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Arkivsak-dok. 16/00050-12 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

           14.05.2018 
 
 
 

   
 
 

NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - 
BESTILLINGSDIALOG 
 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget ber revisor komme tilbake med forslag til prosjektplan i neste møte 
 
Vedlegg:  
Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2020. 

 
Saksframstilling: 
I Plan for forvaltningsrevisjon er barnevern og psykisk helse og rus prioriterte 
områder for 2018. Forvaltningsrevisjon innen tilskudd innen kultur og idrett er bestilt. 
Rapporten skal etter planen behandles i junimøtet. 
 
Barnevern.  
I forbindelse med overordnet analyse ble det gjennomført en spørreundersøkelse 
rettet mot komitéledere og gruppeledere, kontrollutvalgets medlemmer, direktører og 
virksomhetsledere i kommunen samt utvalgte mellomledere. På spørsmålet «Kjenner 
du til særskilte risikoområder innen Oppvekst?» svarte flere barnevern. Mobbing ble 
også nevnt. 
 
Da kontrollutvalget drøftet vesentlighet, var utvalget opptatt av mobbesaken i 
Bærum/Valdes i forbindelse med barnevernet. Fylkesmannen har etter dette avsluttet 
tilsynet med Bærum og Valdres barnevern, et tilsyn hvor det var flere avvik.  
 
Mulige problemstillinger kan være: 

 Hvordan er barnevernet organisert, hva er ressursbruken og hva er omfanget 
av meldinger, undersøkelser og ulike hjelpetiltak i tjenesten?  

 I hvilken grad overholder barneverntjenesten tidsfrister for saksbehandlingen? 

 I hvilken grad har barnverntjenesten lagt til rette for å arbeide forebyggende? 

 I hvilken grad har barneverntjenesten etablert et tilfredsstillende system for 
internkontroll? 
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Psykisk helse og rus 
Kontrollutvalget gjennomførte i 2013 en forvaltningsrevisjon av rusomsorg og 
ettervern i Asker kommune. Ved drøfting av plan for forvaltningsrevisjon var 
kontrollutvalget inne på at et eventuelt nytt prosjekt kunne rettes inn mot brukere 
under 18 år.  
 
I spørreundersøkelsen ble blant annet samhandling mellom ulike instanser, 
ressurser/økonomi innen helse- og omsorgsektoren, tjenestetilbudet til psykisk 
utviklingshemmede trukket frem.  
 
Mulige problemstillinger kan være: 

 I hvilken grad sikrer kommunen at pasienter/brukere med psykiske 
vansker/lidelser og/eller rusavhengighet får et helhetlig og koordinert 
tjenestetilbud? 

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

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

 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 legges opp til at utvalget drøfter og beslutter valg av prosjekt, og bestiller en 
prosjektplan for det prosjektet utvalget prioriterer  
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Vedtatt av kommunestyret 12.4.16 

Endret av Kontrollutvalget 16.1.2017 

 

sak 33/16. 

 

  Kontrollutvalget skal påse at det føres 

kontroll med at den økonomiske 

forvaltning foregår i samsvar med 

gjeldende bestemmelser og vedtak, og at 

det blir gjennomført systematiske 

vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra 

kommunestyrets eller fylkestingets vedtak 

og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). 

Plan for 
forvaltnings-
revisjon  
2016 - 2019 
Kontrollutvalget i Asker 

kommune 
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Innledning 
Forvaltningsrevisjon er et verktøy som kommunestyret og kontrollutvalget skal 

bruke for å sikre at kommunen drives på en måte som ivaretar innbyggernes 

behov og rettigheter best mulig. Dette er en av de pålagte oppgavene til 

kontrollutvalget.  

Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 

Formålet med forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer 

effektiv kommunal forvaltning, hvor læringsperspektivet står sentralt. 

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner pålegger 

kontrollutvalget at det minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av 

året etter at kommunestyret er konstituert, å utarbeide en plan for 

gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtas av kommunestyret 

selv, som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 

Gjennomførte forvaltningsrevisjoner i forrige periode 
I forrige periode er det følgende forvaltningsrevisjoner og undersøkelser 

gjennomført: 

 Barnevernstjenesten i Asker kommune  
 Rusomsorg og ettervern 

 Helsetjenester i hjemmet i lys av samhandlingsreformen 
 Kommunens eiendeler 

 Forvaltning, drift og vedlikehold - Eiendom 
 Tjenester til barn med nedsatt funksjonsevne 

 Saksbehandlingsrutiner i planseksjonen, plan- og bygningsavdelingen 
 Skolefritidsordningen 

 

Overordnet analyse 
Planen bygger på en overordnet analyse for forvaltningsrevisjon. Analysen er 

utført av Asker kommunerevisjon, og kontrollutvalget har etter eget ønske vært 

involvert i prosessen. Analysen har hatt en bred tilnærming, hvor både politikere 

og administrasjonen har gitt innspill (spørreundersøkelse) på hvordan de ser 

risikobildet. Andre kilder er KOSTRA, kommunens egne plandokumenter og 

strategier og kommunerevisjonens vurdering av aktuelle områder. Både 

rådmannen og ordfører har dessuten gitt sine innspill i kontrollutvalgets møte.  

Den overordnede analysen har bidratt til å utpeke hvilke områder det er knyttet 

størst risiko til, og hvilke områder det er mest vesentlig for kontrollutvalget å 

undersøke.  

Overordnet analyse er viktig også utover det som gjelder valg av 

forvaltningsrevisjoner. Analysen identifiserer flere risikoområder enn det 

kontrollutvalget har ressurser til å gjennomføre forvaltningsrevisjon på. 

Kontrollutvalget har imidlertid et bredt spekter av kontrollformer som kan tas i 

bruk, som orientering fra rådmannen og virksomhetsledere, virksomhetsbesøk 
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og høring for å nevne noen. Analysen kan dermed brukes på flere måter i 

utvalgets arbeid med kontroll og tilsyn i Asker kommune. 

I tillegg til at overordnet analyse er viktig som grunnlag for utvalgets 

kontrollaktiviteter, kan analysen også være et viktig kontrollverktøy i seg selv. 

Analysen gir en god oversikt over de viktigste virksomhetsområdene til 

kommunene med identifikasjon av de største risikoene innenfor hvert område. 

Dette gir kontrollutvalget god innsikt i den kommunale forvaltningen og 

kommunens utfordringer. Det kan også være at kontrollutvalgets overordnede 

analyse kan gi nyttige innspill til kommunens administrasjon når det gjelder 

internkontrollarbeidet. 

 

Kontrollutvalgets prioriteringer 
Kontrollutvalget har identifisert følgende områder som er aktuelle for 

forvaltningsrevisjon. Utvalget har også laget en tentativ tidsplan for 

gjennomføring av prosjektene: 

Tema Gjennomføring 

Anskaffelser 2016 

Prosjektgjennomføring av større investeringer 2016 

Økonomistyring, målstyring og internkontroll 2017 

Psykisk helse og rus 2018 

IKT/informasjonssikkerhet 2017 

Etikk, etiske retningslinjer og arbeidsgiverstrategi 2017 

Barnevern 2018 

Tilskudd innen kultur og idrett 2018 

Vann og avløp 2019 

 

Kontrollutvalget vil følge opp en undersøkelse i Plan og bygg medio 2016. 

Kontrollutvalget vil også følge med på og eventuelt komme tilbake til 

flyktningeområdet. I tillegg er det iverksatt en forvaltningsrevisjon om unge 

sosialhjelpsmottakere. 

Basert på den rammen som ligger i kontrakten med BDO, kan det gjennomføres 

mellom 2 og 3 forvaltningsrevisjonsprosjekter i året. 

Utvalget har identifisert områder og tema utover de prioriterte. På disse 

områdene vil utvalget ta i bruk andre kontrollformer som å be om en orientering 

eller foreta egne undersøkelser. Det er også områder hvor utvalget vil avvente 

andre undersøkelser eller tilsyn før beslutning om igangsetting tas: 

Mobbing i skolen Avventer 

Fylkesmannens 
tilsyn i Bærum 

Flyttes opp 

Barne- og familieenheten Avventer 

kommunestyresak 

Etterlevelse av klimaplanen Avventer revisjon 

av planen 
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Ulike tilnærminger i forvaltningsrevisjoner  
Kontrollutvalget vil utforme formål og problemstillinger for prosjektene ved 

bestilling av forvaltningsrevisjon. De fleste forvaltningsrevisjoner ser på 
regeletterlevelse. Årsaken til dette kan være at det er enklere å finne kriterier å 

revidere etter ved å velge lover og regler som utgangspunkt for kontrollen. I 
regelverket legges det imidlertid vekt på at forvaltningsrevisjon er ulike typer 
undersøkelser i tillegg til regeletterlevelse som:  

 Økonomi og produktivitet 
 Effektivitet og måloppnåelse 

 Styringsverktøyenes hensiktsmessighet 
 Administrasjonens saksbehandling 
 Resultat av kommunens tjenesteproduksjon 

 

Rapportering av gjennomførte forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget rapporterer fortløpende arbeidet med forvaltningsrevisjon til 

kommunestyret. I tillegg rapporteres det i utvalgets årsrapport.  

Kommunestyret fastsetter hvordan den enkelte forvaltningsrevisjon skal følges 

opp, og kontrollutvalget følger opp vedtakene. Kontrollutvalget skal også avgi 

rapport til kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader til 

forvaltningsrevisjonsrapporter er blitt ivaretatt.  

Rullering av planen 
Denne planen er utarbeidet med tanke på forvaltningsrevisjon i kommende 4-

årsperiode. I tillegg til løpende vurdering av planen vil kontrollutvalget vurdere 

om den bør revideres etter 2 år. Kontrollutvalget ber kommunestyret om 

fullmakt til å fravike de vedtatte prioriteringene i planen basert på slike 

vurderinger, eller hvis andre forhold tilsier det. 
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Arkivsak-dok. 15/00238-26 
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 14.05.2018 

FAGDAG/SEMINAR MED BDO 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget ber revisor utarbeide et forslag til en fagdag/seminar. 

Vedlegg:  
Ingen vedlegg 

Saksframstilling: 
I henhold til kontrakten skal BDO holde kurs for kontrollutvalgets medlemmer og/eller
for medarbeidere i kommuneadministrasjonen. Temaer skal avtales for hver gang.
Omfanget skal regnes til to kursdager pr. regnskapsår. Prisen for dette skal inngå i 
fastprisen for regnskapsrevisjon. 

På denne bakgrunn har kontrollutvalget varslet revisor om at utvalget ønsker å drøfte 
fagdag/seminar i møtet.  
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18:30rkivsak-
dok. 

15/00238-23 

Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 14.05.2018 

RAPPORTERING PÅ TIDSBRUK PÅ REVISJONPROSJEKTER 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget utsetter fristen for å levere forvaltningsrevisjonsprosjektet i
Vannverket til 6. august. 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 1500 timer totalt til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for 
2018. I tillegg er det satt av 500 timer som kontrollutvalget kan benytte til særskilte 
undersøkelser. 

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 kommer legges frem til
behandling i augustmøtet. 
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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 92,5     

Tilskudd til kultur og 
idrett 350       

Totalt: 1125 92,5 0   
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Arkivsak-dok. 16/00064-5 
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato 

14.05.2018 

BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2019 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. 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.- 
Totalt 3 445 000.- 

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

Vedlegg:  
Ingen vedlegg 

Saksframstilling: 
Ifølge forskrift om kontrollutvalg, § 18, Budsjettbehandlingen, skal kontrollutvalget
lage forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen.  Kontrollutvalgets
forslag skal følge formannskapets innstilling til kommunestyret.  

Budsjettforslaget er delt inn i kontrollutvalgets egen virksomhet, sekretærfunksjon og 
revisjon. 

Kontrollutvalgets egen virksomhet 

Posten omfatter møtegodtgjørelse, møteutgifter, kurs og reisegodtgjørelse. 

Det er lagt til grunn ytterligere 2 møter som er tenkt å være felles 
kontrollutvalgsmøter med Hurum og Røyken. Møtegodtgjørelse til kontrollutvalget
følger Reglementet for folkevalgtes arbeidsvilkår. De vedtatte satsene pr 2017 er: 
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Verv Fast pr år Sats pr. møte 

Leder 106 029 1 590 

Nestleder   84 823 1 590 

Medlemmer  63 617 1 590 

 
Basert på disse satsene vil den faste godtgjørelsen til kontrollutvalget utgjøre kroner 
445 320.- og den variable 114480.-, til sammen kroner 559.800.-, rundet opp til 
560 000.- kroner.  
 
Budsjettet til kurs, bevertning etc. på 150 000.- kroner foreslås videreført. 
 
Kontrollutvalgsekretariatet 

Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS leverer sekretariatstjenester til 
kontrollutvalget i Asker på kontrakt. Kontrakten varer i 2 år med opsjon ut kommune-
styreperioden, dvs. september/oktober 2019. Timeprisen er 750.- kroner.  
 
 2014 2015 2016 2017 

Timer brukt i 
sekretariatet 

230 330 273 215 

 
I 2019 vil kontrollutvalget antagelig få to ekstra møter og behandle noen flere saker 
som følge av kommunesammenslåingen. I tillegg vil arbeidet med 
konkurranseutsetting av revisjon med sikte på valg av revisor til nye Asker kommune 
starte opp, men bli mindre arbeidskrevende enn i 2015. Forventet timebehov i 2019 
vil derfor etter alt å dømme ligge noe over 2017-nivå. Det foreslås et budsjett på 
220 000.- for sekretariatstjenester i 2019. 
 
Revisjonen 

Kommunestyret har valgt BDO til kommunens revisor fra 1.6.2016. Kontrakten 
gjelder frem til 2020. BDO har gitt en fastpris på regnskapsrevisjon på 515 000.- 
kroner som også dekker revisjon av legater og stiftelse, utarbeidelse av 
revisjonsrapport til kontrollutvalget og utarbeidelse av overordnet analyse og plan for 
selskapskontroll.  
 
Timeprisen for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll er 1000.- kroner, timeprisen 
justeres med konsumprisindeksen hvert år. I kontrakten er det er gitt et estimat på 
1500 timer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Utvalget vil anslagsvis bestille 
2-3 forvaltningsrevisjonsoppdrag og en eierskapskontroll pr år.  
 
Revisor kan etter nærmere avtale og til gjeldende timepriser, utføre oppdrag på 
bakgrunn av vedtak i kontrollutvalget. Hvert oppdrag må ha en avtalt ramme for 
tidsbruk og kostnad. Det er gitt et estimat på 500 timer til dette. Det er ikke bestilt 
slike undersøkelser i 2016 eller 2017. 
 
Det totale budsjettet til revisjon blir da 2 515 000.- kroner for 2019. 
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Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn 2019 

 
 

Poster 
Budsjett 
2017 

Budsjett 
2018 

Budsjett 
2019 

Kontrollutvalget Godtgjørelser 
kontrollutvalget 

   516 000.-   550 000.-   560 000.- 

 Konferanser, bevertning 
etc. 

   150 000.-   150 000.-   150 000.- 

 Sum    666 000.-   700 000.-   710 000.- 

Sekretariatet     190 000.-    200 000.-   220 000.- 

Revisjonen  2 515 000.- 2 515 000.- 2 515 000.- 

Totalt   3 371 000.- 3 415 000.- 3 445 000.- 
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rkivsak-dok. 15/00240-54 
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 14.05.2018 

GJENSIDIG ORIENTERING OM AKTUELLE SAKER FRA KOMITEER 
OG UTVALG 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering 

Vedlegg:  
Ingen vedlegg 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalgets medlemmer orienterer hverandre om aktuelle saker fra de andre 
hovedutvalgene og kommunestyret i denne saken: 

 Kommunestyret og formannskapet – Kirsti Kierulf

 Komite for helse- og omsorg – William Norset

 Komite for oppvekst – Astrid Nesland

 Bygningsrådet. – Erling Bergsaker

 Komite for teknikk - Petter Berntsen

 Utvalg for økonomi, eiendom og eierstyring – Astrid Nesland

 Utvalg for plan, samferdsel og næring
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Arkivsak-dok. 15/00242-54 
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato 

14.05.2018 

REFERATER 

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

Vedlegg: 
1. Plan for saker som skal til behandling 2018
2. Oversikt over saker til oppfølging
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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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Oppdatert 7.5 . 18

2

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. Buds jett for
kontroll og tilsyn 2019 .

Fagdag/ seminar med BDO
Rapportering revisors tidsbruk på prosjektene

Gjensidig orientering om aktuelle saker fra komiteer og utvalg

R eferater

23. mai

Fellesmøte

Orientering om status i arbeidet
Valg av revisor til den nye kommunen . Arbeidsgruppe med de tre
kommunene + innkjøp + Ann Karin
Vurdere prosess for valg av sekretariatsordning for den nye kommunen

Ta opp spørsmål om felles FR - tema (kom opp ifm behandling a v FR på
tilskudd til kultur og idrett).
Notat til fellesnemnda om erfaringer med sammensetningen av
kontrollutvalget.

11 . juni

Pleie og
omsorgssenteret på

Nesbru

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

Referater

20 . august O rientering fra rådmannen om erfaringer med skifte av revisor.
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
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Oppdatert 7.5 . 18

3

Møte Saker

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 produkt, sak 11/18

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

Valg av revisor til den nye kommunen
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 
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1 

Arkivsak-dok. 15/00241-54 
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato 

14.05.2018 

EVENTUELT 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Ingen saker meldt inn 

Vedlegg:  
Ingen vedlegg 
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