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Arkivsak-dok. 15/00243-9 
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 16.01.2017 

HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET ANGÅENDE KLAGE PÅ 
PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLING  

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken legges frem uten forslag til innstilling. 

Vedlegg: 
1. Epost datert 14.11.16 fra Odd Jahr
2. Vedlegg til epost av 14.11.16
3. Epost mottatt 15.1.17 fra Odd Jahr

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har mottatt vedlagte henvendelse angående klage på plan- og 
byggesaksbehandling.  

Kontrollutvalget må som sedvanlig beslutte om de vil ta saken til behandling. I 
departementets merknader til kontrollutvalgsforskriften §4 står det blant annet at 
«Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp et hvert forhold ved kommunens/ 
fylkeskommunens virksomhet så lenge det kan defineres som kontroll 
eller tilsyn.» Det er videre slått fast at «Kontrollutvalget har ikke plikt til å behandle 
andre saker enn de som det får seg forelagt fra kommunestyret/fylkestinget, eller der
det fremgår av forskriften om revisjon i kommuner og fylkeskommuner.  

Når det gjelder henvendelser fra andre enn kommunestyret/fylkestinget eller
revisjonen, må kontrollutvalget selv vurdere om saken hører inn under utvalgets
kompetanseområde og om det vil prioritere saken.» Kontrollutvalget må selv avgjøre
om det vil behandle saker fra innbyggere eller andre aktører som mener de har en 
sak for kontrollutvalget. For hver henvendelse må det vurderes om den hører inn 
under kontrollutvalgets oppgaver. Det er viktig å huske på at kontrollutvalget ikke er 
et klageorgan, og at det derfor ikke behandler klager på 
vedtak som har vært til administrativ behandling. Det kontrollutvalget kan gjøre, er å 
undersøke henvendelser som kan tyde på svikt i den kommunale saksbehandlingen, 
eller at kommunen ikke følger de lover og retningslinjer som den er underlagt. 
Fokuset bør være på systemkontroll. 

I samråd med leder har sekretær bedt rådmannen om en muntlig orientering 

om saken.
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Fra: Odd Jahr [odjahr@online.no] 

Til: Postmottak Asker kommune [Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no] 

Kopi: jan Erik jahr [janerik.jahr@tgs.com] 

Sendt: 14.11.2016 18:47:46 

Emne: VS: Purring Kontrollutvalget 

Vedlegg: Bilag 19 - Anmodning om dokumentinnsyn.docx 

Kontrollutvalget i Asker Kommune 
Postboks 353 
1372 Asker  

Gjettum 14.11.2016 

Vedr.: Klage på Plan og Bygings saksbehandlig, Ref. S15/6819, for eiendom 41/129, Slottscveien 16, 
  Brønnøya. 

Vi sendte over en klage som e-post 24.05.2016 til Asker kommune. Vi har pr i dag ikke fått annen
reaksjon fra Asker Kommune enn Dokumentsenterets bekreftelse på mottatt e-post. Det har nå snart
gått 6 måneder og vi etterlyser en tilbakemelding på hvordan saken står og når vi kan forvente å ha
Kontrollutvalgets svar på vår henvendelse. 

Med henvisning til vårt klagepunkt 1 i vårt klagebrev datert 21.05.2016, vil vi komplettere dette punkt 
med følgende opplysninger.  

Innen vi fant det hemmeligholdte dokumentet, vedlegg 4 til vår klage av 21.05.2016, i byggesaksmappen
på vår eiendom i desember 2015 hadde vi undersøkt den digitale byggesaksmappen for en del
eiendommer på Nesøya. På alle disse eiendommene på Nesøya fant vi da et dokument, motsvarende
dokument ifølge vedlegg 4. På det tidspunkt, desember 2015, var dette dokumentet helt ukjent for oss.
Vi hadde ikke sett nevnte dokument i den byggesaksmappen vi hadde fått utlevert fra Service kontoret 
på vår eiendom på Brønnøya tidligere.  Disse funn gjorde at vi åpnet byggesaksmappen til vår eiendom 
på nytt og fant til vår forbauselse motsvarende dokument, til de vi hadde funnet på Nesøya, også på vår
eiendom.  

Vi har i senere tid fått kjennskap til hvor nevnte dokument har hvert arkivert og 
unnaholdt/hemmeligholdt fra  byggesaksmappene for Brønnøya, i Asker kommune, helt frem til at
byggesaksmappene ble digitalisert og gjort offentlig våren 2015. De har hvert arkivert i en arkivskuff i en
kjeller i Asker og ikke i byggesaksmappene. De har fått betegnelsen «Kjellerkort» av Plan og 
Bygningsavdelingen og er kjent under dette navnet på Service kontoret. Dette fremgår av vedlagte 
vedlegg 19 som er Brønnøya Grunneierforenings skriftlige anmodning om å få kopi av nevnte 
«Kjellerkort» for øvrige eiendommer på Brønnøya. 

Ifølge Ove Vasbotten i Grunneierforeningen henvendte han seg først seg til Service kontoret i Asker, ved
et besøk, og anmodet muntlig om å få se nevnte dokumenter for alle eiendommene på Brønnøya. Disse
kunne han ikke få utlevert. 
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Asker kommunes Service kontoret opplyste om at kjellerkortene for Brønnøya ikke kunne vises/utleveres 
til noen uten godkjennelse av Berit Devold og hun var på ferie for tilfelle. Vasbotten skrev da senere en 
skriftlig anmodning ifølge vedlegg 19. 
  
At Berit Devold som saksbehandler i Plan- og Bygningsavdelingen anser seg å ha fullmakt til å sile eller 
ikke utlevere byggesaksdokumenter til eiendomsbesittere på Brønnøya som berører våre egne, naboers 
og andres eiendommer finner vi meget merkverdig. Vi tillater oss å be om å få vite hvem eller hvilken 
instans som har gitt Berit Devold denne fullmakt. 
  
Saksbehandlingen ved Ove Vasbottens henvendelse og at vi etter å ha eid en eiendom på Brønnøya i 
nesten 50 år med flere gjennomganger av vår byggesaksmappe, frem til desember 2015, uten å finne 
nevnte dokument, står i skarp kontrast til hva Devold skriver i sitt brev til oss av 09.03.2016 nemlig at 
«all dokumentasjon i kommunens arkiver er offentlig».  
  
Vi tillater oss om å be om å få en skriftlig bekreftet at det ikke finnes andre byggesaksdokumenter for vår 
eiendom eller for andre eiendommer på Brønnøya som er arkivert utenfor byggesaksmappene og 
dermed ikke tilgjengelig for de som ikke fra før kjenner til at slike dokumenter eksisterer og hvor de er 
arkivert i Asker kommune. Slik som Plan- og Bygningsavdelingen har gjort med «kjellerkortene».   
  
Med vennlig hilsen 
  
Odd Jahr                                             Jan Erik Jahr 
  
  
Bilag: Vedlegg 19 Anmodning fra Brønnøya Grunneierforening om innsyn i kommunens «kjellerkort». 
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Brønnøya Grunneierforening 
v/Ove Vasbotten 
Skogfaret 9 
1397 NESØYA 
                                                                                                       Brønnøya, 07.07.2016 
 
ANMODNING OM INNSYN I KOMMUNENS «KJELLERKORT» FOR GNR 41, 
BRØNNØYA 
Enkelte av våre medlemmer har orientert oss om at det i forbindelse med 
digitalisering av byggesaksmappene for eiendom på Brønnøya for noen år 
siden, også ble tatt inn for den enkelte eiendom et gammelt håndskrevet 
dokument (et ark) med registrering av godkjent bebyggelse på eiendommen. 
 
Vi har sett eksempler på slike dokumenter som alle har påstemplet øverst til 
høyre på arket: GNR 41. Arket inneholder 17 dobbeltlinjer, en for hvert B.nr/ 
Tomt nr.  På registerskjemaet er det  også pretrykte rubrikker for Jnr. 
Byggherrre/Ansvarshavende, Byggets art, Antall etasjer, Grunnflate og 
Approbert/Ferdig. Videre er det på hvert ark håndskrevet 17 bnr. i kronologisk 
rekkefølge. De arkene vi har sett er utfylt for hånd med relevante data som 
spenner over en lang tidsperiode fra 1920-årene til langt ut i 1980-årene.  
Servicetorget har opplyst at dette register i sin tid ble arkivert for seg i en 
arkivskuff i kjelleren. De enkelte kort/ark ble derfor internt i kommunens 
administrasjon betegnet som «Kjellerkort».  
 
Dette register var før digitaliseringen ukjent for Brønnøya Grunneierforening og 
våre medlemmer. Nå som vi er blitt klar over registerets eksistens, har de 
registrerte data betydelig historisk interesse for våre medlemmer, idet enkelte 
ikke har funnet slike data tidligere i byggesaksmappene for sine eiendommer. 
De registrerte data kan også fortsatt ha aktuell betydning for å bestemme 
status for enkelte eksisterende eiendommer. 
 
Vi vil sette pris på å få oversendt kopi av dette gamle digitaliserte register i sin 
helhet omfattende samtlige byggetomter på Brønnøya. Så vidt vi skjønner kan 
det dreie seg om ca 20 – 25 sider. 
 
                      Med vennlig hilsen for Brønnøya Grunneierforening 
                                              Ove Vasbotten (s) 
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Fra: Odd Jahr [mailto:odjahr@online.no]  
Sendt: 5. januar 2017 10:18 
Til: post@asker.kommune.no 
Kopi: Mona Moengen <monmoe@lorenskog.kommune.no>; jan Erik jahr <janerik.jahr@tgs.com> 
Emne: SV: Utkast til utdypende brev Asker K. Kontrollutvalg 
 
 
 
Kontrollutvalget i Asker Kommune 
Postboks 353 
1372 Asker 
 
 
Gjettum 05.01.2017 
 
 
Vedr.: Klage på Plan og Bygnings saksbehandling, Ref. S15/6819, for eiendommen 41/129, Slottsveien 
16, Brønnøya. 
 
Med henvisning til vår brev av den 13.11.2016 vil vi utdype de forhold som er nevnt i dette brevet 
med følgende. 
 
I sitt brev av 09.03.2016 til oss skriver Asker kommunes saksbehandler Berit Devold følgende 
«Undertegnede saksbehandler kan ikke erindre at det nevnte dokumentet var del av saksmappen i 
kommunens arkiv.» for vår eiendom. Som fremgår av vårt brev av 13.11.2016 fikk vi første gang 
kjennskap til nevnte dokument i desember 2015 da vi gikk gjennom byggesaksmappene for en del 
eiendommer på Nesøya. Dette dokumentet var nemlig del av saksmappene for alle de eiendommene 
vi så på fra Nesøya. At vi, i desember 2015, etter å ha kontrollert saksmappen på vår eiendom også 
fant dokumentet der strider fullstendig mot Berit Devolds påstand i nevnte brev fra mars 2016.    
 
Som nevnt i vårt brev av 13.11.2016 om Ove Vasbottens henvendelse til Service kontoret i Asker 
kommune, måtte Service kontoret ha Berit Devolds godkjennelse for å kunne utlevere nevnte 
dokument ved en forespørsel fra allmenheten. Dette forhold er virkelig oppsiktsvekkende. I tillegg til 
vår henstilling, i vårt brev av 13.11.2016, om å få opplyst hvilken instans i Asker kommune som har 
gitt Berit Devold fullmakt til å sile forespørslene for innsyn i dette dokumentet, ber vi om å få skriftlig 
opplyst om hvilke retningslinjer nevnte instans har gitt Berit Devold i forbindelse med å kunne sile 
forespørslene. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Odd Jahr                                                                            Jan Erik Jahr   
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Arkivsak-dok. 16/00115-3 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 16.01.2017 
 
 
 

   
 
 

UNDERSØKELSE - REGELVERK FOR STATSSTØTTE TIL 
ATTFØRINGSBEDRIFTER  

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalget tar rapporten om selskapskontroll med Asker Produkt og notat 

om statsstøtteregelverk og Asker Produkt til orientering.  
2. Rapporten og notatet sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

a.  Kommunestyret tar revisjonsrapporten og notatet til orientering. 
b. Kommunestyret ber administrasjonen om å følge opp anbefalingene i 

revisjonsrapporten og notatet om statsstøtteregelverk.  
c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om 

hvordan anbefalingene er fulgt opp primo 2018. 
 
Vedlegg:  
Notat - statsstøtteregelverk og Asker produkt AS, BDO 5.1.2017. 

 
Saksframstilling: 
I forrige møte behandlet kontrollutvalget selskapskontroll av Asker Produkt AS. 
Utvalget ba om informasjon om Den Glade Baker og forholdet mellom Den Glade 
Baker og Asker produkt. Rådmannen har oversendt ØEEs behandling av sak 
0033/12, generalforsamling 2012 i Asker Produkt AS.  Der fremgår det at 
virksomheten i Den Glade Baker AS ble innfusjonert i Asker Produkt AS pr. 
01.01.2011, og at virksomheten drives videre som en avdeling/bakeriutsalg under 
Asker Produkt AS. 
 
Utvalget ba videre revisor komme tilbake med en redegjørelse for EØS-
støtteregelverket til denne type virksomheter og mulige konsekvenser. Et notat om 
hvorvidt statsstøtteregelverket og forbud om offentlig støtte rammer den virksomhet 
som Asker Produkt yter er lagt ved saken. Konklusjonen er ikke entydig, og revisor 
anbefaler at kommunen undersøker denne saken mer konkret ved å ta kontakt med 
Arbeids- og sosialdepartementet. Videre anbefaler revisor at kommunen bør vurdere 
å innføre et regnskapsmessig skille mellom kommersiell virksomhet og øvrige 
aktiviteter. Dette for å forhindre kryssubsidiering, herunder at ressurser som er 
finansiert ved offentlig støtte, benyttes i den kommersielle virksomheten. Dersom et 
slikt regnskapsmessig skille eksisterer, vil eventuell kryssubsidiering og brudd på 
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statsstøttereglementet la seg kontrollere.  Anbefalingene er nærmere begrunnet i 
notatet.  
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Notatet er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er 

avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og risiko. BDO vil 

ikke kunne gjøres ansvarlig overfor en tredjepart. 

Notat 

Vurdering av Asker Produkt i henhold til 

statsstøtteregelverket 

 

Oslo, 5. januar 2017 
Kontaktpersoner: morten.thuve@bdo.no  

    oyvind.sunde@bdo.no 
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1. Bakgrunn 

1.1. BDOs mandat 

BDO har på oppdrag for kontrollutvalget i Asker kommune gjennomført en selskapskontroll av Asker 

Produkt AS (Asker Produkt). Asker Produkt er en bedrift som tilbyr arbeidsplasser til uføretrygdede 

personer med funksjonsnedsettelse, og tilrettelagt fagopplæring og arbeidstrening for personer som 

ønsker vekst og utvikling for å komme inn i det ordinære arbeidslivet. 

Asker Produkt har vesentlige avtaler med Asker kommune, eksempelvis gjennom leie av 

eksisterende og nye lokaler. Videre mottar Asker Produkt finansiell støtte både fra Asker kommune 

og fra NAV. I tillegg produserer og selger Asker Produkt produkter og tjenester i et 

konkurranseutsatt marked. Dette medfører at visse krav gitt av EØS-avtalen må være oppfylt for at 

virksomheten ikke skal rammes av EØS-avtalens regler om ulovlig statsstøtte. 

Kontrollutvalget har derfor bedt BDO gjennomføre en tilleggsvurdering av i hvilken grad 

statsstøtteregelverket vil treffe en attføringsbedrift som Asker Produkt. 

Dette notatet tar i denne forbindelse for seg to problemstillinger: 

1. Er Asker Produkt underlagt EØS-avtalens reglene om statsstøtte? 

2. Hvilke krav stilles til tiltak for at virksomhet ikke skal rammes av reglene om ulovlig 

statsstøtte? 

1.2. Finansielle nøkkeltall 

Asker Produkt har hatt en jevn inntektsvekst fra 15,9 mill. i 2010 til 26,3 mill. i 2015. Budsjetterte 

inntekter i 2016 er på 28,1 mill. Inntektene har i gjennomsnitt vokst med 8 % per år. Tilskudd 

(Annen driftsinntekt) fra Asker kommune og NAV utgjorde 11,6 mill. i 2015 og er fordelt omtrent 

halvparten mellom kommunen og NAV. I budsjettet for 2016 utgjør det statlige tilskuddet 5,3 mill. 

og det kommunale tilskuddet 5,0 mill. I gjennomsnitt har offentlige tilskudd ligget på 50 % av den 

totale inntekten i perioden 2010 – 2015.  

Årsresultatet til Asker Produkt har variert fra negativt (underskudd) på 0,3 mill. i 2011 til positivt 

(overskudd) på 1,1 mill. i 2014. Dette har gitt en gjennomsnittlig egenkapitalrentabilitet etter skatt 

på 3,8 % varierende fra negativ 5 % i 2011 til positiv 12,9 % i 2014. 

Tallene er hentet fra www.proff.no oppgitt per 31.12.2016. 

2. Er Asker Produkt underlagt EØS-avtalens reglene om statsstøtte? 

2.1. Innledning 

EØS artikkel 61(1) oppstiller et forbud mot tildeling av offentlig støtte:  

«Med de unntak som er fastsatt i denne avtale, skal støtte gitt av EFs medlemsstater eller 

EFTA-statene eller støtte gitt av statsmidler i enhver form, som vrir eller truer med å vri 

konkurransen ved å begunstige enkelte foretak eller produksjon av enkelte varer, være 

uforenlig med denne avtales funksjon i den utstrekning støtten påvirker samhandelen 

mellom avtalepartene». 

 For at det skal foreligge ulovlig statsstøtte, må således følgende vilkår være oppfylt: 

1. Det aktuelle tiltaket må innebære støtte i form av en økonomisk fordel (støttebegrepet). 

2. Støtten må være gitt av statsmidler (offentlig støtte). 
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3. Støtten må begunstige enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer eller tjenester 

(selektivitetskriteriet). 

4. Støtten må ytes til foretak som driver økonomisk virksomhet (foretaksbegrepet). 

5. Støtten må vri eller true med å vri konkurransen (konkurransevridningsvilkåret). 

6. Støtten må være egnet til å påvirke samhandelen innen EØS-området (samhandelskriteriet). 

Samtlige vilkår må være oppfylt for at et tiltak skal være i strid med statsstøtteforbudet. Dersom 

ett eller flere av vilkårene ikke er oppfylt, kan tiltaket iverksettes uten notifikasjon (melding) til 

ESA. Hvis samtlige vilkår er oppfylt, må man derimot i utgangspunktet innhente ESAs 

forhåndsgodkjennelse før tiltaket kan iverksettes. Et viktig unntak fra dette gjelder der støtten 

faller inn under såkalte gruppeunntak. Slik støtte kan gis på en enklere måte, og må ikke 

forhåndsgodkjennes. 

Når det gjelder vilkårene ovenfor, vil vilkår 1,2,3 og 5 trolig være oppfylt ved tilskudd eller andre 

typer fordeler til Asker Produkt. Når det gjelder vilkår 4 og 6 skal det normalt ikke mye til før disse 

vilkårene er oppfylt når det gjelder enheter som produserer varer og/eller tjenester av et visst 

omfang. Nyere praksis fra ESA indikerer imidlertid at disse vilkårene ikke nødvendigvis er oppfylt 

når det gjelder arbeidsmarkedsbedrifter. Dette gjelder i særlig grad vilkår 4 om foretaksbegrepet. I 

det følgende behandler vi derfor dette vilkåret nærmere, før vi knytter noen kommentarer til vilkår 

6 om samhandelspåvirkning. 

2.2. Er Asker Produkt et foretak som utfører økonomisk aktivitet? 

For at et tiltak skal rammes av EØS-avtales regler om statsstøtte, er altså et av vilkårene at støtten 

gis til et foretak. Vurderingen av hvorvidt Asker Produkt er et foretak beror på om det utøver 

økonomisk virksomhet. EU-domstolen definerte i dommen mot Höfner1 enhver enhet som utøver 

økonomisk virksomhet, uavhengig av denne enhetens rettslige status og dens finansieringsmåte, som 

en økonomisk virksomhet. Dette innebærer at virksomheter som mottar offentlig støtte eller eies av 

det offentlige, kan kunne anses som foretak. 

Det som avgjør hvorvidt offentlige foretak kan ses som støttemottakere under statsstøttereglene på 

lik linje som private foretak, er hvorvidt de deltar i et marked. 

Asker Produkt tilbyr slik vi har oppfattet to typer tjenester. For det første tilbyr Asker Produkt 

tjenester til det offentlige ved å tilby arbeidsplasser til uføretrygdede personer med 

funksjonsnedsettelse, samt tilrettelagt fagopplæring og arbeidstrening for personer som ønsker 

vekst og utvikling for å komme inn i det ordinære arbeidslivet. For det andre selges varene og 

tjenestene som produseres av de som er på denne type tiltak i markedet. Asker Produkt driver et 

bakeri hvor det selges bakervarer og tilbys cateringtjenester. I tillegg produser og selger de skilt- og 

treprodukter samt gravmerkeringer. Disse produktene og tjenestene selges i et konkurranseutsatt 

marked. 

I lys av hvordan foretaksbegrepet tidligere har vært anvendt av EU-organer, og av EFTA-domstolen 

og ESA, ville det sistnevnte normalt vært tilstrekkelig til at Asker Produkt ville blitt ansett å være et 

foretak i EØS-avtalens forstand. 

Hvorvidt arbeidsmarkedstiltak har vært underlagt støttereglene, og i så fall hvilke unntaksregler 

som skulle komme til anvendelse, har vært noe uklart. I forbindelse med introduksjonen av et nytt 

arbeidsmarkedstiltak, «arbeidsforberedende trening (AFT)», sendte Norge derfor i 2015 en pre-

notifikasjon til ESA om støtten til dette tiltaket.2 Deler av denne kommunikasjonen er unntatt 

offentlighet, slik at vi ikke kjenner til detaljene i all korrespondansen mellom Norge og ESA. I 2016 

                                                           
1 Sak C-41/90, Höfner and Elser v Macrotron, Sml. 1991 s. I-1979.  
2 Brev av 20. november 2015 fra Nærings- og fiskeridepartementet til ESA. Brevet er unntatt offentlighet. 
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kom imidlertid ESA til at det nye tiltaket trolig ikke var å anse som statsstøtte i EØS-avtalens 

forstand.3 I lys av dette valgte Norge ikke å gå videre med den formelle notifikasjonsprosessen.4  

Når det gjelder tjenestene som arbeidsmarkedsbedriftene utøver for det offentlige, uttalte ESA 

følgende: 

“The provision of services does not qualify as an economic activity if they are provided in 

fulfilment of a state's  duty  towards  its  population  according  to  the  principle  of 

national solidarity, i.e. there is no connection between the actual cost of the services and 

the fees paid by those who benefit from them. 

The provision of vocational training to disabled  persons  has  been  a long-standing social 

objective  in Norway. Under the AFT scheme, the sheltered workshops' main activity is the 

rehabilitation and training of disabled people. The Norwegian state pays the total net costs 

of the training services provided; there is no contribution from the participants. 

Furthermore, the disabled participants in these trainings are not employed by the 

workshops and do not qualify as "workers". 

On  this  basis,  CSA  has  reached  the  preliminary  conclusion  that  the  provision  of 

training  services  by  the  sheltered  workshops  under  the  AFT  programme  does  not 

constitute an economic activity.” 

ESAs uttalelser gjelder AFT og vil dermed kunne omfatte deler av Asker Produkt. Hvorvidt det kan 

vurderes dithen at disse uttalelsene kan omfatte alle arbeidsmarkedstiltak, herunder varige 

tilrettelagte tiltak (VTA) som utgjør den største delen av Asker Produkts ansatte, er usikkert. 

Arbeidstakere på VTA regnes som ordinære arbeidstaker jf. arbeidsmiljøloven. De ansatte hos Asker 

Produkter mottar også lønn i tillegg til stønad fra NAV.  

Salget av varer og tjenester som arbeidsmarkedsbedriftene produserer, ble også vurdert. Når det 

gjelder denne typen varer og tjenester, uttalte ESA følgende: 

“The sheltered workshops providing training services under the AFT scheme are allowed to 

sell the goods and services they produce on the market.  

CSA  considers  that  this  sale  of  goods  and  services  would  constitute  an  economic 

activity.  However,  it  is  inextricably  linked  to  the  primary  training  activities  and 

therefore ancillary to the main non-economic activity of the sheltered workshops under the 

AFT scheme. Accordingly, the ancillary economic activity does not result in the sheltered 

workshops qualifying as undertakings for the purpose of the EEA state aid rules. 

Furthermore, based on the data from the existing APS scheme, CSA understands that sales 

income only accounts for about 16% of the income of sheltered workshops under the 

scheme. The Norwegian authorities expect that the share of production- and therefore also 

income - under the proposed AFT scheme will be at most similar, if not lower, than that 

for the existing APS scheme. 

Based on the above, CSA has reached the preliminary conclusion that any economic activity 

resulting from the sale of goods and services by the sheltered workshops under the AFT 

scheme is purely ancillary.” 

Når det gjelder denne typen tjenester, var ESAs utgangspunkt altså at disse normalt ville anses for å 

utgjøre økonomisk aktivitet. ESA vurderte imidlertid deretter at salget av varene og tjenestene var 

uløselig knyttet til hovedaktiviteten til AFT som er å tilby arbeidsmarkedstjenester (som skal anses 

                                                           
3 Brev av 23. Februar 2016 fra ESA til Norge. 
4 Brev fra Arbeids- og sosialdepartementet til Nærings- og fiskeridepartementet og ESA datert 16. mars 2016. 
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som ikke-økonomiske). Den økonomiske aktiviteten i AFT må dermed anses som underordnet den 

ikke-økonomiske aktiviteten. ESA mente derfor at den underordnede økonomiske aktiviteten ikke 

medførte at bedrifter som tilbyr arbeidsforberedende tiltak, skulle anses som foretak.  

Det er viktig å påpeke at denne saken konkret gjaldt et enkelt arbeidsmarkedstiltak, og man skal 

være forsiktig med å knytte konklusjonene i denne saken til å gjelde alle arbeidsmarkedsbedriftene 

som sådan, selv om dette brevet åpner for en slik tolkning. Brevet har listet tiltak som Norge vil 

ilegge arbeidsmarkedsbedriftene som tilbyr AFT, for å redusere innvirkninger på handel og 

konkurranse (se avsnitt 3). Dette involverer blant annet å innføre et regnskapsmessigskille mellom 

ulike attføringstiltak, noe som indikerer at man ikke kan se alle arbeidsmarkedstiltak under ett. På 

en annen side viser denne saken at ESA er villige til å strekke seg langt når det gjelder å se støtte til 

arbeidsmarkedstiltak som lovlig statsstøtte. 

Et annet moment som spiller inn i vurderingen om hvorvidt Asker Produkt er et foretak, er 

inntektene deres fra markedet. ESA baserte sin vurdering dels på at inntektene fra markedet 

utgjorde kun om lag 16 % av inntektene til arbeidsmarkedsbedriftene, og at disse var ventet å være 

på samme nivå eller lavere i fremtiden. Det kan i lys av dette være noe uklart om de samme 

slutningene kan trekkes for Asker Produkt som har om lag 50 % av inntektene fra markedet. Vi har 

som nevnt ikke fått innsyn i bakgrunnsdokumentene som ble sendt fra Norge, og vet derfor ikke om 

ESA var klar over en mulig variasjon i inntektsbildet mellom arbeidsmarkedsbedrifter. 

ESA ser ut til å legge vekt på at omsetningens størrelse har en viss betydning for vurderingen, og 

ESAs uttalelse trekker etter vårt syn i retning av at Asker Produkt kan ha en omsetningsandel som er 

av en slik størrelse at saken bør undersøkes nærmer før endelig konklusjon kan trekkes. Vi henviser 

særlig til ESAs uttalelse om at «[omsetningsandelen] will be at most similar, if not lower, than that 

for the existing APS scheme [dvs. 16 %-omsetningsandel]». 

Det er viktig å understreke at ESAs uttalelser ikke er et formelt bindende vedtak, men fremkom i en 

uformell brevveksling fra ESAs statsstøtteavdeling. I lys av dette er det knyttet en del usikkerhet til 

vurderingene i dette notatet, særlig med hensyn til om alle arbeidsmarkedstiltak omfattes samt 

kravet om omsetningsandel. 

2.3. Påvirkes samhandelen? 

ESA uttalte videre i saken at:  
 
“Finally, CSA understands that sheltered workshops mostly sell goods and services on a 
small scale and into purely local markets.” 
 

Dette kan tyde på at det ikke er sikkert at vilkår 6 om samhandelsvilkåret vil være oppfylt når 
det gjelder arbeidsmarkedsbedrifter. På den andre side har Asker Produkt avtaler med over 
80 kommuner og landsomfattende organisasjoner. Dette må derfor bli en konkret vurdering 
av de relevante markedene som Asker Produkt opererer i.  
 
I lys av kommentarene våre knyttet til vilkår 4 går vi imidlertid ikke nærmere inn i en 
markedsanalyse her. 
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2.4. Hva om Asker Produkt anses å være foretak med økonomisk aktivitet? 

Domstolen i den såkalte Altmark-saken5 slo blant annet fast at godtgjørelse som kun går til 

kompensasjon for en tjeneste av allmenn økonomisk betydning, ikke er å anse som statsstøtte etter 

artikkel 87 i EF-traktaten (tilsvarende EØS-avtalen artikkel 61). Grunnen er at støttemottager ikke 

får noen økonomisk fordel i forhold til andre foretak, men at slik kompensasjon må anses som en 

ordinær betaling for en utført tjeneste. Domstolen stiller fire vilkår for at slik kompensasjon ikke 

skal anses som støtte: 

1. Foretaket må være pålagt en tjeneste av allmenn økonomisk betydning, og disse 

forpliktelsene må være klart definert. 

2. Kriteriene for beregningen av kompensasjonen må være fastlagt på forhånd på en objektiv 

og gjennomsiktig måte. 

3. Kompensasjonen kan ikke overstige utgiftene til oppfyllelsen av forpliktelsene. 

4. Kompensasjonens størrelse bestemmes enten etter en offentlig anskaffelsesprosedyre, eller 

på grunnlag av en analyse av omkostningene hos et sammenlignbart veldrevet foretak. 

 

Ad 1: Foretakets allmennøkonomiske betydning er definert i Asker Produkts vedtekter: 

- Selskapets formål er, gjennom produksjon av varer og/eller tjenester for et marked og 

detaljhandel, å skape varige arbeidsplasser og kompetanseutvikling for personer som ikke er 

konkurransedyktige på det åpne arbeidsmarked, og synliggjøre verdien av yrkeshemmet 

arbeidskraft. 

- De arbeidstakerne som ønsker det og har mulighet til å få arbeid på det ordinære arbeids-

marked, skal få hjelp til dette.  

- Selskapet skal drives innenfor de ansvarsrammene NAV og kommunen har for å tilrettelegge 

arbeid for særlig svake grupper. 

Ad 2: Vi har ikke undersøkt hvilke kriterier som ligger til grunn for beregningen av kompensasjonen, 

og om disse er fastlagt på forhånd på en objektiv og gjennomsiktig måte, men vi kan anta for den 

videre analysen at dette kriteriet er oppfylt. 

Ad 3: Vi har ikke forespurt regnskapsinformasjon på et nivå som sammenstiller kompensasjonen 

Asker Produkt har mottatt fra Asker kommune og NAV med utgiftene til oppfyllelsen av 

forpliktelsene. Vi kan derfor ikke uttale oss om kompensasjonen kun benyttes til å dekke relevante 

utgifter, uten nærmere undersøkelse.  

Videre er det slik at EØS-avtalens regler om statsstøtte krever, gitt at vi har konkludert med at 

virksomheten er å anse som en økonomisk virksomhet, at det etableres et regnskapsmessig skille 

mellom den kommersielle og støttede delen av virksomheten. Reglene og de praktiske krav som ESA 

har stillet til slikt regnskapsmessig skille, krever at det regnskapsmessige skillet inkluderer både 

resultat og balanse, og at prinsippene, som benyttes for hvordan ulike typer inntekter og kostnader 

registreres og fordeles, er transparente, objektive og relevante. Det regnskapsmessige skillet skal 

dokumentere at den kommersielle virksomheten ikke kryssubsidieres ved bruk av finansielle eller 

materielle ressurser fra den støttede virksomheten. 

At regnskapet viser kun et beskjedent overskudd, gir visse indikasjoner på at kriteriet kan være 

oppfylt, men det bør også kunne dokumenteres. For å kunne unngå påstand om kryssubsidiering, bør 

                                                           
5 https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/regler-om-offentlig-stotte-
listeside/offentlig-stotte-tjenester-av-allmenn-ok/id430123/  
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det i tillegg kunne dokumenteres at utsalgsprisene for kommersielle varer og tjenester ikke er 

lavere enn tilhørende kostnader med tillegg for en rimelig avkastning. 

Ad 4: Vi har ikke opplysninger om at tilskuddets størrelse er bestemt etter en offentlig 

anskaffelsesprosedyre eller på grunnlag av en analyse av omkostningene hos et sammenlignbart 

veldrevet foretak. 

2.5. Oppsummerende vurdering 

Etter en samlet vurdering er det vanskelig å dokumentere om Asker Produkt er underlagt 

statsstøtteregelverket eller ikke. ESA har åpnet for at i hvert fall deler av virksomheten ikke er å 

anse som underlagt statsstøtteregelverket. ESA setter i samme uttalelse imidlertid opp noen 

sikkerhetstiltak som virksomhetene bør innrette seg etter. Disse tiltakene er langt på vei identiske 

med de tiltakene virksomheten vil måtte ha gjort dersom den helt eller delvis er å anses som 

underlagt statsstøtteregelverket. Mye taler derfor for at disse tiltakene bør innføres for Asker 

Produkt, uansett. 

3. Hvilke tiltak bør gjennomføres? 

For det første vil vi anbefale at kommunen kontakter Arbeids- og Sosialdepartementet og evt. ESA 

(gjennom departementet) for å få deres syn på om uttalelsen fra ESA gjelder alle 

arbeidsmarkedstiltak. Det bør også vurderes om Asker Produkts omsetning fra markedet på ca. 50 % 

etter departementets syn påvirker vurderingen av om Asker Produkt ikke skal anses som et foretak. 

Alternativt kan vi foreta en nærmere vurdering av dette. 

For det andre bør kommunen vurdere å gjennomføre de samme tiltakene som Norge lovet ESA å 

gjøre på generelt plan når det gjelder arbeidsmarkedsbedrifter som tilbyr arbeidsforberedende 

tiltak6: 

1. Vernede bedrifter skal være non-profitt virksomheter. Dvs. at alt overskudd skal 

reinvesteres, og ikke tas ut i utbytte e.l. 

2. Det skal gjennomføres årlige stikkprøver for å sikre at de vernede bedriftene overholder 

yrkesopplæring som deres primæraktivitet. 

3. Tilskuddsnivået til AFT ordningen skal gjennomgås med jevne mellomrom for å sikre at det 

ikke overkompenseres. 

4. Vernede bedrifter skal kreve markedspris for varer og tjenester de selger på markedet. 

5. Vernede bedrifter må gjennomføre regnskapsmessig skille mellom ulike attføringstiltak. 

Pkt. 3-5 er knyttet til å innrette kommunal virksomhet på en slik måte at det sikres at denne 

opptrer i tråd med statsstøttereglementet og dermed går klar av statsstøtteforbudet i sin 

helhet7. For å sikre dokumentasjon av dette, anbefaler vi at kommunen vurderer å innføre et 

regnskapsmessig skille mellom kommersiell virksomhet og øvrige aktiviteter. Dette for å 

forhindre kryssubsidiering, herunder at ressurser som er finansiert ved offentlig støtte, benyttes 

i den kommersielle virksomheten. Dersom et slikt regnskapsmessig skille eksisterer, vil eventuell 

kryssubsidiering og brudd på statsstøttereglementet la seg kontrollere. 

                                                           
6 Brev av 23. Februar 2016 fra ESA til Norge. 
7 Se f.eks. Alt Advokatfirma (2013), «Kommunal virksomhet i lys av EØS-avtalens statsstøtteregler – Aktiviteter 
som er omfattet av statsstøttereglene, sentrale problemstillinger og forebyggende tiltak» 
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Arkivsak-dok. 17/00001-1 
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 16.01.2017 

BESTILLINGSDIALOG NYTT
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget ber revisor komme tilbake med en prosjektplan for et
forvaltningsrevisjonsprosjekt innen tema X til møtet 20. mars. Prosjektet
gjennomføres innenfor en ramme på ---  timer. 

Vedlegg:  
Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019. 

Saksframstilling: 
Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019 ble vedtatt av kommunestyret 12.4.16 
sak 33/16. I planen har kontrollutvalget identifisert tre områder som aktuelle for
forvaltningsrevisjon i 2017: 

 Økonomistyring, målstyring og internkontroll

 IKT/informasjonssikkerhet

 Etikk, etiske retningslinjer og arbeidsgiverstrategi

Det legges opp til at utvalget drøfter hvilket av disse temaene utvalget ønsker å 
bestille forvaltningsrevisjon på først. Videre bør utvalget drøfte innretning og 
avgrensing av revisjonen samt utdype mulige problemstillinger.  

Kontrollutvalget må også ta stilling til hvor mye ressurser som stilles til rådighet fo r 
prosjektet. Det er budsjettert med totalt 1500 timer til forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll fra 01.01.17 til 31.12.17. Forvaltningsrevisjonsprosjektet innen 
anskaffelser er ikke avsluttet, og det kan påløpe inntil 182 timer her i 2017. 
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Vedtatt av kommunestyret 12.4.16 

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 

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. 16/00087-7 
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 16.01.2017 

RAPPORTERING FRA REVISOR INKLUSIV RAPPORTERING PÅ 
BUDSJETT 

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

Saksframstilling: 
Utvalget besluttet i forrige møte (sak 87/16) å etablere en rutine for oppfølging av 
budsjettet for 2017 med vekt på hvor mange timer som er fakturert og bestilt på hvert 
enkelt prosjekt fra BDO. 

Det er budsjettert med 1500 timer totalt til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for 
2017. I tillegg er det satt av 500 timer som kontrollutvalget kan benytte til særskilte 
undersøkelser. 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet Anskaffelser Asker kommune og IKS er noe forsinket 
fordi rådmannen ønsker mer tid til høringen. Det gjenstår 180 timer som kan benyttes 
på prosjektet i 2017. 

Det vil påløpe noen timer i 2017 på selskapskontroll Asker Produkt AS med 
tilleggsundersøkelse. 

Tabellen nedenfor oppsummerer 2016: 

Prosjekt Budsjett 
2016 

Forbruk 
2016 

Gjenstående 
ihht budsjett 

Anskaffelser (FR) 400 timer 218 timer 182 

Asker Produkt (SK) 
m/tilleggsundersøkelse 

100 + 20 
timer 

102 timer 18 

Sum FR og SK 520 timer 320 timer 

Regnskapsrevisjon 515 000-. 
kroner 

300 000.- 
kroner
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I skrivende stund er oversikten for 2017 slik: 

Prosjekt Totalbudsjett 
2017 

Prosjekt-
budsjett 

Forbruk pr 
dato 

Regnskapsrevisjon 515 000-. 
kroner 

Forvaltningsrevisjon 
og selskapskontroll 

1500 timer 

Særskilte 
undersøkelser 

500 timer 

Anskaffelser (FR) 182 timer 

Asker Produkt (SK) 
m/tilleggsundersøkelse 

18 timer 
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Arkivsak-dok. 16/00020-3 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 16.01.2017 
 
 
 

   
 
 

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2016 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2016 vedtas. 
2. Saken oversendes kommunestyret med innstilling: 

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2016 til orientering. 
 
Vedlegg:  
Kontrollutvalgets årsrapport 2016. 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret føre det løpende tilsynet med den 
kommunale forvaltningen. 
 
I henhold til kommunelovens § 77 nr. 6 skal kontrollutvalget rapportere resultatene av 
sitt arbeid til kommunestyret. Rapportering fra kontrollutvalget til kommunestyret skjer 
i all hovedsak løpende gjennom året ved at saker og rapporter oversendes 
kommunestyret for videre behandling. I tillegg utarbeider kontrollutvalget hvert år en 
årsrapport som oversendes kommunestyret til orientering. 
 
Sekretær har utarbeidet vedlagte forslag til årsrapport for 2016. 
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1 INNLEDNING 
Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. 

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll på vegne av 
kommunestyret, og skal utøve sitt arbeid iht. kommuneloven og forskrift om 
kontrollutvalg. Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp ethvert forhold ved 

kommunens virksomhet så lenge det kan defineres som kontroll og tilsyn, men 
kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens 

folkevalgte organer.  
 
Kontrollutvalget rapporterer om sin virksomhet til kommunestyret. Noen saker 

som f.eks. forvaltningsrevisjonsrapporter og rapporter etter selskapskontroller 
oversendes kommunestyret gjennom året etter hvert som de foreligger. 

Årsrapporten gir en samlet oversikt over kontrollutvalgets virksomhet i 2016.  

2 KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET  

2.1 Medlemmer 
Kontrollutvalget i Asker består av 6 medlemmer. Følgende medlemmer er valgt 
for perioden 2015 – 2019. 

 

Medlem Parti Varamedlem Parti 

Ole Willy Sandbekk, leder  A 1. Stein H. Annexstad H 
Erling Bergsaker, nestleder V 2. Stein Arne Bakken A 
Kirsti Kierulf  H 3. Jan Erik Wilhelmsen V 
William Norset  H 4. Marit Røgeberg SV 
Astrid O. Nesland  Frp 5. Marianne Knarud H 
Petter Berntsen MDG 6. Solveig Fossum MDG 

 

2.2 Møter og saker 
I løpet av 2016 har kontrollutvalget hatt 11 møter og behandlet 82 saker. Hvilke 
saker som er behandlet går fram av vedlegget til årsrapporten.  
 

Kontrollutvalget er beskrevet på kommunens hjemmeside. I møtekalenderen er 
det en link til sekretariatets hjemmeside hvor møteinnkallinger, protokoller og 

rapporter blir lagt ut (www.rokus.no). 
 
Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører. 

3 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER  
 

3.1  Valg av ny revisor 
Kommunestyret besluttet å konkurranseutsette revisjonstjenesten fra og med 
regnskapsåret 2016 (sak 81/15). Ved anbudsfristens utløp var det kommet inn 4 
anbud. Kontrollutvalget innstilte på valg av BDO som ny revisor, og 

kommunestyret fattet følgende vedtak (sak 25/16)  
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1. Kommunestyret velger BDO som ny revisor for perioden 1. juni 2016 til og 

med 31. mai 2018, med opsjon for oppdragsgiver til å kunne forlenge 
avtalen med 1 + 1 år. 

2. Formannskapet får fullmakt til å forlenge avtalen i samsvar med avtalt 
opsjon. 

 

Fast ansatte i Asker kommunerevisjonen har fått tilbud om og takket ja til nye 
stillinger i kommunen.  

 

3.2 Orienteringer  
Kontrollutvalget gjennomfører samtaler med ordfører og rådmann ved behov. 

Ordfører har generell møterett i kontrollutvalgets møter. Rådmannen blir innkalt 
for å rapportere eller orientere kontrollutvalget i spesielle saker. Ordfører og 
rådmann besvarer også spørsmål utvalget har i forhold til saker som er til 

behandling. Deltakelsen fra ordfører og rådmann gjør at utvalget er godt 
orientert om den løpende virksomhet i kommunen. 

 
Kontrollutvalget har fått en rekke orienteringer fra rådmannen i løpet av 2016. I 
marsmøtet fikk utvalget en orientering om Fylkesmannens tilsyn ved Bondi 

avlastningshjem. I august orienterte rådmannen om kommunens arbeid med IT-
sikkerhet. I oktober fikk utvalget en orientering om utfallet av skjønnsretten ifm. 

utbygging av Otto Blehrs vei, og en orientering om kommunens engasjement i 
Asker sentrum AS. 

3.3 Henvendelser 
Kontrollutvalget har mottatt ulike henvendelser som er behandlet i løpet av året. 

Kontrollutvalget må selv vurdere om en henvendelse hører inn under utvalgets 
ansvarsområde, og om det vil prioritere saken. 

 
I januar behandlet kontrollutvalget en sak angående mangelfull skilting i 
Ridderkleiva. Etter å ha fått en orientering fra rådmannen, besluttet utvalget ikke 

å gå videre med saken. I desember behandlet kontrollutvalget en henvendelse 
angående bygging av ungdomsskole på Landøya, og besluttet ikke å ta saken til 

behandling. 

3.4 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 
Kontrollutvalget skal påse at årsregnskapet for kommunen og for kommunale 

foretak blir revidert på en betryggende måte (kontrollutvalgsforskriften § 6). Det 
vil si at regnskapene skal revideres etter de kravene som går fram av forskrift 
om revisjon og god kommunal revisjonsskikk. 

 
Kommuneregnskapet for 2015 ble behandlet i kontrollutvalget 25.4.16. 

Økonomisjefen redegjorde for regnskapet og svarte på spørsmål. Leder for 
regnskapsrevisjon, Asker kommunerevisjon, orienterte om revisjonsarbeidet og 
om revisors beretning. 

 
Kontrollutvalget hadde ingen særskilte merknader til årsregnskapet for 2015. I 

kontrollutvalgets uttalelse går det frem at utvalget merket seg at kommunens 
lånegjeld er stadig økende, og ligger over økningen i kommunens frie inntekter. 
Dette gir seg utslag i økende rente- og avdragsbelastning, og er et 

bekymringsfullt trekk ved kommunens økonomi.  
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Kontrollutvalgets merket seg også rapporteringen på etisk standard og 
betryggende kontroll. 

 

3.5 Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 
Hensikten med den overordnede analysen er å framskaffe relevant informasjon 
om kommunens virksomhetsområder, slik at det er mulig for kontrollutvalget å 

prioritere arbeidet med forvaltningsrevisjon.  
 

Kontrollutvalget bestilte overordnet analyse for forvaltningsrevisjon av Asker 
kommunerevisjon høsten 2015, og ba om at utvalget skulle bli involvert i 
prosessen. I januarmøtet var ordføreren invitert til møtet for å gi sine innspill og 

drøfte risikobildet. I februarmøtet foretok utvalget vesentlighetsvurdering, og 
besluttet å legge analysen til grunn for arbeidet med Plan for forvaltnings-

revisjon. 
 
Plan for forvaltningsrevisjon ble vedtatt av kommunestyret 12.4.16 (sak 33/16). 

Kontrollutvalget identifiserte følgende områder som aktuelle for forvaltnings-
revisjon: 

 

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 også følge med på og eventuelt komme tilbake til 
flyktningeområdet.  
 

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 Avventet 

Fylkesmannens 
tilsyn i Bærum 

Foreløpig 

tatt til 
orientering 

Barne- og familieenheten Avventet 

kommunestyresak 

Foreløpig 

tatt til 
orientering 
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Etterlevelse av klimaplanen Avventer revisjon 
av planen 

 

 

3.6 Forvaltningsrevisjon 
I januarmøtet ba kontrollutvalget sekretær om å foreta en tilbudsforespørsel til 
tre leverandører angående forvaltningsrevisjonsprosjekt som undersøker 

stønadslengden for unge sosialhjelpsmottakere i Asker kommune. Dette i 
påvente av den nye planen for forvaltningsrevisjon. Oppdraget ble tildelt KPMG, 
som leverte rapporten til kontrollutvalget i juni. Bakgrunnen for at 

kontrollutvalget ville undersøke dette var at Asker kommune har lengre 
stønadstid for unge sosialhjelpsmottakere enn sammenlignbare kommuner. Ett 

hovedfunn var at dette ikke er korrekt registrert i KOSTRA.   
 
Kommunestyret behandlet rapporten i september (sak 83/16), en rapport som 

kontrollutvalget fulgte opp i desembermøtet. Rådmannen hadde lukket alle 
avvik, og kontrollutvalget avsluttet sitt arbeid med saken. 

 
Kontrollutvalget har fulgt opp forvaltningsrevisjonsrapporten fra Asker 
kommunerevisjon Forvaltning av kommunens eiendeler. Utvalget anså saken 

som ferdig behandlet i denne omgang, men vil vurdere å komme tilbake til den 
på et senere tidspunkt. 

 
Forvaltningsrevisjonsrapporten fra Asker kommunerevisjon Tjenester til barn 

med nedsatt funksjonsevne ble fulgt opp i junimøtet. Utvalget tok tilbakemelding 
fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp til orientering, og vil 
be om å få en orientering om organisasjons- og utviklings-prosjektet våren 2017. 

 
I september fulgte utvalget opp forvaltningsrevisjon på skolefritidsordningen som 

ble utført av Asker kommunerevisjon. Anbefalingene er fulgt opp fra rådmannens 
side, og kontrollutvalget avsluttet sin oppfølging av revisjonsrapporten.  
 

I oktober bestilte kontrollutvalget en foranalyse på forvaltningsrevisjon innen 
anskaffelser. Rapporten vil bli levert i januar, og danne grunnlag for et eventuelt 

hovedprosjekt.  
 

3.7 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 
Kontrollutvalget bestilte overordnet analyse for selskapskontroll fra BDO til møtet 

i august. Analysen er basert på en risiko- og vesentlighetsvurdering av 
kommunens virksomhet som organisert utenfor den ordinære kommunale 

forvaltningen. Analysen danner grunnlag for kontrollutvalgets prioriteringer i 
perioden.  
 

Sekretær utarbeidet forslag til Plan for selskapskontroll 2016 – 2019, som 
kommunestyret vedtok i desember (sak 134/16). Utvalget prioriterte å få 

gjennomført eierskapskontroll i Asker produkt AS, et selskap som ikke har vært 
kontrollert tidligere.  
 

Utover dette vil kontrollutvalget gjennomføre forvaltningsrevisjon i følgende 
selskaper (prioritert rekkefølge):  

1. Asker Eiendomsforvaltning AS med datterselskap Torstadtunet AS. 
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2. Asker og Bærum brannvesen IKS. 

3. Asker og Bærum vannverk IKS. 

3.8 Selskapskontroll 
Rapporten på eierskapskontroll i Asker produkt AS ble behandlet i desember. 

Utvalget ba revisor komme tilbake med en redegjørelse for EØS-støtte-
regelverket til denne type virksomheter og mulige konsekvenser av dette, samt 
avklare status for utsalget i Asker sentrum. Tilleggsundersøkelsen vil bli lagt 

frem i februarmøtet. Kontrollutvalget besluttet å oversende rapporten fra 
eierskapskontrollen til kommunestyret sammen med tilleggsundersøkelsen i 

februar. 
 

3.9 Kommunereformen 
Asker kommune skal slå seg sammen med Hurum og Røyken kommuner. I 

denne forbindelse har kommunestyret bedt kontrollutvalget om å forestå valg av 
revisor til folkevalgt nemd.  

 
Kontrollutvalgene i de tre kommunene hadde sitt første felles møte i november, 
hvor valg av revisor ble drøftet. Utvalgene utvekslet også informasjon om 

kommunenes planer for forvaltningsrevisjon. Utvalgene har besluttet å invitere 
lederen av fellesnemda til et nytt møte i februar. Kontrollutvalgslederen for nye 

Sandefjord kommune vil også bli invitert til dette møtet.  

3.10  Tilsyn med revisjonen 
I tillegg til å påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at 

årsregnskapet blir revidert på en betryggende måte, skal kontrollutvalget holde 
seg løpende orientert om revisjonsarbeidet. 
 

Kontrollutvalget fikk en orientering om revisjonsmetodikk i septembermøtet, og 
en orientering om Regnskapsrevisjon - Status og risikoområder i møtet i 

november.  
 
Revisjonen rapporterer muntlig om revisjonsarbeidet i hvert møte. 

Kontrollutvalget har bedt om at revisor i hvert møte rapporterer i forhold til 
budsjettet for 2017, med vekt på hvor mange timer som er fakturert og bestilt 

fra BDO.  
 
BDO la fram uavhengighetserklæring for Asker kommune for revisjonsåret 

2015/16 i junimøtet. 
 

3.11  Virksomhetsbesøk 
Kontrollutvalget gjennomførte virksomhetsbesøk hos VEAS i februar. 

3.12  Budsjettbehandling 
Etter kontrollutvalgets forskrift § 18 skal kontrollutvalget legge fram forslag til 
budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Forslaget bør foreligge 

tidsnok til at kommunen kan få innarbeidet dette i sine budsjetter. 
Budsjettforslaget skal inneholde utgifter til kontrollutvalgets virksomhet, ramme 

for sekretariatets budsjett og ramme for revisjonens budsjett. Til sammen skal 
dette utgjøre funksjon 110 i KOSTRA-rapporteringen. 
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I kontrollutvalgets budsjett ligger godtgjørelser, utgifter til reise, kurs, bevertning mv. I 
revisjonens budsjett ligger revisjon av kommuneregnskap, Asker kirkelige fellesråd, fem 
menigheter og flere legater, regnskapsbekreftelser, samt andre tilhørende tilleggsoppgaver. 
Det er budsjettert med 1500 timer til  selskapskontroll og 500 timer til gransking. 
 
I sekretariatets budsjett ligger blant annet arbeid med å sørge for at de saker 

som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak 
blir fulgt opp. 
 

Kontrollutvalget behandlet forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet 
2017 i maimøtet. Forslaget ble deretter oversendt kommunen, og 

budsjettforslaget som ble vedtatt i kommunestyret i desember er: 
 

 Poster Budsjett 2017 
Kontrollutvalget Godtgjørelser kontrollutvalget    516 000.- 
 Konferanser, bevertning etc.    150 000.- 
 Sum    666 000.- 
Sekretariatet     190 000.-  
Revisjonen  2 515 000.- 
Totalt   3 371 000.- 

 
Etter bytte av revisjonsordning, så utvalget behov for å justere 2016 budsjettet. 

Justert budsjett ble oversendt kommunestyret som behandlet forslaget i 
desember.  
 

 
Poster 

 
Budsjett 2016 

Justert 
budsjett 2016 

Kontrollutvalget Godtgjørelser kontrollutvalget 410 000.-. 500 000.- 
 Konferanser, bevertning etc. 150 000.-  150 000.- 

 Sum 560 000.- 650 000.- 
Sekretariatet  190 000.- 225 000.- 
Revisjonen  6 250 000.-    3 565 000.- 
Totalt   7 000 000.-    4 440 000.- 

 

3.13  Kontrollutvalgets rapportering 
Rapporter fra forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller oversendes 
kommunestyret etter hvert som de foreligger. 

 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 ble behandlet i utvalget i januar 2016 og i 

kommunestyret den 1.3.16. Årsplan for 2017 ble behandlet i utvalget i desember 
2016, og er oversendt kommunestyret for behandling. 

 

3.14  Øvrige aktiviteter 
Kontrollutvalget avga innspill til kommunens høringsuttalelse til NOU 2016: Ny 
kommunelov.  

 
Kontrollutvalgets medlemmer følger med på aktuelle saker som drøftes i 

kommunestyret og hovedutvalgene, og bringer informasjon om dette til 
kontrollutvalget.  
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Kontrollutvalget var representert på Kontrollutvalgskonferansen 2016. 

4 SEKRETÆRFUNKSJON 
Sekretærfunksjonen for kontrollutvalget i Asker kommune utføres av Romerike 
kontrollutvalgsekretariat IKS (Rokus).  

 
Kontrollutvalgets sekretariat har brukt 255 timer på arbeid for kontrollutvalget i 

Asker kommune. Dette er en nedgang på 68 timer i forhold til 2015. At timetallet 
var så høyt i 2015 skyldes i hovedsak merarbeid knyttet til konkurranseutsetting 

av revisjon. 
 
Fordelingen på oppgaver ser slik ut: 

 

Oppgaver 2016 

Saksbehandling 204 

Møter i utvalget 

Møter adm, leder, mv 

31 

20 

 255 

  

 
Under saksbehandling ligger all saksforberedelse, rådgivning, møtetilrettelegging 
og utredning, herunder planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, 

årsplan og årsrapport. Det er videre utsendelse av møteinnkallinger, referater og 
vedtak til videre behandling, samt oppfølging av vedtak.  

5 Avsluttende kommentarer 
Kontrollutvalgets oppgave er å ivareta kontroll- og tilsynsfunksjonen i kommunen 

på vegne av kommunestyret, med støtte og hjelp fra sekretariat og revisjon. 
Utvalget er godt fornøyd med de tjenestene revisjonen og sekretariatet har 

levert. 
 
Dialogen med ordfører og rådmann oppleves som god. 

 
Utvalget forhandler nå over bordet med revisor om rammer for nye oppdrag, noe 

som er en ny arbeidssituasjon. 

 

 
Asker 16.1 2017,  
 
Ole Willy Sandbekk 
leder kontrollutvalget 

 

 

 Mona Moengen 
Sekretariatsleder 
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Vedlegg 
Kontrollutvalgets saker 2016 

Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdi
g 

25.1.16  
1/16 

Overordnet analyse - innspill fra 
ordfører og drøfting av 
risikoområder 

Kontrollutvalget bes om å fylle ut og sende skjema på 
vesentlighetsvurderinger til sekretær. 

     

  
2/16 

Henvendelse angående mangelfull 
skilting i Ridderkleiva 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 3/16 Mulig forvaltningsrevisjon vår 2016 
- forslag til prosjekt 

Kontrollutvalget ber sekretær om å foreta en 
tilbudsforespørsel til tre leverandører angående 
forvaltningsrevisjonsprosjekt som undersøker 
stønadslengden for unge sosialhjelpsmottakere i Asker 
kommune. 

     

  
 
4/16 

Kontrollutvalgets årsrapport Forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2015 vedtas. 
Saken oversendes kommunestyret med innstilling: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2015 til 
orientering. 

Utskrift 
sendt 
26.1.16 

 K-styret 1.3.16 
(sak 16/16) 

  

  
 
 
5/16 

Arbeidsdeling i kontrollutvalget Kontrollutvalget besluttet følgende fordeling av utvalg: 
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 

     

 6/16 Virksomhetsbesøk vår 2016 Kontrollutvalget ber sekretær om å organisere et besøk hos 
VEAS. 

  16.2.16   

 7/16 Rapportering fra kommunerevisor Kontrollutvalget tar kommunerevisors rapport til 
orientering. 

     

 8/16 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering      
 9/16 Eventuelt Ingen vedtak      
15.2.16  

 

 

 
 
 
 
 
10/16 

Valg av ny revisor - Unntatt etter 
offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl 
§13 

Kontrollutvalget innstiller BDO som ny revisor for 
perioden 1. juni 2016 til og med 31. mai 2017, med opsjon 
for oppdragsgiver til å kunne forlenge avtalen med 1 + 1 år. 
Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til 
vedtak: 
Kommunestyret velger BDO som ny revisor for perioden 1. 
juni 2016 til og med 31. mai 2017, med opsjon for 
oppdragsgiver til å kunne forlenge avtalen med 1 + 1 år. 

Saksutskrift 
sendt 
18.2.16 

 K-styret 1.3.16 
sak 25/16 
Vedtaket ble 
endret til : 
1. 
Kommunestyret 
velger BDO 
som ny revisor 
for perioden 1. 
juni 2016 til og 
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Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdi
g 

med 31. mai 
2018, 
med opsjon for 
oppdragsgiver 
til å kunne 
forlenge avtalen 
med 1 + 1 år. 
2. 
Formannskapet 
får fullmakt til å 
forlenge avtalen 
i samsvar med 
avtalt opsjon. 

  
 
11/16 

Overordnet analyse - 
kontrollutvalgets 
vesentlightesvurdering 

Diskusjonen i utvalget legges til grunn for forslag til Plan 
for forvaltningsrevisjon. 
Overordnet analyse oversendes kommunestyret som et 
vedlegg til Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2020. 

     

  
12/16 

Gjensidig orientering på aktuelle 
saker fra komiteer og utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 13/16 Rapportering fra kommunerevisor Kontrollutvalget tar kommunerevisors rapport til 
orientering. 

     

  

14/16 

Referater 
 

Fra behandlingen: Kontrollutvalget tar henvendelsen fra 
Fuglesang til orientering, og anser saken som avsluttet fra 
utvalgets side. 
Vedtak: Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

     

 15/16 Eventuelt Ingen vedtak.      
17.3.16 

16/16 
Orientering om Fylkesmannens 
tilsyn ved Bondi avlastningshjem 

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering og ber 
om å få kopi av kommunens svar til Fylkesmannen. 

     

 

17/16 

Forvaltningsrevisjon sosialhjelp til 
unge - valg av leverandør - Unntatt 
etter offentlighetsloven Offl §13 jfr 
Fvl §13 

KPMG tildeles oppdraget Forvaltningsrevisjon Sosialhjelp 
til unge. 
 

     

 

18/16 
Plan for forvaltningsrevisjon - 
utkast til plan 

Kontrollutvalget vedtar Plan for forvaltningsrevisjon 2016 
– 2019 og ber sekretær innarbeide de merknader og 
endringer som fremkom i møtet. Saken oversendes 
kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar plan for 
forvaltningsrevisjon 2016 – 2019. 
2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å 
foreta endringer i planen. 

Saksutskrift 
sendt 
21.3.16 

K-styret 
12.4.16 
sak 33/16 
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Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdi
g 

 
19/16 

Økonomirapportering fra revisjonen 
2015 

Kontrollutvalget tar økonomirapporteringen til orientering.      

 
20/16 

Orientering fra Asker 
kommunerevisjon 

Kontrollutvalget tar kommunerevisors rapport orientering      

 
21/16 

Gjensidig orientering på aktuelle 
saker fra komiteer og utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 22/16 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering.      
 23/16 Eventuelt  Ingen vedtak      
25.4.16 

24/16 

Orientering fra rådmannen om en 
pågående personalsak - Unntatt 
etter offentlighetsloven Offl § 13 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 

25/16 
Kontrollutvalgets uttalelse til 
årsregnskapet 2015 

Kontrollutvalgets uttalelse til Asker kommunes årsregnskap 
og årsberetning 2015 vedtas med de endringer som 
fremkom i møtet, og oversendes kommunestyret med kopi 
til formannskapet. 

     

 
26/16 

Prosjektplan forvaltningsrevisjon 
Sosialhjelp til unge 

Kontrollutvalget slutter seg til den fremlagte 
prosjektplanen. 

Saksutskrift 
26.4.16 

    

 
27/16 

Oppfølging av forvaltningsrevisjon 
- Forvaltning av kommunens 
eiendeler 

Kontrollutvalget anser saken som ferdig behandlet i denne 
omgang, men vil vurdere å komme tilbake til saken på et 
senere tidspunkt. 

     

 
28/16 

Orientering fra Asker 
kommunerevisjon 

Kontrollutvalget tar kommunerevisors rapport orientering. 
 

     

 
29/16 

Gjensidig orientering om aktuelle 
saker fra komiteer og utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 30/16 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering.      
 31/16 Eventuelt Ingen vedtak.      
23.5.2016 

32/16 

Budsjett for kontroll og tilsyn 2017 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 2017.  
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 2017. 

 

 
Poster 

Budsjett 
2017 

Kontrollutvalget Godtgjørelser 
kontrollutvalget 

   516 000.- 

Saksutskrift 
sendt 
24.5.16 
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Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdi
g 

 Konferanser, bevertning 
etc. 

   150 000.- 

 Sum    666 000.- 

Sekretariatet     190 000.-  

Revisjonen  2 515 000.- 

Totalt   3 371 000.- 

   
Forslaget følger formannskapets innstilling til 
kommunestyret vedrørende budsjettet for Asker 
kommune 2017. 
 

 
33/16 

Orientering fra Asker 
kommunerevisjon 

Saken tas til orientering.      

 
34/16 

Gjensidig orientering om aktuelle 
saker fra komiteer og utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 35/16 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering.      
 36/16 Eventuelt Ingen vedtak.      
20.6.2016 

37/16 
Forvaltningsrevisjon sosialhjelp til 
unge i Asker 

1. Kontrollutvalget tar revisjonsrapporten Sosialhjelp til 
unge til orientering. 

2. Saken oversendes kommunestyret med følgende 
forslag til vedtak:  

a. Kommunestyret tar revisjonsrapporten 
Sosialhjelp til unge til orientering. 

b. Kommunestyret ber administrasjonen om å 
følge opp revisjonsrapportens funn og 
anbefalinger, herunder be NAV kartlegge 
ventetid på arbeidstiltak for en periode og at 
kommunen bør bli flinkere til å ta inn 
lærlinger.  

c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding 
fra administrasjonen om hvordan 
anbefalingene er fulgt opp våren 2017. 

 

Saksutskrift 
sendt 
22.6.16 

K-styret 
6.9.16 
Sak 83/16 

   

 38/16 Presentasjon av ny revisor Saken tas til orientering.      
 

39/16 Revisors uavhengighetserklæring 
Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i 
forhold til Asker kommune for revisjonsåret 2016 tas til 
etterretning. 
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Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdi
g 

 

40/16 
Bestilling av overordnet analyse for 
selskapskontroll 

Kontrollutvalget bestiller overordnet analyse for 
selskapskontroll til møtet 22.8.16. Analysen skal baseres på 
en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens 
virksomhet som organisert utenfor den ordinære 
kommunale forvaltningen. Analysen danner grunnlag for 
kontrollutvalgets prioriteringer i perioden 2016 – 2019. 

Saksutskrift 
sendt 
22.6.16 

    

 

41/16 

Oppfølging av undersøkelse- 
Saksbehandlingsrutiner i 
Planseksjonen, plan og 
bygningsavdelingen. 

1. Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse om hvordan 
administrasjonen har fulgt opp anbefalingene i 
undersøkelsen til foreløpig orientering, og vil følge 
opp saken første halvår 2017. 

2. Kontrollutvalgets leder og sekretær setter opp et kort 
notat til kommunestyret til orientering, rapporten og 
revisors notat vedlegges.  

Saksutskrift 
sendt 
22.6.16 
 
 

    

 
42/16 

Rapport fra kommunerevisor om 
avvikling og arkivering 

Kontrollutvalget tar saken til orientering, og er godt 
fornøyd med måten avviklingen er gjort på. 

     

 
43/16 

Gjensidig orientering om aktuelle 
saker fra komiteer og utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 44/16 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering.      
 

45/16 

Oppfølging av forvaltningsrevisjon 
Tjenester til barn med nedsatt 
funksjonsevne 

Kontrollutvalget tar tilbakemelding fra administrasjonen 
om hvordan anbefalingene er fulgt opp til orientering. 
Utvalget vil be om å få en orientering om organisasjons- og 
utviklingsprosjektet våren 2017. 

Saksutskrift 
sendt 
22.6.16 

    

 46/16 Eventuelt Ingen vedtak.      
22.8.2016 

47/16 

Orientering fra rådmannen om 
kommunens arbeid med IT-
sikkerhet 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 

48/16 
Overordnet analyse 
selskapskontroll - utkast 

1. Overordnet analyse for selskapskontroll ferdigstilles 
til neste møte.  

2. Basert på analysen utarbeider sekretær plan for 
selskapskontroll til neste møte 

Saksutskrift 
sendt 
23.8.16 

    

 49/16 Rapport fra revisor Kontrollutvalget tar saken til orientering.      
 

50/16 
Gjensidig orientering om aktuelle 
saker fra komiteer og utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 51/16 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 

52/16 Eventuelt 

Kontrollutvalget ber revisor lage en foranalyse på hvilke 
områder som er best egnet for forvaltningsrevisjon innen 
anskaffelsesområdet innenfor en ramme på inntil 150 timer 
til oktobermøtet. 

Saksutskrift 
sendt 
23.8.16 
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Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdi
g 

19.9.2016 
53/16 

Oppfølging av forvaltningsrevisjon 
- Skolefritidsordningen 

Kontrollutvalget registrerer at anbefalingene er fulgt opp, 
og avslutter med dette oppfølgingen av 
forvaltningsrevisjonen. 

     

 
54/16 

Overordnet analyse for 
selskapskontroll 

Kontrollutvalget vedtar overordnet analyse for 
selskapskontroll 

     

 

55/16 

Plan for selskapskontroll 2016 - 
2019 

Kontrollutvalget vedtar Plan for selskapsrevisjon 2016 – 
2019. Saken oversendes kommunestyret med følgende 
forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll 2016 – 
2019. 
2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta 
endringer i planen. 

Saksutskrift 
sendt 
21.9.16 

K-styret 
6.12.16 sak 
134/16 

   

 
56/16 

Revisjonsmetodikk - orientering 
ved revisor 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 57/16 Orientering fra revisor Kontrollutvalget tar saken til orientering.      
 

58/16 
Om valg av revisor til fellesnemda Kontrollutvalget ber sekretær om å planlegge et felles møte 

med kontrollutvalgene i Hurum og Røyen. 
     

 
59/16 

Forslag til ny kommunelov - 
høringsinnspill fra kontrollutvalget 

Kontrollutvalget vedtar innspill til høringsuttalelsen til ny 
kommunelov med de endringer som fremkom i møtet. 
Innspillet oversendes formannskapet til videre behandling. 

Saksutskrift 
sendt 
21.9.16 

K-styret 
11.101.16 
sak 110/16 

   

 
60/16 

Gjensidig orientering om aktuelle 
saker fra komiteer og utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 61/16 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering.      
 

62/16 

Eventuelt 1. Følgende forslag til justert budsjettet for 
kontroll- og tilsynsordningen for Asker 
kommune vedtas og oversendes kommunen som 
kontrollutvalgets forslag til justert budsjett for 
kontroll og tilsyn for 2016. 

 
 

Poster 
 

Budsjett 2016 
Justert budsjett 

2016 
Kontrollutvalget Godtgjørelser kontrollutvalget 410 000.-. 500 000.- 

 Konferanser, bevertning etc. 150 000.-  150 000.- 

 Sum 560 000.- 650 000.- 

Sekretariatet  190 000.- 225 000.- 

Revisjonen  6 250 000.-    3 565 000.- 

Totalt   7 000 000.-    4 440 000.- 

 

Saksutskrift 
sendt 
21.9.16 

K-styret 
6.12.16 sak 
135/16 
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Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdi
g 

2. Forslaget følger formannskapets innstilling til 
kommunestyret vedrørende behandling av 
rapport for 2. tertial.  

 
17.10.16 

63/16 
Orientering om Arba 
Inkludering 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 

64/16 

Orientering om utfallet av 
skjønnsretten ifm utbygging av 
Otto Blehrs vei 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 

65/16 

Orientering om kommunens 
engasjement i Asker sentrum 
AS 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 

66/16 
Forvaltningsrevisjon 
anskaffelser - foranalyse 

Kontrollutvalget har merket seg at selskapene ikke 
har levert materiale til revisor i et hensiktsmessig 
format. 
 
Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon på 
anskaffelsesområdet i tråd med revisors forslag. 
 
Rapporten leveres til januarmøtet 2017. Det settes 
av inntil 400 timer til prosjektet inklusiv foranalysen. 

Utskrift 
sendt 
18.10.16 

    

 
67/16 Orientering fra revisor 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 

68/16 

Gjensidig orientering om 
aktuelle saker fra komiteer og 
utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 
69/16 Referater 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 

70/16 Eventuelt 
Møteplan 2017: 16.1, 13.2, 20.3, 24.4, 22.5, 19.6, 
21.8, 18.9, 16.10, 11.12 
  

     

14.11.16 

71/16 Valg av revisor til fellesnemda  
Utvalgslederne kontakter respektive ordførere for å 
avklare om det er behov for anbudsprosess for å 
velge revisor til fellesnemda. 
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Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdi
g 

 

72/16 Forvaltningsrevisjon 
Leder av fellesnemd for kommunesammenslåing 
inviteres til et møte med kontrollutvalgene i Asker, 
Hurum og Røyken på nyåret. 

     

 

73/16 Eventuelt 
Sekretærene undersøker om kontrollutvalget i SAS-
kommunene (Nye Sandefjord kommune) kan komme 
til møtet på nyåret. 

     

5.12.2016 74/16 
Frie inntekter - rapportering til 
kontrollutvalget 

Kontrollutvalget mottar til orientering samme 

rapportering på skatt og rammetilskudd som Utvalg 

for økonomi, eiendom og eierstyring og 

Administrativ ledergruppe. 

     

 75/16 

Oppfølging av 
forvaltningsrevisjon Sosialhjelp 
til unge i Asker 

Kontrollutvalget har merket seg at rapporten er fulgt 
opp, og avslutter med dette sin oppfølging av 
forvaltningsrevisjonen. 

     

 76/16 
Selskapskontroll Asker Produkt 
AS 

1. Utvalget ba revisor komme tilbake med en 
redegjørelse for EØS-støtteregelverket til denne 
type virksomheter og mulige konsekvenser samt 
avklare status for utsalget i Asker sentrum. 
Tilleggsundersøkelsen gjennomføres innenfor en 
ramme på 20 timer, og legges frem til 
februarmøtet. 

2. Rapporten fra eierskapskontrollen oversendes 
kommunestyret sammen med 
tilleggsundersøkelsen. 

     

 77/16 
Regnskapsrevisjon - Status og 
risikoområder 

Kontrollutvalget tar informasjon om status og 

risikoområder for regnskapsrevisjon av Asker 

kommunes regnskap for 2016 til orientering. 

     

 78/16 Orientering fra revisor  Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 79/16 
Årsplan 2017 - Asker 
kontrollutvalg 

1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen 
for 2017. 

2. Saken sendes kommunestyret med følgende 
forslag til vedtak: 
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 Kommunestyret tar 
kontrollutvalgets årsplan for 2017 
til orientering.  

 

 80/16 

Gjensidig orientering om 
aktuelle saker fra komiteer og 
utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 81/16 Referater  Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 

82/16 

Eventuelt  

Fra behandlingen: Henvendelse angående bygging av 
ungdomsskole på Landøya var sendt utvalget på 
epost. Leder orienterte om henvendelsen. Vedtak: 
Kontrollutvalget drøftet henvendelsen angående 
bygging av ungdomsskole på Landøya. Saken blir ikke 
å behandle. 

     

       ok 
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1 
 

Arkivsak-dok. 15/00240-22 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 16.01.2017 
 
 
 

   
 
 

GJENSIDIG ORIENTERING OM AKTUELLE SAKER FRA KOMITEER 
OG UTVALG 

 

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

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 
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Arkivsak-dok. 15/00242-25 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 16.01.2017 
 
 
 

   
 
 

REFERATER 

 

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

1. Plan for saker som skal til behandling. 
2. Invitasjon til Kontrollutvalgskonferansen 2017. 
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Oppdatert 6 .1.17

1

Oversikt over saker til behandling 201 7
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

16 . januar Forvaltnin gsrevisjon anskaffelsesområdet – utsatt
Notatet om statsstøtteregelverket og dets anvendelse på Asker
Produkt .
Best illingsdialog nytt FR prosjekt
Anmodning om innsyn – Brønnøya. Henvendelse fra innbygger,
Årsrapport 2016

Rapportering fra revisor inklusiv rapportering på tidsbruk.

Referater.

13. februar
Fellesmøte med

Hurum og Røyken
fra kl. 18

Orientering om kommunens kunstverk og hvordan de er sikret.

Sak45/16:Kontrollutvalget ber om å få en orientering om

organisasjons - og utviklingsprosjektet våren 2017.
Forvaltningsrevisjon anskaffelsesområdet

Rapportering fra revisor inklusiv rapportering på tidsbruk.

Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg

R eferater

Eventuelt

20 . mars Hvordan følges korrupsjonsplanen opp?

Sak 41/16 Oppfølging av undersøkelse - Saksbehandlingsrutiner i

Planseksjonen, plan og bygningsavdelingen : Kontrollutvalget vil følge

opp saken første halvår 2017.

Bestillingsdialog selskapskontroll med FR: Kontrollutvalget vil

gjennomføre forvaltningsrevisjon i følgende selskaper (prioritert

rekkefølge):

1. Asker Eiendomsforvaltning AS med datterselskap Torstadtunet AS.

2. Asker og Bærum brannvesen IKS.

3. Asker og Bærum vannverk IKS.

Rapportering fra revisor inklusiv rapportering på tidsbruk.

Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg
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Møte Saker

R eferater

24 . april Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2016 .
Rapportering fra revisor inklusiv rapportering på tidsbruk.

Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg

Referater

22 . mai Buds jett for kontroll og tilsyn 2018 .

Rapportering fra revisor inklusiv rapportering på tidsbruk.

Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg

R eferater

19 . juni Orientering fra rådmannen om erfaringer med skifte av revisor.
Erklæring om uavhengighet.
Rapportering fra revisor inklusiv rapportering på tidsbruk.

Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg

Referater

21 . august Bestillingsdialog nytt FR prosjekt
Rapportering fra revisor inklusiv rapportering på tidsbruk.

Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg

R eferater

18 . september Rapportering fra revisor inklusiv rapportering på tidsbruk.

Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg

R eferater

1 6 . oktober Rapportering fra revisor inklusiv rapportering på tidsbruk.

Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg

R eferater

11 . desember Overordnet re visjonsstrategi for revisjonsåret 2017

Kontrollutvalgets årsplan 2018 .

Rapportering fra revisor inklusiv rapportering på tidsbruk.

Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg

R eferater

Saker som ikke er
berammet

Oppfølging av selskapskontroll Asker og Bærum Brannvesen IKS:
Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og ber om å bli
orientert om endringene i selskapsavtalen ( sak 44/14. ) Revisjon av
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3

Møte Saker

selskapsavtalen er utsatt i påvente av nasjonalt prosjekt om
nødsentraler (110 - sentraler).
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 s enere tidspunkt.

2018
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Målgruppe
Ledere/medlemmer av kontrollutvalg, 

kontrollutvalgssekretærer, revisorer og andre som er 
interessert i tilsyn og kontroll i kommunesektoren

 

Hovedtemaer:

Svart økonomi, sosial dumping  >  
og arbeidslivskriminalitet  

Varsling og ytringsfrihet  >
Korrupsjon  >

Kommune-/regionreform  >
Kommuneøkonomi  >

 

NKRFs
Kontrollutvalgskonferanse

1-2 februar 2017
The Qube, Gardermoen

P R O G R A M

Følg konferansen 
på Twitter:
#ku17nkrf

www.twitter.com/nkrf
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Onsdag 1. februar

09.00
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16.30
  
  17.00

19.30

Møteleder: Daglig leder Rune Tokle, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)

Registrering og kaffe + noe å bite i  / utstilling

Velkommen
u Daglig leder Rune Tokle, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)

Åpning
u Tora Aasland, leder for Kommunesektorens etikkutvalg

Kommunenes arbeid med å bekjempe sosial dumping  
og arbeidslivskriminalitet
u Avdelingsdirektør Anne Fikkan, Riksrevisjonen

Lunsj / utstilling

Kan kommunene vedta seg bort fra svart økonomi  
og arbeidslivskriminalitet?
u Representant (annonseres senere) for Samarbeid mot svart økonomi  
    (KS, LO, NHO, YS, Unio og Skatteetaten) 
 

Pause / utstilling

Varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv 2016
u Forskningssjef Sissel C. Trygstad, Forskningsstiftelsen Fafo

Pause / utstilling

Varsling – case fra Flyktningtjenesten i Tromsø kommune 
u Forvaltningsrevisor Margrete Mjølhus Kleiven og forvaltningsrevisor Astrid Indrebø, KomRev NORD IKS
u Kontrollutvalgsleder Rolleiv Lind (H), Tromsø kommune
u Debattredaktør Ragnhild Sved, Kommunal Rapport, i samtale med Cecilie Lanes (representant  
   for varslere) og Bjørn Willumsen, leder, Fagforbundet avd. 177, Tromsø kommune 

Pause / utstilling

Annonseres senere
 

Middag

Fo
to

 S
ti

g 
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n

16.15
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Torsdag 2. februar

10.15

09.00

11.40

10.35

11.20

13.00

12.30

u Møteleder: Daglig leder Mona Moengen, Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (Rokus)  
og leder av NKRFs kontrollutvalgskomite 

Korrupsjon – en presentasjon av kontrollutvalgets  
granskning i Drammen kommune
u Kontrollutvalgsleder Eivind Knudsen (Ap), Drammen kommune

Pause / utstilling

Kommunesammenslutninger og grensejusteringer 
i kommuner og fylkeskommuner
u Daglig leder Orrvar Dalby, Vestfold Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat (VIKS)
u Leder for forvaltningsrevisjon Kirsti Torbjørson, Telemark kommunerevisjon IKS

Pause / utstilling

Kommunenes styringsdokumenter – årsmelding og økonomiplan
  > Hva er formålet med planene?

  > Hvilke krav bør politikerne stille til dem?

  > Hvordan er kvaliteten i praksis?
u Rådgiver Bjørn Brox, Agenda Kaupang og fast spaltist i Kommunal Rapport med  

   ukentlige anmeldelser av kommunale budsjetter og årsmeldinger

Kåseri 
u Kommentator Eva Nordlund, Nationen 

Lunsj

Det tas forbehold om endringer i programmet.
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Påmelding
• Påmeldingsfrist: 15. desember 2016. 

• Bindende påmelding skal skje via NKRFs nettsider

• Faktura vil bli tilsendt etter påmeldingsfristens utløp.

• Det tas forbehold om endringer i programmet. 

 

Konferansepriser*
• Kr 6 500  eks. mva. med overnatting (ikke-medlemmer: Kr 6 900)

• Kr 4 900  eks. mva. uten overnatting (ikke-medlemmer: Kr 5 300)

• Kr 1 200  eks. mva. for ekstra overnatting m/frokost fra 31. jan - 1. feb

*) Deltakere fra kontrollutvalg i kommuner/fylkeskommuner hvor sekretærtjenesten ivaretas 
    av virksomheter som er bedriftsmedlem i NKRF, oppnår medlemspris.

Avbestillingsbetingelser 

• Avbestilling må skje skriftlig.

• Det vil ved avbestillinger etter påmeldingsfristens utløp kreves et gebyr på kr 500 til dekning av 

 administrasjonsutgifter. Ved avbestilling senere enn en uke før konferansestart belastes 50 % av 

 konferanseavgiften.

• Avbestilling ved legitimert sykdom behandles særskilt.

• Avmelding på konferansedagen, eller ev. uteblivelse, medfører full konferanseavgift.

• Ved hotellreservasjon kommer i tillegg ev. ansvaret overfor hotellet.

• Deltakelse kan ved behov overføres til en annen kollega.

 

Konferansehotellet
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Ved behov vil også Comfort Hotel RunWay, som ligger rett ved siden av Clarion (og The Qube), 

bli benyttet til overnatting.

Forhåndsgodkjenning
11 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

  

  Norges Kommunerevisorforbund

  Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo

  Telefon 23 23 97 00, post@nkrf.no, www.nkrf.no

  www.twitter.com/nkrf  (#ku17nkrf)

faglig arena • nettverksbygging • inspirasjon

G E N E R E L L  I N F O

NKRFs
Kontrollutvalgskonferanse

1-2 februar 2017
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Arkivsak-dok. 15/00241-27 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 16.01.2017 
 
 
 

   
 
 

EVENTUELT 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Ingen saker meldt til behandling. 
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