergruppen (rus/psykiatri)? 

 Hvordan følges pasientene opp i boligene? 
 

3. Har kommunen tilstrekkelig tilbud om ettervern/rehabilitering for pasienter/brukere 
med psykiske/lidelser og/eller rusavhengighet som har behov for det? 

 
Følgende delspørsmål besvares for problemstilling 3: 
 

 Hvordan gjennomføres ettervern og rehabilitering overfor pasienter/brukere? 

 Hvordan har utviklingen på ulike funksjonsområder vært? 

 Hvordan har pårørendemedvirkningen vært i ettervern og 
rehabiliteringsarbeidet? 

 
4. I hvilken grad har kommunen et internkontrollsystem som sikrer at tjenestene til 

pasienter/brukere med psykiske vansker/lidelser og/eller rusavhengighet er i 
samsvar med krav i regelverket? 

 
Følgende delspørsmål besvares for problemstilling 4: 
 

 Har pasientene fått utarbeidet individuelle planer? Inneholder disse minstekrav 
til opplysninger? 

 Kan tiltaksplaner og mestringsplaner utfylle individuelle planer? 

 Har kommunen utpekt en koordinator for pasientene? 

 Har kommunene etablert en koordinerende enhet? 

 Har kommunen et tilfredsstillende samarbeid med spesialisthelsetjenesten om 
individuell plan? 

 Er kartleggingsverktøyet «BrukerPlan» tilfredsstillende? 

 Benyttes journalsystemet Gerica for opplysninger om pasienter? 
 
Prosjektplanen tar høyde for at rapporten kan behandles i kontrollutvalgsmøte 3. 
desember 2018. BDO ber om at det settes av inntil 455 timer til gjennomføring av 
prosjektet. Kontrollutvalget har imidlertid mindre enn 435 timer igjen i budsjettet (se 
sak om rapportering på tidsbruk), og av den grunn må utvalget drøfte mulige 
avgrensninger i prosjektet. Det er også en mulighet å strekke prosjektet over i 2019 
eller omdisponere fra posten avsatt til særskilte oppdrag etter bestilling fra 
kontrollutvalget. Denne posten er på 500 000 kroner.  
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1 FORMÅL OG AVGRENSNING 

Kontrollutvalget gjennomførte i 2013 en forvaltningsrevisjon av rusomsorg og ettervern i Asker 
kommune. Ved drøfting av plan for forvaltningsrevisjon for temaet rus og psykiatri mente 
kontrollutvalget at et nytt prosjekt også burde rettes inn mot brukere under 18 år.  

1.1 FORMÅL 

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å vurdere tilbudet og behandlingen av pasienter og 
brukere med psykiske helseutfordringer og/eller rusavhengighet, også til dem under 18 år. 

1.2 AVGRENSNING 

Prosjektet er rettet mot systemene for koordinering og samhandling av tjenester til 

enkeltbrukere, både til voksne og barn/ungdom som har behov for tjenester/bistand innen 

psykisk helsevern og rus. Revisjonen vil ha oppmerksomhet på tjenestene som ytes via helse og 
omsorg og oppvekst.  

Når det gjelder samhandling og samarbeid vil det bli kartlagt hvordan samarbeid fungerer i 
praksis. Her rettes oppmerksomheten mot samarbeidet mellom de mest sentrale tjenestene på 
området internt i kommunen, fastlegene og spesialisthelsetjenesten. Samarbeidet vil kun belyses 
fra kommunens ståsted. Videre vil samarbeidet også omfatte kommunens samarbeid med 
frivillige organisasjoner, men ikke pårørendeforeninger eller kriminalomsorgen. 

2 PROBLEMSTILLINGER 

I kontrollutvalgets møte i mai 2018 ble følgende fem problemstillinger vedtatt: 

1. I hvilken grad sikrer kommunen at pasienter/brukere med psykiske helseutfordringer og/eller 
rusavhengighet får et helhetlig og koordinert tjenestetilbud, herunder barn og ungdom under 
18 år? Hvordan blir ev. pårørende til disse pasientene involvert? 

2. Har kommunen et tilstrekkelig tilbud om bolig, og oppfølging i bolig, for pasienter/brukere 
med psykiske/lidelser og/eller rusavhengighet?  

3. Har kommunen tilstrekkelig tilbud om ettervern/rehabilitering for pasienter/brukere med 
psykiske/lidelser og/eller rusavhengighet som har behov for det?  

4. I hvilken grad har kommunen et internkontrollsystem som sikrer at tjenestene til 
pasienter/brukere med psykiske vansker/lidelser og/eller rusavhengighet er i samsvar med 
krav i regelverket? 

I problemstilling 1 ligger også forebyggende tiltak, herunder hva som gjøres av forebyggende 
tiltak i skolen rettet mot barn og ungdom. Når det gjelder koordinering av tjenestetilbud i 
samme problemstilling, ble «frivilligheten» nevnt eksplisitt. 

2.1 OPERASJONALISERING 

I avsnittene nedenfor konkretiseres revisjonens problemstillinger med forslag til forhold som skal 
undersøkes nærmere. Det gjøres oppmerksom på at dette ikke er en uttømmende liste, men 
eksempler på forhold som vil undersøkes. Målgruppen er pasienter/brukere med psykiske 
helseutfordringer og/eller rusavhengighet, og den omfatter også barn og ungdom under 18 år der 
det er relevant. 

2.1.1 Problemstilling 1 – helhetlig og koordinert tilbud 

I hvilken grad sikrer kommunen at pasienter/brukere med psykiske helseutfordringer og/eller 
rusavhengighet får et helhetlig og koordinert tjenestetilbud, herunder barn og ungdom under 18 
år? Hvordan blir ev. pårørende til disse pasientene involvert? 
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Den første problemstillingen gjelder et helhetlig og koordinert tjenestetilbud til målgruppen, 
herunder forebyggende arbeid. Etter helse- og omsorgstjenesteloven skal kommunen sørge for at 
innbyggerne får nødvendige helse- og omsorgstjenester, herunder de med psykisk sykdom, 
lidelse, rusmiddelproblem eller sosiale problemer. Kommunen skal legge til rette for 
samhandling mellom ulike deltjenester innad i kommunen og med andre tjenesteytere i 
kommunen der dette er nødvendig. Virksomhet for psykisk helse og rus vil ha kontakt med 
fastlegene, NAV, PP-tjenesten, helsetjenesten, barnevernet, omsorgstjenesten med flere. 

Videre skal kommunen også samarbeide med eksterne instanser, så som fylkeskommune (vgs.), 
og stat (bl.a. DPS, BUP) slik at helse- og omsorgstjenesten kan virke som en enhet. Kravet om 
samarbeid er særlig aktuelt på et område som psykisk helse og rus da det ofte er flere tjenester 
og instanser inne i bildet for hver pasient eller bruker. 

Ungdom og pårørende 

Helsepersonell må forholde seg til hovedregelen om taushetsplikt når en ungdom fyller 16 år, 
mens for pasienter mellom 12 og 16 år er hovedregelen at pasienten selv og foreldre, eller andre 
med foreldreansvar, har rett til informasjon og å samtykke til helsehjelp.  

Reglene om taushetsplikt åpner opp for at helsepersonell må bruke skjønn når det gjelder hva 
man kan eller bør opplyse foreldre eller pårørende om. Uansett er det slik at god kommunikasjon 
og samarbeid med pårørende, uansett pasientens alder, er viktig. Dersom det er behov for å 
innhente samtykke fra pasienten til å involvere de pårørende (dersom pasienten er over 16 år), 
bør dette drøftes jevnlig med pasienten.  

Kommunen bør sørge for at man har et systematisk pårørendearbeid som gjenspeiler at man 
vurderer pårørende som en ressurs i behandlingen og rehabiliteringen av pasienten. Det bør 
videre komme klart fram hvem som har ansvaret for å involvere de pårørende og hvilket tilbud 
pårørende skal gis. 

For barn og ungdom vil samarbeidet med skole bli gitt spesiell oppmerksomhet. Disse behandles i 
enhet for oppvekst, og samhandling med enhet for helse og omsorg kan bli sentral. Det blir viktig 
å se hvordan foreldre og frivilligheten bidrar i arbeidet med å forebygge psykiske 
helseutfordringer og rus. 

Frivilligheten står sterkt i Asker, og det er gjennom flere år arbeidet målrettet med å 
tilrettelegge for frivillighet. Kommunen har egen frivillighetskoordinator, frivillighetsutvalg og 
frivillighetsportal, og det arrangeres en årlig frivillighetskonferanse. Det vil derfor bli vurdert 
hvordan frivillighet, gjerne i samhandling med foreldre, bidrar i det forebyggende arbeidet. 

Det vil være naturlig å få besvart spørsmål som:  

• Legger kommunen til rette for samhandling mellom ulike deltjenester i kommunen, og med 
andre tjenesteytere? 

• Hvordan er samarbeidet med andre (eksterne) gjennomført for målgruppen? 

• Hvordan bidrar foreldre og frivilligheten i det forebyggende arbeidet innen psykisk helse og 
rus? 

Revisjonskriterier vil bl.a. være:  

Kommunen skal legge til rette tjenestene slik at den enkelte pasient eller bruker gis et 
helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjenestetilbud.  

• Helse- og omsorgstjenesteloven (§§ 3-1, 3-2, 3-4, 4-1, a), 6-1) og tilhørende forskrift om 
internkontroll og kvalitetsforskrift. 

• Sosialtjenesteloven (§ 3), de sosiale oppgavene. 

• Ev. samarbeidsavtale med helseforetakene. 

Kommunen bør sørge for et godt og systematisk pårørendearbeid i overgangen fra barn til 
voksen.  
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• Pasient- og brukerrettighetsloven (§ 3-4, første ledd og § 4-4, første ledd) om rett til 
informasjon og samtykke helsehjelp for barn under 16 år. Se også § 3-4 og § 4-5 for ungdom 
under 18 år. 

2.1.2 Problemstilling 2 - bolig 

Har kommunen et tilstrekkelig tilbud om bolig, og oppfølging i bolig, for pasienter/brukere med 
psykiske/lidelser og/eller rusavhengighet?  

Den andre problemstillingen gjelder tilbud om bolig og oppfølging i bolig. Dette retter seg 
således mot voksne og disse gruppene  

• personer med psykiske lidelser 

• personer med rusutfordringer/rusavhengighet 

• personer med samtidige ruslidelser og psykiske lidelser (ROP) 

Kommunen skal ifølge helse- og omsorgstjenesteloven medvirke til å skaffe boliger til personer 
som ikke selv kan ivareta sine behov på boligmarkedet. Kommunens boligsosiale handlingsplan 
(2013-17) redegjør for et ansvar om å sørge for at vanskeligstilte får et botilbud. Boligsosial 
politikk har et sosialt aspekt ved seg i den forstand at man ved hjelp av ulike virkemidler, skal 
bosette også de som har problemer med å etablere seg i, eller beholde, en god bolig i et godt 
bomiljø. 

For pasienter med rus- og psykiske utfordringer vil spørsmålet om tilrettelagte boliger være 
aktuelt. Dette er ikke en ensartet gruppe, så behovene dekkes ikke av én type boliger. Slike 
boliger kan gjelde både for førstegangsetablerere, eldre, funksjonshemmede, personer med 
store rusproblemer eller psykiske lidelser, psykisk utviklingshemmede og andre med store sosiale 
eller økonomiske utfordringer. 

Det vil være naturlig å få besvart spørsmål som:  

• Hvor mange står på venteliste for boliger? 

• Er boligene tilrettelagt for brukergruppen (rus/psykiatri)? 

• Hvordan følges pasientene opp i boligene?  
 

Revisjonskriterier vil bl.a. være:  

Kommunen skal ha et tilstrekkelig tilbud om bolig og oppfølging i bolig.  

• Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7 om medvirkning til å skaffe bolig.  

• Boligsosial handlingsplan 

2.1.3 Problemstilling 3 – ettervern og rehabilitering 

Har kommunen tilstrekkelig tilbud om ettervern/rehabilitering for pasienter/brukere med 
psykiske/lidelser og/eller rusavhengighet som har behov for det?  

Ettervern og rehabilitering er en del av det helhetlige og koordinerte tilbudet til 
pasientene/brukerne som er omfattet av problemstilling 1. Likevel blir det i denne 
problemstillingen rettet oppmerksomhet mot arbeidet med pasientene/brukerne etter at det 
initiale behandlingstilbudet er avsluttet. 

I problemstilling 4 blir blant annet verktøy for brukerkartlegging nevnt som en del av 
internkontrollen. En viktig del av denne kartleggingen gjøres i «BrukerPlan», og er en beskrivelse 
av tjenestemottakernes daglige fungering på forskjellige funksjonsområder eller levekårsområder 
(fysisk helse, psykisk helse, rusmiddelbruk, sosial fungering, sosialt nettverk bolig, økonomi og 
meningsfull aktivitet.) Gjennom denne registreringen kan vi vurdere hvor stor andel og 
utviklingen i andel det har vært på ulike alvorlighetsgrader. 
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Videre kan man trolig gjennom «BrukerPlan»-registreringen se utviklingen i spesifikke 
levekårsområder, så som psykisk helse og rus. Antagelig er det mulig å få fram statistikk for 
eksempelvis psykisk helse, rusmiddelbruk og boligsituasjon. 

Dersom kommunen har gjennomført brukerundersøkelser (ble gjort tidligere), vil det også kunne 
være en kilde til vurdering av utviklingen i arbeidet. Likevel ble det opplyst i 2013-rapporten at 
de pårørende ikke ble tatt med på råd på en systematisk måte. Da ble det også opplyst at det 
skulle gjennomføres en pårørendeundersøkelse. 

Det vil være naturlig å få besvart spørsmål som:  

• Hvordan gjennomføres ettervern og rehabilitering overfor pasienter/brukere? 

• Hvordan har utviklingen på ulike funksjonsområder vært? 

• Hvordan har pårørendemedvirkningen vært i ettervern og rehabiliteringsarbeidet? 

Revisjonskriterier vil bl.a. være:  

Det skal sikres at erfaringer fra brukere og pårørende inngår i forbedringsarbeidet til 
kommunens rusomsorg.  

Kommunen skal sørge for et godt habiliterings- og rehabiliteringsarbeid overfor 
brukerne/pasientene. 

• Forskrift om habilitering og rehabilitering mv., § 4, pasient og brukermedvirkning, kapittel 3 
om kommunens ansvar for habilitering og rehabilitering. 

2.1.4 Problemstilling 4 - internkontroll 

I hvilken grad har kommunen et internkontrollsystem som sikrer at tjenestene til 
pasienter/brukere med psykiske vansker/lidelser og/eller rusavhengighet er i samsvar med krav 
i regelverket? 

Det ble i 2013 gjennomført en forvaltningsrevisjon av rusomsorg og ettervern der systemet for 
individuelle planer ble vurdert. Der ble det konstatert at av 200 klienter hadde kun 17 
individuelle planer på det tidspunktet, og bare fire kunne framlegges. Et tiltak var at 
rusmiddelavhengige skulle tilbys individuelle planer, og at planene skulle undergis en enhetlig 
registrering. Derfor er det naturlig at individuelle planer blir en oppfølging av den tidligere 
forvaltningsrevisjonen som en del av internkontrollsystemet. 

I de foregående problemstillingene er i prinsippet også internkontrollsystemet vurdert i 
forbindelse med vurdering av helhetlig helsetilbud, bolig og ettervern/rehabilitering, så som 
organisering, samhandling og behandling av pasientene. Denne fjerde problemstillingen om 
internkontroll vil således ikke være fullstendig i et internkontrollperspektiv, men er et viktig 
verktøy. Helse- og omsorgstjenesteloven angir at kommunene skal benytte individuell plan, 
koordinator og koordinerende enhet som virkemidler. 

Det er kommunens plikt å utarbeide en individuell plan (IP) og å koordinere dette planarbeidet 
for pasienter og brukere som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, enten ifølge 
helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven eller psykisk helsevernloven. 
Pasienten har rett til å delta i arbeidet. I tillegg kan pårørende trekkes inn i arbeidet dersom 
pasienten/brukeren og pårørende ønsker det. I Asker kommune er «tiltaksplan» mer utberedt 
enn individuelle planer i tillegg til såkalte «mestringsplaner» som er en form for «kriseplan» for 
dårlige perioder med rask tilgang på tiltak. 

Individuell plan skal utarbeides av helsetjenesten uavhengig om det fremsettes krav om dette. 
Planen skal utarbeides med samtykke fra den enkelte bruker/pasient eller den som kan samtykke 
på vegne av vedkommende. Også spesialisthelsetjenesten har ansvar for å medvirke i arbeidet. 

Der pasienten ikke ønsker individuell plan, bør det likevel utarbeides planer for samhandling og 
koordinering av tjenester. I den sammenheng skal kommunen tilby en koordinator til pasienter 
og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester. Det er viktig for både 
tjenestemottakeren og de pårørende å ha en person i tjenesteapparatet de kan forholde seg til.  
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Å ha en koordinerende enhet innebærer å ta det overordnede ansvaret for å ta imot meldinger 
om behov for IP, og å sørge for at det blir utarbeidet rutiner og prosedyrer for arbeid med 
individuell plan.  

Som kartleggingsverktøy for psykiske lidelser brukes et verktøy kalt «BrukerPlan». Kommunen 

bruker også noe det elektroniske verktøyet AUDIT, som er et instrument for å identifisere 

risikofylt og skadelig alkoholkonsum. Som journalsystem brukes Gerica for alle brukere. 

Det vil være naturlig å få besvart spørsmål som:  

• Har pasientene fått utarbeidet individuelle planer? Inneholder disse minstekrav til 
opplysninger? 

• Kan tiltaksplaner og mestringsplaner utfylle individuelle planer? 

• Har kommunen utpekt en koordinator for pasientene? 

• Har kommunene etablert en koordinerende enhet? 

• Har kommunen et tilfredsstillende samarbeid med spesialisthelsetjenesten om individuell 
plan? 

• Er kartleggingsverktøyet «BrukerPlan» tilfredsstillende? 

• Benyttes journalsystemet Gerica for opplysninger om pasienter? 

Relevante revisjonskriterier:  

 Kommunen skal ha et system som sikrer at personer med langvarige og sammensatte behov 
tilbys en individuell plan og en koordinator, samt at kommunen skal ha en koordinerende 
enhet.  

• Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-1 om individuell plan, § 7-2 om koordinator og § 7-3 om 
koordinerende enhet. 

• Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5 om retten til individuell plan. 

• Forskrift om habilitering og rehabilitering § 16 og pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1 om 
samtykke til IP og forskrift om habilitering og rehabilitering § 18 om spesialisthelsetjenestens 
deltakelse. 

• Forskrift om habilitering og rehabilitering § 6 om individuell plan. 

• Ev. samarbeidsavtale med helseforetak. 

 

3 GJENNOMFØRING AV 
FORVALTNINGSREVISJONEN 

BDO vil gjennomføre forvaltningsrevisjonsoppdraget i henhold til RSK 001 - Standard for 
forvaltningsrevisjon, som innebærer blant annet at rådmannen vil få en orientering om 
oppdraget før oppstart, og vil få en mulighet for å uttale seg om utkast til rapport før endelig 
rapportering.  

Revisor har taushetsplikt i alle forhold som vedrører forvaltningsrevisjonsprosjektet. For alle 
formål er vurderingene som gjøres avhengig av at informasjonsgrunnlaget de bygger på, er riktig 
og fullstendig. Vi legger til grunn at alle nødvendige opplysninger gjøres tilgjengelig i 
gjennomføringen av oppdraget. Videre tar vi forbehold om at sentrale ressurser gjøres 
tilgjengelige for intervju og samtale i den grad dette er nødvendig. 

3.1 PLANLEGGINGSFASEN 

Planleggingsfasen starter med foreliggende prosjektplan. Den godkjennes i kontrollutvalget. Som 
ledd i planleggingen har revisjonsteamet satt seg inn i kommunens tidligere forvaltningsrevisjon 
fra 2013 om delvis samme tema, samt eksempler fra andre revisjonsenheters 
forvaltningsrevisjoner («forvaltningsrevisjonsregisteret»). Dette har dannet bakgrunnen for 
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operasjonalisering av problemstillingene som er skissert ovenfor. I tillegg har vi identifisere 
relevante revisjonskriterier for problemstillingene. Det vil også bli gjort en fordeling relatert til 
roller (team) og problemstillinger. 

Som ledd i planleggingsfasen vil vi identifisere ytterligere informasjonskilder og kontaktpersoner 
for forvaltningsrevisjonsprosjektet.  

3.2 KARTLEGGINGSFASEN 

Formålet med kartleggingsfasen er å fremskaffe nødvendig informasjon og dokumentasjon som 
grunnlag for revisjonen. Det må sikres at denne informasjonen er tilstrekkelig både i omfang, 
detaljeringsnivå og kvalitet. 

Kartleggingen vil bestå av dokumentanalyser, spørreundersøkelse og intervjuer. 

3.2.1 Dokumentanalyser 

Revisjonen vil gjennomgå aktuelle dokumenter fra kommunen. Formålet er å trekke ut fakta om 
de ulike tilbudene kommunen tilbyr på området, samt å finne ut hva slags rutiner kommunen har 
for å kunne tilby helhetlige og koordinerte tjenester og sikre en god overgang fra 
barnetjenestene til voksentjenestene. Dokumentene vil typisk være planer, interne rutiner og 
prosedyrer, samt andre relevante dokumenter. Videre vil vi innhente informasjon om, og 
statistikk over, individuelle planer, samt «BrukerPlan», tiltaksplan og mestingsplaner, samt 
innhold i journalsystemet Gerica. 

3.2.2 Spørreundersøkelse 

Vi har planlagt å gjennomføre en spørreundersøkelse for å få en mer kvantitativ tilbakemelding 
på forhold knyttet til tjenestene, både til barn og ungdom og voksne. Gjennom denne kan vi 
trolig kunne si noe mer generelt om hvordan tjenestetilbudet er. En slik undersøkelse bør sendes 
til alle/relevante ansatte i tjenestene (skole og helse og omsorg), og ikke bare lederne i de 
aktuelle tjenestene. I tillegg tenker vi å sende spørreundersøkelsen til noen personer i andre 
avdelinger, herunder NAV, som jobber med den aktuelle brukergruppen. 

3.2.3 Intervjuer 

Det vil bli foretatt intervjuer med de som er ansvarlig for tjenestene. Dette vil bl.a. være 
tjenesteområdelederne og virksomhetslederne for psykisk helse og rus og for oppvekst, samt 
aktuelle avdelingsledere både innen helse og omsorg og oppvekst. Vi ser for oss også å intervjue 
NAV Asker. Lederne i oppvekst vil kun få spørsmål i forbindelse med problemstillingen om 
helhetlig og koordinert tilbud for barn og ungdom. De øvrige vil få spørsmål fra alle 
problemstillingene. 

Intervjuene tenkes gjennomført som strukturerte dybdeintervjuer basert på intervjumaler. 
Referatene fra intervjuene vil bli verifisert. 

3.3 VURDERINGSFASEN 

De etablerte revisjonskriteriene vil være målestokken for våre vurderinger av kommunens arbeid 

på rus-/psykiatriområdet. Normative kilder vil danne grunnlaget for konkrete revisjonskriterier. 

Ut fra dokumentasjonen og analysene vil det gjøres konklusjoner mot den enkelte 

problemstilling. Kontrollene dokumenteres i et analyse-/revisjonsprogram. 

3.4 RAPPORTERINGSFASEN 

I rapporteringsfasen vil vi redegjøre for de enkelte problemstillingene, våre kartlegginger, våre 
vurderinger opp mot revisjonskriteriene og våre konklusjoner. Der det anses som hensiktsmessig, 
vil vi beskrive eventuelle forbedringstiltak.  

Administrasjonssjefen gis anledning til å kommentere forhold som framgår av rapporten, og 
høringssvaret legges ved rapporten. I høringen vil det bli lagt vekt på at faktabeskrivelsen er 
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korrekt, slik at forvaltningsrevisor bygger sine vurderinger og konklusjoner på riktig grunnlag. 
Revisor kan også finne det riktig å kommentere administrasjonssjefens høringskommentar. Det 
kan være hensiktsmessig å presentere utkast til rapport i et møte med administrasjonssjefen. 

Endelig rapport oversendes kontrollutvalgssekretariatet. Rapporten vil presenteres for 
kontrollutvalget når forvaltningsrevisjonsrapporten skal behandles. 

4 FRAMDRIFTSPLAN 

Vi planlegger for slik gjennomføring:  

 

Prosjektet starter i slutten av august og får en hovedtyngde i gjennomføringen i september og 
oktober. Rapporten sendes til høring i begynnelsen av november slik at endelig rapport kan 
sendes kontrollutvalget i løpet av november for behandling i møtet 3. desember 2018. Rapporten 
oversendes kommunestyret etter det. 

5 ORGANISERING OG RESSURSESTIMAT 

BDO AS er engasjert til å gjennomføre forvaltningsrevisjonen. Følgende revisjonsteam vil 
gjennomføre oppdraget: 

• Øyvind Sunde – Oppdragsleder og kvalitetssikrer  

• Tina-Irene Amundsen – Prosjektleder og gjennomføringsressurs  

• To medarbeidere som gjennomføringsressurser, sannsynligvis én manager og én associate 

Nedenfor følger et ressursestimat.  

Prosjektfaser Aug. Sept. Okt. Nov Des

Planlegging

Kartlegging

Vurdering og konklusjon

Utkast til rapport

Rapport til høring

Endelig rapport

Oversende rapport til KU-sekretær

Presentasjon for kontrollutvalget (3.12.2018)

Presentasjon for kommunestyret (desember)
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Den samlede rammen for forvaltningsrevisjonen, inkludert forarbeidet, er estimert til 455 timer. 

 

Faser Timer Timepris 

Sum 

ekskl. mva.

Planlegging 30         30 360 

Kartlegging 140       141 680 

Utvikle og gjennomføre spørreundersøkelse 80         80 960 

Vurdering og konklusjon 80         80 960 

Utkast til rapport 80         80 960 

Bearbeide endelig rapport 10         10 120 

Utarbeidelse/presentasjon for KU og Kst. 5          5 060 

Intern kvalitetskontroll (samlet) 30         30 360 

Sum 455     460 460 

1012
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Arkivsak-dok. 16/00087-27 
Saksbehandler Samia Esam 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 11.06.2018 
 
 
 

   
 
 

ERKLÆRING OM UAVHENGIGHET 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Oppdragsansvarlig revisorers egenvurdering av uavhengighet tas til orientering. 
 
Vedlegg:  

1. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet 
2. Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har et ansvar for å påse at regnskapene blir revidert på en 
betryggende måte. Dette er knyttet blant annet til at revisor oppfyller krav til 
uavhengighet. I følge revisjonsforskriften § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert 
år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering til kontrollutvalget. 
 
Både oppdragsansvarlig regnskapsrevisor og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 
har avgitt slik erklæring, se vedlegg. 
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Tlf:  +47 23 11 91 00 
Fax: +47 23 11 91 01 
www.bdo.no 
 

Postboks 1704 Vika 
Munkedamsveien 45 
0121 Oslo 

 

BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale  

BDO-nettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. BDO er varemerkenavnet for BDO-nettverket og for hvert enkelt BDO medlemsfirma. 

Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA. 

 

          
Til kontrollutvalget i Asker kommune 
 
 
 
  
 
EGENVURDERING AV UAVHENGIGHET 
 
I samsvar med § 15 i Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner følger 
egenvurdering av uavhengighet fra oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor i Asker kommune. 
Punktene nedenfor er hjemlet i kommunelovens § 79, samt forskriftens §§ 13 og 14. 
 

1. Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i revisjonsselskapet. 

2. Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i noen virksomhet som kommunen 
deltar i. 

3. Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet som kan føre til 
interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som revisor. 

4. Undertegnede har ikke nærstående som har tilknytning til Asker kommune som har 
betydning for min uavhengighet og objektivitet. 

5. Undertegnede bekrefter at det for tiden ikke ytes rådgivnings- eller andre tjenester 
overfor Asker kommune som kommer i konflikt med denne bestemmelsen. 

Før slike tjenester utføres av BDO AS foretas en vurdering av rådgivningens eller 
tjenestens art i forhold til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen 
konkluderer med at utøvelsen av slike tjenester kommer i konflikt med bestemmelsen i 
forskriftens § 14, skal revisor ikke utføre tjenesten. Hvert enkelt tilfelle må vurderes 
særskilt. 

Revisor besvarer daglig spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning og 
bistand og ikke revisjon. Paragrafen sier at også slike veiledninger må skje med 
varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og 
kontrollhandlinger. 

6. Undertegnede bekrefter at det for tiden ikke ytes tjenester overfor Asker kommune som 
hører inn under kommunenes egne ledelses- og kontrolloppgaver. 

7.  Undertegnede bekrefter at verken revisor eller BDO AS for tiden opptrer som fullmektig 
for kommunen.  

8.  Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til 
min uavhengighet og objektivitet. 

 
 
Oslo, 28. mai 2018 
 
BDO AS  

 
Morten Thuve 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 
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18:30rkivsak-
dok. 

15/00238-34 

Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg          11.06.2018 
 
 
 

   
 
 

RAPPORTERING PÅ TIDSBRUK PÅ REVISJONPROSJEKTER 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget utvider rammen på prosjekt Tilskudd til kultur og idrett med 50 timer. 
For øvrig tas saken til orientering 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har besluttet (sak 78/16) å etablere en rutine for oppfølging av 
budsjettet for 2017 med vekt på hvor mange timer som er bestilt fra kontrollutvalget 
og fakturert fra BDO på hvert enkelt prosjekt. 
 
Det er budsjettert med 1,5 mill. kroner til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for 
2018. I tillegg er det satt av 500 000 kroner som kontrollutvalget kan benytte til 
særskilte undersøkelser. Timeprisen justeres med konsumprisindeksen hvert år, slik 
at det totalt er mulig å bestille forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for 1460 timer.  
 
Kontrollutvalget vedtok å utvide forvaltningsrevisjonen i vannverket til også å omfatte 
Asker kommunes infrastruktur (ledningsnett og høydebasseng) i møtet 19. mars. 
Rammen for prosjektet ble utvidet med inntil 100 timer. Revisor har videre bedt om 
forlenget frist for å levere prosjektet, slik at rapporten legges frem til behandling i 
augustmøtet. 
 
Det er foreløpig et merforbruk på prosjektet Tilskudd til kultur og idrett på 50 timer. I 
henhold til avtale skal BDO varsle kontrollutvalget når de går 10% over rammen, og 
kontrollutvalget burde vært varslet tidligere om dette. Det vil påløpe ytterligere noen 
timer til å sluttføre prosjektet. 
 
Det gjenstår 435 timer. 
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Tabellen nedenfor oppsummerer tidsbruken på revisjonsprosjekter: 

Prosjekt 
Vedtatt ramme 
timer 

Forbruk pr 
dato timer 

Lisenser, honorar 
etc. 

Rest/overskridels
e 

Vurdering av 
fullstendigheten av 
fullstendigheten av 
refusjonskravene 
knyttet til flyktninger 
og ressurskrevende 
brukere 

450 t vedtatt i 
2017. Forbruk 
2017: 225                    
Rest: 225  

  

    

Vannverket 
Utvidet ramme 

350 
100 258,25     

Tilskudd til kultur og 
idrett 
Utvidet ramme 

350 
50  400     

Psykisk helse og rus     

Totalt: 1025 658,25 0   
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Arkivsak-dok. 15/00242-56 
Saksbehandler Samia Esam 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 11.06.2018 
 
 
 

   
 
 

REFERATER 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 
Vedlegg:  

1. Planer for saker som skal til behandling 2018 
2. Oversikt over behandlede saker 2018 

 
Saksframstilling: 
Under denne saken legges referatsakene frem. 
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Oversikt over saker til behandling 201 8
Møte Saker

Følgende
rapportering legges
frem fortløpende

Rapporter fra andre tilsynsorganer (f.eks Fylkesmannen) og
kommunens svar/oppfølging.
Sekretariatets oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og
oppfølgingen av disse.
A nnen informasjon

15 . januar Valg av revisor til Asker kommune – behandling av opsjon til forlengelse
av avtale.
Kontrollutvalget oversender henvendelsene fra Boxs til rådmannen, og
ber om en skriftlig redegjørelse til januarmøtet.
Prosjektplan for forvaltningsrevisjon i Asker og Bærum vannverk
Best illingsdialog nytt FR prosjekt. Aktuelle tema: Barnevern og Tilskudd
innen kultur og idrett drøftingssak
Årsrapport 2 017

Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg

Rapportering revisor s ti dsbruk på prosjektene
Referater.

Eventuelt

12 . februar T ilbakemelding fra administrasjonen om hvordan selskapskontroll i
Asker Produkt er fulgt opp.

Orientering om utfordringer - roller, funksjoner og kapasitet fra
dokumentsenteret .

Bestillingsdialog nytt FR prosjekt. Aktuelle tema: Tilskudd innen kultur
og idrett. 19. mars

Rapportering revisors tidsbruk på prosjektene

Gjensidig orientering om aktuelle saker fra komiteer og utvalg

R eferater :
E ventuelt

19 . mars Asker Produkt, orientering ved styreleder Per S. Thoresen, Asker
Produkt AS . Info har komme t

Forvaltningsrevisjon Vurdering av fullstendigheten av refusjonskravene
knyttet til flyktninger og ressurskrevende brukere (51/17)

Prosjektplan forvaltningsrevisjon ti lskudd innen kultur og idrett sak
12/18
Rapportering revisor s tidsbruk på prosjektene
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Møte Saker

Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg

23 . april O rientering om oppfølging av økonomisk og annet tilsyn med private
barnehager.

Orientering om status om arbeidet med kommunesammenslåingen.
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017.
Orientering fra rådmannen om mulige årsaker til at Asker kommune
ligger høyt på klagestatistikken i Plan og byggesaker
Rapportering revisors tidsbruk på prosjektene
Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg

Referater

14 . mai Drøfte b estilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt. Husk miljø. Er
klimaplanen revidert? Sjekk om barnevern er aktuell. Se møtet 15.1

Buds jett for kontroll og tilsyn 2019 .
Fagdag/ seminar med BDO Har varslet BDO om dette + nytt FR i epost
26.4

Rapportering revisor s tidsbruk på prosjektene
Gjensidig orientering om aktuelle saker fra komiteer og utvalg

R eferater

23. mai

Kl. 18

Fellesmøte

Orientering om status i arbeidet ved fellesnemndas leder Lene Conradi.
Valg av revisor til den nye kommunen

Vurdere prosess for valg av sekretariatsordning for den nye kommunen.

Ta opp spørsmål om felles FR - tema.

K ontroll utvalget i nye Asker kommune

11 . juni

Møtet blir
etterfulgt av

virksomhetsbesøk
på Nesbru bo og

behandlingssenter

Prosjektplan psykisk helse og rus
Forvaltningsrevisjon av tilskudd til idrett og kultur – Asker kommune,
Erklæring om uavhengighet.
Rapportering revisor s tidsbruk på prosjektene

Gjensidig orientering om aktuelle saker fra komiteer og utvalg

Referater
Virksomhetsbesøk Nesbru bo - og behandlingssenter

20. august Seminar med BDO om ny kommunelov med særlig vekt på økonomi - og
internkontrollbestemmelsene, samt knytning mot ny revisorlov.

20 . august O rientering fra rådmannen om erfaringer med skifte av revisor.
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Møte Saker

Rapport forvaltningsrevisjon i Asker og Bærum vannverk (Utsatt fra
juni)
Rapportering revisor s tidsbruk på prosjektene

Gjensidig orientering om aktuelle saker fra komiteer og utvalg

R eferater

17 . september Kontrollutvalget ber rådmannen om en ny oppdatering på
anskaffelsesverktøy høsten 2018. Dette også sett i sammenheng med
Digitale Asker 2020. sak 74/17

Rapportering revisor s tidsbruk på prosjektene

Gjensidig orientering om aktuelle saker fra komiteer og utvalg

Referater
1 5 . oktober Møteplan 2019

Rapportering revisor s tidsbruk på prosjektene

Gjensidig orientering om aktuelle saker fra komiteer og utvalg
Referater

3 . desember Erfaringer med bytte av revisor. Ved utgangen av 2018, se sak 50/17.

Kontrollutvalgets årsplan 2019 .
Rapportering revisor s tidsbruk på prosjektene

Gjensidig orientering om aktuelle saker fra komiteer og utvalg

Referater

Saker som ikke er
berammet

følge opp arbeidet i prosjektet Digitale Asker 2020. Gjøres dels i sak i
september.
I sak 75/15 (23. nov) vedtok kontrollutvalget å bestille kontroll med
brukermidler med jevne mellomrom.
Sak 27/16: Oppfølging av forvaltningsrevisjon på eiendeler:
Kontrollutvalget anser saken som ferdig behandlet i denne omgang
men vil vurdere å komme tilbake til saken på et senere tidspunkt.

Fagdag med BDO
Oppfølging av Fylkesmannen s tilsyn med introduksjonsloven –
individuell plan i første halvår, og kommunal beredskapsplikt i andre
halvår 2018.

201 9 Forlengelse av avtalen med BDO om revisjon. Januar
Vår 2019 Oppfølging av selskapskontroll Asker p rodukt, sak 11/18

Orientering om nytt arkiv - o g saksbehandlingssystem (sak 10/28)

Valg av revisor til den nye kommunen
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Møte Saker

Oppfølging av FR ressurskrevende brukere våren 2019, sak 18/18
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SAKER BEHANDLET I ASKER KONTROLLUTVALG 2018 

 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendt Be-

handlet 
Ferd
ig 

15.01. 
2018 

1/18 

Forlengelse av 
avtalen med BDO om 
revisjon 

Kontrollutvalget oversender saken 
til formannskapet med følgende 
innstilling: 
• Asker kommune benytter 
seg av opsjonen til å fornye avtalen 
med BDO AS med ett år, fra 1. juni 
2018 til 31. mai 2019. 

Utskrift 
sendt 
16.1.20
18 

F-skapet 
6.2.18 

Sak 
17/18 

  

15.01. 
2018 

2/18 

Forvaltningsrevisjon i 
vannverket - 
prosjektplan 

Kontrollutvalget vedtar 
prosjektplanen. Rapporten leveres 
til junimøtet. Det settes av inntil 
350 timer til prosjektet. 

Utskrift 
sendt 
16.1.20
18 

   

15.01. 
2018 

3/18 

Nytt forvaltnings-
revisjonsprosjekt – 
bestillings-dialog 

Kontrollutvalget tar sikte på et 
prosjekt innen tilskudd innen kultur 
og idrett og kommer tilbake til 
problemstillinger i neste møte. 

    

15.01. 
2018 

4/18 
Rapportering på 
tidsbruk på 
revisjonsprosjekter 

Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

    

15.01. 
2018 

5/18 

Henvendelse 
angående rutiner i 
Plan og 
bygningsavdelingen - 
orientering fra 
rådmannen 

Kontrollutvalget tar orienteringen 
til etterretning, og går ikke videre 
med saken. 

Utskrift 
sendt 
16.1.20
18 

   

15.01. 
2018 

6/18 

Kontrollutvalgets 
årsrapport 2017 

1. Forslag til kontrollutvalgets 
årsrapport for 2017 vedtas. 

2. Saken oversendes 
kommunestyret med 
innstilling: 

Kommunestyret tar 
kontrollutvalgets årsrapport 2017 
til orientering 

Utskrift 
send 
t16.1.20
18 

K-styret 
30.1.18 

Sak 2/18 

  

15.01. 
2018 

7/18 
Gjensidig orientering 
om aktuelle saker fra 
komiteer og utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

    

15.01. 
2018 

8/18 
Referater Kontrollutvalget tar saken til 

orientering. 
    

15.01. 
2018 

9/18 Eventuelt 
Ingen vedtak     

       

12.2. 
2018 

10/18 
Orientering om 
dokumentsenteret 

Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 
 

    

12.2. 
2018 

11/18 
Oppfølging av 
selskapskontroll i 

 Utskrift 
sendt 
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Asker Produkt AS 1. Kontrollutvalget tar saken 
til foreløpig orientering, og 
vil følge opp 
implementeringen av 
anbefalingene i 
revisjonsrapporten våren 
2019. 

2. Kontrollutvalget vil invitere 
styreleder i Asker Produkt 
til å orientere om 
resultatet av utredningen 
om behov og muligheter 
for omorganisering av de 
ulike virksomhetene, slik at 
reglene i 
statsstøtteregelverket og 
forskrift om 
arbeidsmarkedstiltak 
ivaretas, og kryss-
subsidiering unngås. 

 

13.2.20
18 

12.2. 
2018 

12/18 
Bestilling av nytt 
forvaltningsrevisjonsp
rosjekt 

Kontrollutvalget bestiller en 
forvaltningsrevisjon av tilskudd 
innen kultur og idrett med de 
kommentarer som kom frem i 
utvalgets behandling, og ber 
revisor komme tilbake med forslag 
til prosjektplan i neste møte 

Utskrift 
sendt 
13.2.20
18 

   

12.2. 
2018 

13/18 
Rapportering på 
tidsbruk på 
revisjonsprosjekter 

Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 
 

    

12.2. 
2018 

14/18 
Gjensidig orientering 
om aktuelle saker fra 
komiteer og utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 
 

    

12.2. 
2018 

 Referater 
Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

    

12.2. 
2018 

15/18 Eventuelt 

Kontrollutvalget vi invitere leder i 
Oppvekst til å orientere om 
planene for tilsyn fremover.  
Ingen vedtak 

    

       

19.3. 
2018 

17/18 

Oppfølging av 
selskapskontroll i 
Asker Produkt AS - 
orientering fra 
styreleder 

Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 
 

    

19.3. 
2018 

18/18 

Forvaltningsrevisjon 
av fullstendigheten av 
refusjonskrav til 
flyktninger og 
ressurskrevende 

1. Kontrollutvalget tar 
revisjonsrapporten til 
orientering. 

2. Saken oversendes til 
kommunestyret med følgende 

Utskrift 
sendt 
20.3.20
18 
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brukere forslag til innstilling 
a. Kommunestyret ber 

administrasjonen om å følge 
opp anbefalingene i 
revisjonsrapporten.  

b. Kontrollutvalget innhenter 
tilbakemelding fra 
administrasjonen om hvordan 
anbefalingene er fulgt opp 
våren 2019. 

19.3. 
2018 

19/18 
Forvaltningsrevisjon 
av tilskudd innen 
kultur og idrett 

Kontrollutvalget bestiller 
forvaltningsrevisjonen av tilskudd 
innen kultur og idrett, basert på 
den fremlagte prosjektplanen, og 
diskusjonen i møtet. Prosjektet 
leveres innen 28. mai 2018 
innenfor en ramme av totalt 350 
timer. 

Utskrift 
sendt 
20.3.20
18 

   

19.3. 
2018 

20/18 
Rapportering på 
tidsbruk på 
revisjonsprosjekter 

Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

    

19.3. 
2018 

21/18 
Gjensidig orientering 
om aktuelle saker fra 
komiteer og utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

 

    

19.3. 
2018 

22/18 Referater 

Kontrollutvalget ber rådmannen 
om en orientering om mulige 
årsaker til at kommunen ligger så 
høyt på Fylkesmannens statistikk 
på klage etter plan og 
bygningsloven. For øvrig tar 
utvalget saken til orientering. 

    

19.3. 
2018 

23/18 Eventuelt 

Kontrollutvalget utvider 
forvaltningsrevisjonen i vannverket 
til også å omfatte Asker kommunes 
infrastruktur (ledningsnett og 
høydebasseng), og utvider rammen 
for prosjektet med inntil 100 timer.  

Utskrift 
sendt 
20.3.20
18 

   

       

23.4. 
2018 

24/18 

Orientering om status 
i arbeidet med 
kommunesammenslåi
ngen 

Saken utgår     

 25/18 

Orientering om 
oppfølging av 
økonomisk og annet 
tilsyn med private 
barnehager 

Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

 

    

 26/18 
Orientering om 
mulige årsaker til 
klagehyppighet til 

Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 
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Fylkesmannen på 
saker som faller inn 
under plan og 
bygningsloven 

 27/18 
Kontrollutvalgets 
uttalelse til 
årsregnskapet 2017 

Kontrollutvalgets uttalelse til Asker 
kommunes årsregnskap 2017 
vedtas, og oversendes 
kommunestyret med kopi til 
formannskapet. 

Utskrift 
sendt 
26.4.20
18 

   

 28/18 
Rapportering på 
tidsbruk på 
revisjonprosjekter 

Kontrollutvalget utsetter fristen for 
å levere 
forvaltningsrevisjonsprosjektet i 
Vannverket til 6. august. For øvrig 
tas saken til orientering 

Utskrift 
sendt 
26.4.20
18 

   

 29/18 
Gjensidig orientering 
om aktuelle saker fra 
komiteer og utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til 
orientering  

    

 30/18 Referater Kontrollutvalget tar saken til 
orientering  

    

 31/18 Eventuelt Ingen vedtak.     

       

14.5.20
18 

32/18 

Nytt 
forvaltningsrevisjonsp
rosjekt - 
bestillingsdialog 

Kontrollutvalget ber revisor 
komme tilbake med forslag til 
prosjektplan i neste møte med de 
kommentarer som kom frem i 
møtet. 

Utskrift 
sendt 
14.5.20
18 

   

 33/18 
Fagdag/seminar med 
BDO 

Kontrollutvalget ber revisor lage et 
opplegg for et seminar om den nye 
kommuneloven  

    

 34/18 
Rapportering på 
tidsbruk på 
revisjonprosjekter 

Kontrollutvalget utsetter fristen for 
å levere 
forvaltningsrevisjonsprosjektet i 

Vannverket til 6. august. For øvrig 
tas saken til orientering 

    

 35/18 
Budsjett for kontroll 
og tilsyn 2019 

Følgende forslag til budsjettet for 
kontroll- og tilsynsordningen for 
Asker kommune vedtas og 
oversendes kommunen som 
kontrollutvalgets forslag til 
budsjett for kontroll og tilsyn for 
2019. 
 

 Poster Budsjett 2019 

Kontrollutvalget Godtgjørelser kontrollutvalget   560 000.-  
 Konferanser, bevertning etc.   150 000.-  

 Sum   710 000.-  
Sekretariatet    220 000.-  
Revisjonen  2 515 000.-  

Utskrift 
sendt 
14.5.20
18 
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Totalt   3 445 000.-  

   
Forslaget følger formannskapets 
innstilling til kommunestyret 
vedrørende budsjettet for Asker 
kommune 2019. 

 

 36/18 
Gjensidig orientering 
om aktuelle saker fra 
komiteer og utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til 
orientering  

 

    

 37/18 Referater Kontrollutvalget tar saken til 
orientering  

    

 38/18 Eventuelt      

       

11.6.20
18 
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1 
 

Arkivsak-dok. 15/00241-55 
Saksbehandler Samia Esam 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 11.06.2018 
 
 
 

   
 
 

EVENTUELT 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Ingen saker meldt inn 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg 
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1 
 

Arkivsak-dok. 16/00021-3 
Saksbehandler Samia Esam 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 11.06.2018 
 
 
 

   
 
 

VIRKSOMHETSBESØK TIL NESBRU BO- OG OMSORGSSENTER 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg 

 
Saksframstilling: 
Som en del av det generelle tilsynet med forvaltningen gjennomfører kontrollutvalget 
virksomhetsbesøk. For å bli kjent med den kommunale forvaltningen, og for at 
ansatte i kommunen skal bli kjent med kontrollutvalget, besøker utvalget ulike 
kommunale virksomheter.  
 
Kontrollutvalget har valgt å legge besøket til Nesbru bo- og omsorgssenter. Utvalget 
har bedt om en generell orientering om virksomheten, om tildeling av plass i 
heldøgns omsorg på Nesbru og samarbeid med hjemmesykepleien i den forbindelse 
samt språkutfordringer.  
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