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ORIENTERING OM RISIKO FOR BRUK AV USERIØSE 
LEVERANDØRER/UNDERLEVERANDØRER 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og ber om å få oversendt kopi av 
saken som forberedes om dette tema til formannskapet i høst.  
 
Vedlegg:  

1. Formannskaps sak 113/16 Oppf. av sos ansvar i entreprenørkontrakter 
2. Prosess for oppf. av sos ansvar i off. kontrakter 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget vedtok i sak 57/17 å be om orientering fra rådmannen om risiko for 
bruk av useriøse leverandører/underleverandører. Utvalget har fått oversendt 
saksfremlegg i sak 113/16 fra formannskapets møte 23.8.2016 om oppfølging av 
sosialt ansvar i entreprenørkontrakter, samt intern arbeidsprosess utarbeidet for slik 
oppfølging.  
 
Prosjekt og utbyggingsavdelingen (PRU) er i gang med å forberede ny sak til 
formannskapets møte i september eller oktober 2017. Saken vil orientere om 
oppfølging av sosialt ansvar i entreprenørkontrakter i praksis, og det vil bli lagt frem 
erfaringer fra 2 kontroller PRU har gjennomført det siste året.  
 
Kontrollutvalget bør avvente denne saken før det beslutter om det er aktuelt å videre 
med saken.  
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Saksframlegg 
 
 

   
Saksbehandler:  Ingebjørg Gravlien   
Saksnr.: 16/5769   

 

 
Behandles av:      
Formannskapet     

 
Oppfølging av sosialt ansvar i entreprenørkontrakter  

 
 

Rådmannens forslag til  

v e d t a k: 

 
Sak om oppfølging av sosialt ansvar i entreprenørkontrakter tas til 

orientering. 

  

   
  

 

1. Bakgrunn for saken 

Offentlige oppdragsgivere har et særskilt ansvar for å motvirke sosial dumping og 

svart arbeid. Selv om lønns- og arbeidsvilkår primært er arbeidsgivers ansvar, er 
kommunen som offentlige oppdragsgiver pålagt å kontrollere etterlevelse av kravene 

hos kontraktsmotpart. 
 
Kommunestyret fattet 14. april 2015 (K-42/15) et generelt vedtak både i forhold til 

krav om godkjente lærebedrifter, antall ledd i kontraktskjeden og utvikling av 
metoder for å kontrollere leverandører og leverandørkjeder, jf punkt 2 nedenfor. 

 

1.2 Om sosial dumping og svart arbeid  

Sosial dumping skjer både ved brudd på HMS-regler, regler om arbeidstid og krav til 
bostandard, og når lønn og andre ytelser er uakseptabelt lave sammenlignet med det 

norske arbeidstakere normalt tjener. Svart arbeid er knyttet til unndragelse av skatt- 
og avgifter. 
 

1.3 Krav til sosialt ansvar i entreprenørkontrakter  

Kommunestyrets vedtak er særlig relevant for entreprenøravtaler innen 

tjenesteområdet Eiendom. 

 
Som et ledd i arbeidet med sosialt ansvar i enterprenørkontrakter er det etablert 
følgende krav som standard i alle større entreprisekontrakter: 

 Entreprenøren skal sørge for at det i løpet av kontraktsperioden benyttes minst 
xx  lærlinger ved utførelse av arbeid nyttet til denne kontrakten. 
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 Entreprenøren kan ikke, uten byggherrens skriftlige samtykke, ha flere enn to 
ledd underentreprenører i kjede under seg. 

 Alle arbeidstakere skal bære lett synlig et gyldig HMS-kort utstedt av 
Arbeidstilsynet. Ordrebekreftelse, søknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-

kort. Arbeidstakere som ikke har slikt HMS-kort vil bli bortvist fra 
byggeplassen. 

 

I tillegg inneholder standardkontraktene krav til lønns- og arbeidsvilkår og rett til 
innsyn i dokumentasjon og rett til å gjennomføre kontroll. 

  

1.4 Ny prosess for kontroll av sosialt ansvar i entreprenørkontrakter 

Tjenesteområdet Eiendom har utarbeidet og implementert en egen prosess for 

oppfølging av sosialt ansvar i offentlige kontrakter i entrepriseoppdrag (vedlegg 1). 
Prosessen er basert på veileder fra Difi. Den er basert på risikobasert tankegang og 

består av 3 trinn: 

1. Egenrapportering og risikovurdering 

2. Dokumentasjonsgjennomgang 

3. Stedlig kontroll 
 

Kontrollene fokuserer på å følge opp at alle entreprenørene etterlever kommunens 
kontraktskrav, samt følger norsk lov med hensyn til lønns- og arbeidsvilkår.  

 

1.5 Utførte kontroller ihht ny prosess 

To byggeprosjekter har blitt kontrollert etter den nye prosessen; hhv oppføring av nye 

Heggedal skole (vedlegg 2) og riving av domen ved Holmenskjæret (vedlegg 3). 
Begge kontrollene ble gjennomført i en god atmosfære og entreprenørene utrykte at 

det hadde vært en nyttig og lærerik prosess.  
 
Det ble ikke funnet noen alvorlige brudd på lovverk eller kontraktsbestemmelser, men 

det ble registrert noen observasjoner. Observasjoner er uheldig praksis som ikke er å 
betrakte som brudd på kontraktsvilkår og/eller lovverk. Sluttrapport ble presentert for 

entreprenørene på et sluttmøte. Entreprenørene var enige i kommunens 
observasjoner og vil følge opp disse videre. 
 

Begge kontrollene ble gjennomført med interne ressurser, og en tilsvarende kontroll 

av et anleggsprosjekt er planlagt på høsten 2016. I tillegg vil vi benytte oss av vårt 
samarbeid med Oslo kommune og deres felles rammeavtale med revisjonsfirmaer for å 

gjennomføre en grundigere ekstern revisjon for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår.  
 
En slik ekstern revisjon vil bli gjennomført på et større byggeprosjekt i løpet av 

høsten 2016. 

2.  Tidligere behandling 

Kommunestyret fattet 14. april 2015 (K-42/15) følgende vedtak: 
 
1. Asker kommune skal ha som hovedprinsipp ved offentlige anskaffelser å stille 

krav om i kontraktsvilkår at bedrifter skal være godkjente lærebedrifter og 
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anvende lærlinger i gjennomføringen av oppdragene. Et slikt krav skal, som i 
dag, bare kunne stilles der det er et definert behov for læreplasser innenfor den 

aktuelle bransjen. 
 

2. Asker kommune vil når det finnes hjemmel i forskrift for begrensning av antall 
ledd i kontraktskjeder være positive til å innta i våre standardkontrakter en 
maksimal begrensning av antall ledd i kontraktskjeden ved tjenestekjøp. 

 
3. Rådmannen bes om å arbeide med å utvikle metoder for å kunne gjennomføre 

kontroller av kommunens leverandører og leverandørkjeder. Kommunen må 
utvikle sine kontrakter sånn at man juridisk har mulighet for å gjennomføre 
kontroller. I tillegg bes rådmannen om særskilt å følge opp kontroll av 

ID/mannskapslister hos kontraktspartnere for å bedre kunne oppdage 
uregelmessigheter eller svart arbeid. 

 
4. Som et konkret tiltak i arbeidet med næringsstrategiens punkt om å 

samarbeide med partene i næringslivet bes rådmannen vurdere å etablere et 

samarbeid med SMSØ (samarbeidet mot svart økonomi) for å bidra til bedre 
holdninger i utsatte bransjer. 

 

3. Rådmannens vurderinger 

Asker kommune har som offentlig oppdragsgiver et særskilt ansvar for å motvirke 
sosial dumping og svart arbeid, noe som også er bakgrunnen for kommunestyrets 
vedtak av 14. april 2015. 

 
Kommunens ansvar gjelder på alle tjeneste-områder, men bygg- og anleggsbransjen 

er en særlig utsatt bransje.  
 
På denne bakgrunn gis det en orientering om de kontraktsbestemmelser som er tatt i 

bruk for entreprenør-kontrakter og hvilke metoder som er innført for å gjennomføre 
kontroller av kommunens leverandører og leverandørkjeder for entrepriseoppdrag. 

 
Regelverket og praksis er i stadig utvikling, og det skjer en løpende oppfølging også 
for andre tjeneste-områder. Erfaringene fra det arbeidet som nå er utført vil dermed 

også være aktuelt for andre tjeneste-områder. 
 

Lars Bjerke   
rådmann 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
Vedlegg: 

 
1. Prosess for oppfølging av sosialt ansvar i offentlige kontrakter   
2. Rapport: Oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår, Heggedal skole   

3. Rapport: Oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår, Riving av domen ved 
Holmenskjæret. 
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FELLES LEDELSESSYSTEM 

Felles/ Virksomhet /Tjenesteområde:  

Prosjekt og utbygging 

Prosessnavn:  

Oppfølging av sosialt 
ansvar i offentlige 
kontrakter 

Sist endret/erstatter: 27.06.2016/02.02.2016 

Prosesseier/sist endret av (e-postadresse): 
Virksomhetsleder/ Ingebjorg.Gravlien@asker.kommune.n 

 

HENSIKT 

Offentlige oppdragsgivere har et særskilt ansvar for å motvirke sosial dumping. Selv om 

lønns- og arbeidsvilkår primært er arbeidsgivers ansvar er vi som offentlige 
oppdragsgiver pålagt å kontrollere etterlevelse av kravene i praksis i forbindelse med 
våre kontrakter.  

 
Asker kommune har høye ambisjoner mht miljø og det er alltid krav til HMS i 
entreprisekontrakter. Det er ofte naturlig å se lønns- og arbeidsvilkår i sammenheng 

med HMS og ytre og dersom det er hensiktsmessig kan det kjøres kombinerte 
kontroller. 

ANSVAR OG MYNDIGHET 
Kvalitetssikringsleder har ansvar for å  

 planlegge og gjennomføre kontroll i samarbeid med prosjektleder 
 rapportere funn til prosjektleder og virksomhetsleder 

 følge opp og lukke eventuelle funn 
 

Prosjektleder har ansvar for  
 den primære kommunikasjonen med leverandør 

 fremskaffe utfylt egenrapporteringsskjema for lønns og arbeidsvilkår fra 
leverandør(er) 

 delta på stedlig kontroll 
 bistå i følge opp funn og evt lukking av avvik 
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REFERANSER  

 Lov om offentlige anskaffelser (§7) 

 Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 

 Difi 

o http://www.anskaffelser.no/sosial-dumping 

o http://www.anskaffelser.no/temaer-bae/kontrakter/spesielle-

kontraktsbestemmelser-til-standardkontrakter 

 Forskrift om identitetskort (HMS-kort) på bygge- og anleggsplasser 
 Stortingsmelding 29 (2010-2011)  

Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv 

 Felles Rammeavtalene med Oslo kommune for kjøp av tjenester ved oppfølging 

lønns- og arbeidsvilkår; Contikinr. 918 

 Anskaffelsesprosessen 
 Vedtak i kommunestyret 14.04.2015, utvalgssak 42/15: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kilder for å sjekke leverandører: 

o www.proff.no for info om regnskap,  roller og kunngjøringer 

o www.oep.no for info om tilsyn fra arbeidstilsynet 
 

1) Asker kommune skal ha som hovedprinsipp ved offentlige anskaffelser å stille 
krav om i kontraktsvilkår at bedrifter skal være godkjente lærebedrifter og anvende 
lærlinger i gjennomføringen av oppdragene. Et slikt krav skal, som i dag, bare 
kunne stilles der det er et definert behov for læreplasser innenfor den aktuelle 
bransjen.  
 
2) Asker kommune vil når det finnes hjemmel i forskrift for begrensning av antall 
ledd i kontraktskjeder være positive til å innta i våre standardkontrakter en 
maksimal begrensning av antall ledd i kontraktskjeden ved tjenestekjøp.  
 
3) Rådmannen bes om å arbeide med å utvikle metoder for å kunne gjennomføre 
kontroller av kommunens leverandører og leverandørkjeder. Kommunen må utvikle 
sine kontrakter sånn at man juridisk har mulighet for å gjennomføre kontroller. I 
tillegg bes rådmannen om særskilt å følge opp kontroll av ID/mannskapslister hos 
kontraktspartnere for å bedre kunne oppdage uregelmessigheter eller svart arbeid.  
 
4) Som et konkret tiltak i arbeidet med næringsstrategiens punkt om å samarbeide 
med partene i næringslivet bes rådmannen vurdere å etablere et samarbeid med 
SMSØ (samarbeidet mot svart økonomi) for å bidra til bedre holdninger i utsatte 
bransjer.  
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BAKGRUNN 

Regelverket krever at offentlige oppdragsgivere skal: 
1. I kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget opplyse om at kontrakten vil 

inneholde krav om lønns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner i 
samsvar med forskriften. Det er tilstrekkelig å legge ved kontrakten som 
inneholder krav til lønns- og arbeidsvilkår, men Difi anbefaler at du i tillegg 

opplyser om dette under «Spesielle kontraktsvilkår» i Doffin/TED. 
 

2. I kontrakten 
• stille krav om at ansatte som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten har 

lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende allmenngjøringsforskrift 

og/eller landsomfattende tariffavtale for vedkommende bransje. 
• stille krav om at leverandøren og underleverandører på forespørsel 

dokumenterer at kravene blir oppfylt 

• bestemme sanksjoner som er egnet til å påvirke leverandøren og 
underleverandører til å oppfylle vilkårene 

 

3. I kontraktsoppfølgingen 
• for anskaffelser innen allmenngjorte områder etablere skriftlige systemer og 

rutiner 

• gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår 
overholdes. Graden av kontroll kan tilpasses behovet i vedkommende 
bransje, geografisk område mv. 

• overholde lovbestemt taushetsplikt og verne om personopplysninger og 
annen sensitiv informasjon 

• dokumentere prosessen i henhold til gjeldende regelverk, herunder 

forvaltningsloven og arkivloven. 
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KRAV OG OPPFØLGING AV KRAV 

Følgende krav skal stilles til alle våre leverandører.  
Tekst i kursiv er eksempel på formuleringer slik det står i dagens mal i PRU. 

 

Hvilke krav stilles? Obliga-

torisk ? 

Hvordan stilles kravet? 

Lønns og 
arbeidsvilkår 

Ja 
Lovkrav 

Kontraktsbestemmelse  
Entreprenøren og hans underentreprenører plikter å ha 
lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det 
som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, 
eller det som ellers er normalt for vedkommende sted 
og yrke. [PRUs mal B.1.3.1] 

 
Rett til i innsyn i 

lønns og 
arbeidsvilkår 

Ja 

Lovkrav 

Kontraktsbestemmelse  
Oppdragsgiver kan kreve at entreprenøren 
dokumenterer hvilke lønns- og arbeidsvilkår de ansatte 
har. Oppdragsgiver har rett til innsyn i dokumenter og 
rett til å foreta andre undersøkelser som gjør det mulig 
for oppdragsgiver å gjennomføre nødvendig kontroll 
med at kravet til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. 
[PRUs mal D1.3.1] 
 

Lønns og 

arbeidsvilkår hos 
underleverandører 

Ja 

Lovkrav 

Kontraktsbestemmelse  
Entreprenøren plikter å ha tilsvarende kontrakts 
bestemmelse i sine kontrakter med underentreprenør 
og skal gjennomføre nødvendig kontroll hos sine 
underentreprenører for å påse at plikten overholdes.. 
[PRUs mal D.1.3.1] 
 

Bruk av innleid 
arbeidskraft eller 
enkeltmannsforetak 

Ja, kan 
kreve  

Kontraktsbestemmelse  
Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes 
ansatte i tjenesteforhold, eventuelt av 
underentreprenøren og deres ansatte, eller ved bruk av 
lovlig innleid arbeidskraft. Byggherren kan bestemme at 
avtale om underentreprise med enkeltpersonforetak 
eller anvendelse av innleid arbeidskraft skal godkjennes 
skriftlige av byggherren. Byggherrens godkjennelse 
endrer ikke entreprenørens forpliktelser overfor 
byggherren. [PRUs mal B.1.4.1] 

 

Bruk av utenlandsk 

arbeidskraft  - 
innbetaling av skatt 

Ja 

Lovkrav 

Kontraktsbestemmelse 
Kontrakt gitt til utenlandsk leverandør eller 
underleverandør, og alle arbeidstakere på slik kontrakt, 
skal rapporteres til Sentralskattekontoret for 
utenlandssaker i henhold til ligningsloven § 5-6. 
Leverandøren er ansvarlig for at slik rapportering skjer i 
hele kontraktskjeden. Leverandøren skal på forespørsel 
dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi 
av innmeldingsskjema eller kvittering fra Altinn. [PRUs 
mal B.1.4.2]. 
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Hvilke krav stilles? Obliga-

torisk ? 

Hvordan stilles kravet? 

HMS –kort  Ja, 
lovkrav 

Kontraktsbestemmelse 
Alle arbeidstakere skal bære lett synlig et gyldig HMS-
kort utstedt av Arbeidstilsynet. Ordrebekreftelse, 
søknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort.  
Arbeidstakere som ikke har slikt HMS-kort vil bli bortvist 
fra byggeplassen. 
Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid 
under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende 
bestemmelser. [PRUs mal B.1.3.2] 

 

Begrense antall 

ledd i 
kontraktkjeden 

Hovedr

egel i 
PRU 

Kontraktsbestemmelse 
Entreprenøren kan ikke, uten byggherrens skriftlige 
samtykke, ha flere enn to ledd underentreprenører i 
kjede under seg. Vesentlig mislighold som ikke blir 
rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra 
byggherren, kan påberopes av byggherren som 
grunnlag for heving. [PRUs mal B.1.4.3] 

 

 
Lærlingeordning 

Ja, men 
avh. av 

markede
t og 
kontrakt

ens 
størrelse 

Kontraktsbestemmelse 
Entreprenøren skal sørge for at det i løpet av 
kontraktsperioden benyttes minst xx  lærlinger ved 
utførelse av arbeid nyttet til denne kontrakten. 
Entreprenøren skal dokumentere at kravet er oppfylt 
ved oppstart av arbeidet, og ellers på oppdragsgivers 
anmodning. [PRUs mal B.2.1.1] 
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UTFØRELSE 

PRU velger å følge nedenforstående risikobaserte modell fra Difi: 
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Trinn 1 , Egenrapportering  og Risikovurdering 

Leverandøren skal innen én måned gjøre rede for hvordan virksomheten ivaretar de 
obligatoriske kravene i henhold til malen for egenrapportering. Egenrapporteringen skal 
sendes til oppdragsgiver innen én måned etter kontrakten har startet, med mindre 

annet er avtalt. Egenrapportering kan kreves flere ganger i løpet av kontraktsperioden. 
 
Skjema brukes som grunnlag for en risikovurdering for valg av hvilke leverandører som 

skal gå videre til trinn 2 av oppfølgingsmetodikken - dokumentasjonsgjennomgang. 
 
Trinn 2, dokumentasjonsgjennomgang 

For grundigere kontroll etter egenrapportering kan kommunen gjennomføre 
dokumentasjonsgjennomgang. PRUs standard kontraktsvilkår gir adgang til å foreta 
dokumentasjonsgjennomgang for å kontrollere etterlevelse av krav til lønns- og 

arbeidsvilkår. 
 
Det er viktig å vurdere hva slags dokumentasjon som er hensiktsmessig å hente inn. 

Dette gjelder særlig arbeidsavtaler, timelister og lønnsslipper for arbeidstakere som 
direkte medvirker til å oppfylle kontrakten. 

 
Det kan være hensiktsmessig å innhente dokumentasjonen i to omganger: 

1. leverandørens avtalte lønns- og arbeidsvilkår med eventuelle underleverandører; 

oppdatert liste over gjeldende landsomfattende og allmenngjorte tariffavtaler; 
lønnsrammer for stillingskategoriene/stillingskodene og satser/tillegg for skift, 
turnus, overtid og ulempe; 

2. arbeidsavtaler; timelister; lønnslipper; dekning av utgifter til reise, kost og losji 
samt mannskapslister 

 

Det skal benyttes sjekklister og funn og observasjoner skal dokumenteres skriftlig. 
Taushetsplikten overholdes ved innhenting av dokumentasjon og at personopplysninger 
og annen sensitiv informasjon behandles på en lovlig og forsvarlig måte 
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Trinn 3, stedlig kontroll 

PRUs standard kontraktsvilkår gir adgang til å foreta stedlig kontroll for å kontrollere 
etterlevelse av krav til lønns- og arbeidsvilkår. 
 

På bakgrunn av risikovurdering og etter dokumentasjonsgjennomgang eller ved 
mistanke om kritikkverdige forhold KAN Asker kommune gjennomføre en stedlig 
kontroll. En stedlig kontroll er ment for å verifisere og utdype opplysninger fra 

dokumentgjennomgangen og vil bl.a. inkludere  
 kontroll av HMS-kort på arbeidsplassen der det er krav om det 

 mannskapslister 
 

En stedlig kontroll vil normalt varsles (relativt kort tid) i forkant og kan utføres av Asker 
kommunes personell eller en uavhengig tredjepart(revisjon). En stedlig kontroll på et 
anlegg skal også omfatte underleverandører (hvis relevant). Det skal benyttes 

sjekklister og funn og observasjoner skal presenteres i et avslutningsmøte og 
dokumenteres skriftlig. 
 

Alle interne eller ekstern kontrollører har taushetsplikt. 
 
Rapport etter kontroll: 

En gjennomført kontroll av lønns- og arbeidsvilkår skal dokumenteres i henhold til 
relevante regelverk, spesielt forvaltningsloven og arkivloven. 
Rapporten bør inneholde  

 informasjon om hva som ble kontrollert,  
 hvilken dokumentasjon som ble innhentet,  

 eventuelle funn og observasjoner,  

 hvilke krav som ble satt og  
 hvilke frister som ble gitt 

 evt hvordan funn skal følges opp 
Rapporten skal arkiveres i tilknytning til kontrakten 

 
Funn og observasjoner skal presenteres leverandør(ene) for kommentar før endelig 
rapport skrives. 

 
 
Tiltak og sanksjoner: 

Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter krever at det inntas 
bestemmelser om sanksjoner i kontrakten. Se PRUs mal for Konkurransegrunnlag. 

 
Som en hovedregel skal  

 leverandør(ene) gis en rimelig tid for å utbedre forholdet  

 Asker kommune eller den eksterne kontrolløren godkjenne leverandørens tiltak  
enten basert på oppdatert dokumentasjon elle ny stedlig kontroll 

 
Hvis leverandøren ikke utbedrer forholdet tilfredsstillende og innen fristen vil dette bli 
ansett som mislighold av kontrakten som vil medføre sanksjoner.  
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Merk at vi må forholde oss til sanksjonsmuligheter slik de er beskrevet i de enkelte 

avtalene men alle nye avtaler skal ta høyde for at  
 

 Tiltak og sanksjoner skal iverksettes ut fra bruddets alvorlighetsgrad og omfang. 

Mulige sanksjoner er retting, dagbøter, tilbakeholdelse av kontraktssum, og 
heving. 

 
 Ved alvorlige brudd som medfører fare for ansattes liv og helse, ved gjentatte 

brudd eller ved avtalt maksimal periode med dagbøter, anses det som vesentlig 
mislighold som gir oppdragsgiver rett til å heve kontrakten.  

 

DOKUMENTER 
Sjekklister/maler som 

brukes i prosessen: 
Original: Ansvarlig: 

Mal for 
egenrapportering 

http://www.anskaffelser.no/verktoy/egenrapportering-
om-lonns-og-arbeidsvilkar 

RE- leder 

Risikovurdering lønns 

og arbeidsvilkår 

http://www.anskaffelser.no/verktoy/risikovurdering-

lonns-og-arbeidsvilkar 

RE- leder 

Sjekkliste og funnliste 
for lønns og 

arbeidsvilkår 
 

K:\Felles Ledelsessystem\ RE\Prosjekt og utbygging RE- leder 

Mal for rapport K:\Felles Ledelsessystem\ RE\Prosjekt og utbygging RE- leder 

 

Dokumenter som produseres i prosessen: Arkiv: Arkiveringstid: 

Egenrapporteringsskjema fra leverandør PRUs prosjektarkiv 10 år  

Risikovurdering  10 år  

Utfylt sjekkliste for lønns og arbeidsvilkår 
 

PRUs prosjektarkiv 10 år  

Utfylt funnliste for lønns og arbeidsvilkår PRUs prosjektarkiv 10 år  

Rapport fra dokumentgjennomgang og/eller 
stedlig kontroll av prosjekt 

PRUs prosjektarkiv 10 år  
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Arkivsak-dok. 15/00243-29 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 18.09.2017 
 
 
 

   
 
 

HENVENDELSE FRA HOLMEN SLIPP - KLAGE TIL 
KONTROLLUTVALGET 

 

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

1. Klage fra Holmen Slipp Eiendom AS 
2. Rapport om vurdering av vannforbruk, Rambøll, 12/2016 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har mottatt vedlagte klage fra Holmen Slipp Eiendom AS. Saken 
gjelder en tvist mellom klager og kommunen om fastsettelse av størrelsen på 
vannregningene i perioden 2009 – 2011. Holmen Slipp mener at kommunens 
vannmålere har vist feil vannmengde, og at det ikke ville være praktisk mulig at så 
mye vann skal ha gått gjennom målerne på Holmen Slipp. Saken har vært behandlet 
både av Asker og Bærum tingrett og av Borgarting lagmannsrett uten at  Holmen 
Slipp har fått gjennomslag for sitt syn.  
 
Kontrollutvalget må som sedvanlig vurdere om utvalget vil ta saken til behandling, da 
det kun er kun kommunestyret som kan pålegge kontrollutvalget oppgaver.  
 
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 ikke har plikt til å behandle 
andre saker enn de som det får seg forelagt fra kommunestyret, eller der 
det fremgår av forskriften om revisjon i kommuner. Når det gjelder henvendelser fra 
andre enn kommunestyret eller revisjonen, må kontrollutvalget selv vurdere om 
saken hører inn under utvalgets kompetanseområde og om det vil prioritere saken. 
 
I tillegg til å vurdere om henvendelsen hører inn under kontrollutvalgets oppgaver, 
må kontrollutvalget vurdere om saken representerer en tilstrekkelig risiko for 
manglende måloppnåelse, regeletterlevelse eller vedtaksoppfølging. Det er samtidig 
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 
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2 

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. 
 
Før kontrollutvalget bestemmer seg for om det vil ta henvendelsen til behandling, kan 
det vurderes å be rådmannen kommentere saken.  
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[a Holmen  Slipp  Eiendom AS —
- Klage  til  kontrollutvalget

2 4AUG 2017

Til Asker komAsker kommune mUne
D k

Postboks 353 °  “mentsenteret
1372 Asker

Asker den  22.08.2017

Klage til kontrollutvalget

Holmen Slipp Eiendom AS har i flere år vært i tvist med kommunen vedrørende størrelsen på
vannregningene i perioden  2009 — 2011. Saken har vært behandlet både av Asker og Bærum

tingrett og av Borgarting lagmannsrett men Holmen Slipp har ikke fått gjennomslag for det vi
har sagt hele tiden  —  den fakturerte vannmengde er alt for stor til at det i det hele tatt var

praktisk mulig at så mye vann skal ha gått gjennom målerne på Holmen Slipp og at det derfor
må ha vært noe galt med kommunens vannmålere.

Holmen Slipp ble dømt til å betale kr.  518.212,00  med tillegg av saksomkostninger for

lagmannsretten, pluss renter fra  26.09.13.  Beløpet  —  totalt kr. 866 968,- ble betalt den
13.03.17

Etter at lagmannsrettens dom forelå har vi mottatt en uttalelse fra konsulentfirma Rambøll
som viser at dommen åpenbart er feil. Hverken vi eller vår advokat var kjent med Rambølls

spesialkompetanse innen vannledningssystemer før saken var ferdig behandlet i domstolene.
Vi hadde derfor ingen mulighet til å fremlegge en slik rapport eller føre ingeniører fra

Rambøll som vitner i retten.

Vi har i ettertid søkt om å få saken gjenopptatt på grunn av Rambølls rapport som viser at
både dommen fra tingretten og fra lagmannsretten var åpenbart uriktige. Vi ble nektet
gjenopptagelse på formelt grunnlag dvs. at det ble uttalt fra lagmannsretten at vi burde ha

innhentet rapporten fra Rambøll tidligere. Selve innholdet i Rambølls rapport ble ikke vurdert.

Kortversjonen i saken er hvorvidt Asker kommune hadde krav på betaling av ca.  60.000  m3
vann i løpet av en 3-års periode fra  2009  til  2011, slik måleravlesningen i  2012  viste. I disse
årene hadde avlesning ikke blitt foretatt og forbruket var derfor stipulert.

Holmen Slipp anførte hovedsakelig at et volum på ca.  60.000  m3 var alt for stort til at dette
ikke skulle ha blitt lagt merke til. Asker kommune derimot anførte hovedsakelig at lekkasjen

kunne ha vært på et sted det ikke var godt synlig f.eks. at vannet rant rett ut i sjøen.

Tingretten og lagmannsretten fant det ikke tilstrekkelig sannsynliggjort at det ikke hadde vært
en lekkasje på området som hadde medført at en slik mengde vann hadde rent ut og dømte

Holmen Slipp til å betale den del av vannregningen som ikke var foreldet.

Rambøll har beregnet rapporten fra kum i nord hvor det er reduksj onsventil og trykket er -og
var, konstant på 4,6. l Rambølls rapport er det konkludert med at beregninger og betraktning

av konsekvenser ved en vannlekkasje viser at det i praksis ikke har vært mulig å ha en så stor
lekkasje uten at den hadde blitt oppdaget. Dette begrunnes i hvilke skader på bygninger og
plasser som ville ha forekommet, hvor store vannmengder som ville ha sprutet utover

mennesker og utstyr og at en vannlekkasje av en slik størrelse hadde medført at vann ikke
ville ha kommet frem til de forskjellige endepunktene på vanndistribusj onsnettet.
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Dette står i sterk motstrid med tingrettens og lagmannsrettens dom, der det ble opplyst fra

vitner at det ikke hadde vært noen synlig vannlekkasje og at det aldri hadde vært klaget over
manglende vanntrykk ved de enkelte uttakene på området. Rambølls beregninger viser derfor

at dommen er åpenbart uriktig. At en lekkasje på  60.000  m3 var en praktisk umulighet gjorde
både vi og vår advokat klart da saken var oppe i retten, men vi ble ikke trodd på det.

Ved en fornyet behandling i lagmannsretten ville representanter for Rambøll møte som vitner
og kunne forklare hvorledes beregningene er foretatt og ytterligere begrunne konklusjonen i

den fremlagte rapport. Dette ble vi imidlertid nektet på formelt grunnlag.

Det krav Holmen Slipp er dømt til å betale er betalt. Kravet har i midlertid fått betydelige

økonomiske følger for Holmen Slipp som er en liten familiedrevet marina. Samtidig har
oppfatningen vært at kommunen  — til tross for den usannsynlig høye fakturerte vannmengden

-  ikke har lagt noe vekt på å finne ut hva som kan ha skjedd. Kommunen besitter en meget
godt bemannet teknisk etat som kunne ha brukt noe tid på også å finne argumenter som talte

til Holmen Slipps fordel. I stedet har kommunen ved teknisk etat brukt betydelige midler på å

overbevise retten om at den fakturerte vannmengde var korrekt noe senere beregninger fra
Rambøll viser at den umulig kan ha vært.

Uansett hva som ble resultatet ved dommen fra lagmannsretten er det vår oppfatning at Asker
kommune ikke skal fremsette krav som i ettertid viser seg åpenbart uriktig. Holmen Slipp har
aldri vært uvillig til å betale for normalforbruket av vann i de tre årene saken dreier seg om
dvs.  2009  til 2011. Normalforbruket fremgår av avlesningene både før og etter denne

perioden. Og i årene etter har forbruket vært på normalt nivå, uten at noen vesentlige
vannlekkasjer har vært påvist eller utbedret.

Rambølls rapport forelå i desember  2016  og følger som vedlegg til dette brev.

Vi ber derfor kommunens kontrollutvalg se på saken. Dersom ytterligere informasjon ønskes
vil dette bli ettersendt.

Vennlig hilsen

Holmen Slipp Eiendom as v/Gretha Zogbaum

U  feit/f Ci 7Z6 9/ DW WW

Fekjan 80, P.43

1378 Nesbru



59/17 Henvendelse fra Holmen slipp - klage til kontrollutvalget - 15/00243-29 Henvendelse fra Holmen slipp - klage til kontrollutvalget : Rapport om vurdering vannforbruk_Rambøll

l

Beregnet  til

Vurdering av vannforbruk

Dokument type

Rapport

Dato

12/ 2016

HOLMEN  SLIPP

 

mtg]
Em

 

Dokid: 170000175139
(15/1624—35)

Vurdering av vannforbruk



59/17 Henvendelse fra Holmen slipp - klage til kontrollutvalget - 15/00243-29 Henvendelse fra Holmen slipp - klage til kontrollutvalget : Rapport om vurdering vannforbruk_Rambøll

 

Revisjon 01

Dato 2016/12/20

Utført av Ragnhild Nordmelan

Kontrollert av Pål  Bredesen

Godkjent av  Ragnhild Nordmelan

Beskrivelse

[Valgfri 1]

[Valgfri 2]

Ref. 1350019190

Rambøll

Vestvollveien 34 D

N-2019 Skedsmokorset

T +47 64 83 33 33

F +47 64 83 33 40

www.ramboll.no



59/17 Henvendelse fra Holmen slipp - klage til kontrollutvalget - 15/00243-29 Henvendelse fra Holmen slipp - klage til kontrollutvalget : Rapport om vurdering vannforbruk_Rambøll

Vurdering av  vannforbruk

INNHflLDfiF-GRTEGNELfiE

1. BAKGRUNN 1

1.1 Krav fra Asker kommune 1
1.2 Innrapportert vannforbruk 1

2. SYSTEM  FOR  VANNFORSYNING 1

2.1 Vannforsyningssystemet 1

2.2 Materialbruk 4

2.3 Overvåkning av området 4
3. VURDERING  AV POTENSIELLE STEDER FOR

VANNLEKKASJER 4

4. BEREGNING  AV  VANNMENGDER 6

4.1 Beregningsgrunnlag 6

4.2 Beregninger 6

4.3 Resultat 7

5. KONKLUSJON 8

it?-'Se å..? R i.. l—‘T å???

Figur 1: Skisse over vannforsyningssystem for Holmen Slipp ........................ 2

Figur 2: Eksempler på utvendige ledninger, åpent anlegg ............................ 3
Figur 3: Varerør for vannledning før oppgradering av dimensjon ................... 3

Figur 4: Tilstand på trekkerør for vann ...................................................... 4
Figur 5: Skisse over typiske punkter hvor vannlekkasje kunne ha forekommet 5

Figur 6: Vanntrykksmåler i vannmålerkum. ................................................  6

Figur 7: Skisse over punkter/noder som er betraktet i nettanalyse ................ 7

Tabell 1: Tabell over vannforbruk for Holmen Slipp ..................................... 1

Tabell 2: Tabell med beregningsresultater ..................................................  8



59/17 Henvendelse fra Holmen slipp - klage til kontrollutvalget - 15/00243-29 Henvendelse fra Holmen slipp - klage til kontrollutvalget : Rapport om vurdering vannforbruk_Rambøll

Vurdering av vannforbruk 1 av 1

1.1

1.2

N

2.1

BAKGRUNN

Krav fra Asker kommune

Holmen Slipp A/S ønsker en vurdering av vannforbruket i forhold til innrapporterte  for-

bruksmengder  og fakturaer fra Asker kommune.  I  følge målinger og delvis stipulerte data, er det

mellom  2004  og 2011registrert et årsforbruk på mellom 617 m3 og 954 m3. Ved avlesning ved
årsskiftet 2012—2013 ble det registrert et forbruk for  2012  på 54.621 m3.  I  mars 2013  og i et—

terkant av denne avlesningen, ble vannmålere skiftet. Avlest forbruk for 2014 viser en årlig

vannmengde på 127 m3.

Innrapportert vannforbruk

Vannforbruket er årlig innrapportert ved avlesning og utfylling av målekort. For perioden  2009—

2011, ble målekort ikke mottatt og det ble ikke sendt inn tall for vannforbruk. Forbruket ble

derfor stipulert av kommunen. Under vises oversikt over vannforbruk fra 2005.

1'3=—,.—.i==-T.—.53.».;3U.;;.1;.«.=r..>..-.- ,:eu,-1 ... s...  :  ».;..x'.5..».L!iz..r—'

m

fn right-Eia":

Å Avlest forbruk
rstall 3

m Kommentarer

2005 226 Avlest forbruk

2006 298 Avlest forbruk

2007 425 Avlest forbruk

2008 194 Avlest forbruk

2009 206 Stipulert forbruk

2010 194 Stipulert forbruk

2011 194 Stipulert forbruk

2012 61.657 Avlest forbruk

2013 127 Avlest forbruk. Måler byttet 7.mars 2013

2014 108 Avlest forbruk

2015 192 Avlest forbruk

2016 115 Avlest forbruk

SYSTEM  FQR VfiNNEQRSE‘NEfiQ

Vannforsyningssystemet

Området har vannforsyning fra to forskjellige stikkledninger fra kommunalt nett.

Under vises kart med påtegnet ledningsnett med lengder og utvendige dimensjoner.

Ledninger som ligger nedgravd eller i trekkerør er markert med heltrukne linjer. Ledninger som

ligger oppå bakken er markert med en stiplet linje.
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Figur 1: Skisse over vannforsyningssystem for Holmen Slipp
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3av1Vurdering av vannforbruk

Begge  inntak er  oppsatt  med vannmåler, hvorav den nordre  også  har en bi-måler  slik  at  vann-

mengde til sanitæranlegg kan spesifiseres. Dette er 25mm vingehjulsmålere med inn og  utløp på

25mm ledninger (20mm innvendig) .

Distribusjonsledningene for  vann  er i  hovedsak  lagt  oppå  bakken og er synlige for identifisering

av evt. behov for vedlikehold og reparasjoner. Se skisse over vannforsyningssystem. Kun korte-

re deler av ledningsnettet ligger nedgravd eller ligger i trekkerør. Under vises eksempler på

hvorcåan
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En strekning nede ved havna har vannledningen ligget i trekkerør under brygga. Den er i senere

tid lagt i annen trase etter oppgradering av ledningsdimensjon. Trekkerøret er inspisert med TV-

kjøring, for  å  identifisere evt. brudd som kunne skjule en lekkasje på vannledningen. Under vises

i

Tidligere brukt trekkerør for vannledning
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2.2

2.3

TV—kjøring av ledningen er utført av TT—Teknikk. Denne viste kun små forskyvninger i skjøtene
og vann/slam lå inne i ledningen. Dette viser at vann ikke kunne lekke ut av trekkerøret og skju-

le en potensiell vannlekkasje. Under vises utklipp fra rapport fra tv-kjøring.

Rapport etter utført rørinspeksjon

Oppdrag utført dato: 03.11.16 Antall vedlegg:

Oppdragsadresse: Fekjan 80 DVD vedagt: JA

Deres referanse: Inspeksjon utført av operatør: DOF

Vurdering av ledningens tilstand:
W

er

    

Yade ,  .,"     

Trekkekum  »  "  *  utfelling [belegg

storslipp ved vaskeplass

Forskjovne skjøter 1-2

Deformasjoner 1

Vann  /  slam Opptil ca  3096
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Materialbruk

Distribusjonsnett for vannforsyning er bygget opp av ledninger av PE (polyetylen). Dette er det

mest robuste materialet som benyttes i Norge, på den måten at materialet er seigt og er det
eneste materialet som erfaringsmessig tåler påkjenninger som jordskjelv relativt godt. En skade

på en PE-ledning vil derfor være begrenset og vil gi en liten lekkasje i form av en tynn vannstråle

eller drypp. En stor lekkasje vil først forekomme ved en stor mekanisk påkjenning. I  sakens

behandling i lagmannsretten ble det sannsynliggjort at det måtte ha vært en vannlekkasje på 1

l/s. Dette er mye til å være en vanlig lekkasje på denne type ledning og ville ha fremkommet

som en flere meter høy vannsøyle.

Overvåkning av området

Holmen Slipp har avtale med Securitas om sikring og overvåkning av området. De går runder på
hele området 2 ganger hver natt  —  7 dager uken, hele året. I  vekterrapportene fra det aktuelle

tidsrommet er det ikke rapportert noe om vannlekkasjer.
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Nedenfor vises en skisse med overordnet betraktning av hvor en vannlekkasje kunne ha opp—

stått.
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Figur  5:  Skisse over typiske  punkter hvor  vannlekkasje  kunne ha  forekommet

1. Første rørstrekning etter vannmålerkum ligger enten under bygninger eller mellom byg—

ninger. Dersom det skulle ha vært en vannlekkasje på 54.000m3 på denne strekningen,

ville fundamentene under byggene ha blitt vasket bort og det er utenkelig at den slik lek—

kasje ikke ville ha blitt oppdaget.

2. Enden på nordre forsyningsnett enderi en25mm ledning som delvis liggeri trekkerør og

delvis ligger på bakken. En mulig lekkasje inne i trekkerøret, som ikke skulle ha blitt

oppdaget, er ikke sannsynlig. Se kommentarer under beskrivelse av ledningssystemet

vedrørende kontroll av varerøret.  I  enden av denne ledningsstrekningen har det i lang
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4.2

 

tid vært betjent en kraftig høytrykkspyler. Denne vil det ikke ha vært mulig å betjene

samtidig som en stor vannlekkasje.

3. Ledninger som ligger på bakken, er på dagtid synlig for alle som benytter seg av fasilite-

tene på Holmen Slipp samt for de som arbeider her. Ellers ble området befart av vaktsel—

skap 2 ganger i døgnet. Det er usannsynlig at en så stor vannlekkasje kan ha forekom—

met her. Folk ville ha blitt svært våte av å oppholde seg i nærheten.

 

;.  -  w 5‘- CF";
...... N a! >4: as»

Beregningsgrunnlag

Som grunnlag for beregninger av vannmengder, har vi brukt følgende data:

1.

NPPPPN

Beregningene er gjort på grunnlag av mottatt kart av interne Iedninger med utvendige di-

mensjoner supplert med befaring.

Ledningsmateriale PE80 SDR11, avlest på rørledninger under befaring.

Ruhetsfaktor innvendig i vannledningene er satt til 0,4mm.

Innhenting av info om utstyr som bruker vann, herunder høytrykkspylere.

Vurdering av høyder i området, fra befaring og kommunalt kart.

Vanntrykk i området, dokumentert avlesning på Sbar.

Da anlegget er stengt om vinteren (drift 15. april  —  15. oktober hvert år) har vi inkludert

6mnd/år.
Vi har kun simulert det nordre området for totalt brudd.

I
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Beregninger

Beregningene er lagt inn i beregningsprogrammet EPANEr med innvendig dimensjon på ledning-

ene. Vi har utført nettsimuleringer i forskjellige punkter, basert på forbruk og mulige lekkasje-

punkter.  I  en nettsimulering tok vi utgangspunkt i at lekkasjen oppsto umiddelbart etter målerav-

lesning i 2008 og ble reparert umiddelbart før avlesning høsten 2012.  I  en annen nettsimulering
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simulerte vi et totalt brudd på ledningen for å se hvor lenge et slikt brudd måtte ha pågått for å
kunne gi mengden som måleravlesningen tilsa.

4.3 Resultat

Basert på at lekkasjen var konstant i aktuell tidsperiode, viser beregningene at det kunne ha

vært en lekkasje på 1 l/s overalt i nettet (50mm ledning), og fra 0 til 20m på ø25mm avgrening—

ene og fra  0  til 55m på ø30mm avgreningene. Ved forbruk på endeledningene (som har de små

dimensjonene) vil ikke utstyr hatt vann dersom påkoblingspunktet lå lengre unna ø50 enn vist
her. Inkludert i denne vurderingen er ø25mm vannledningen som lå i trekkerør ved slipen (som

kommunen påpekte som et mulig lekkasjepunkt).

Under vises skisse over punktene som er betraktet i analysen.
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Figur 7: Skisse over punkter/noder som er betraktet i nettanalyse.
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Trykk

Node Demand (l/s) (mVS) Tid(s) Tid  (Dager)

5 4,41 0,01 12244897,96 142

7 3,02 0,04 17880794,7 207

9 2,539 —0,06 21268215,83 246

10 1,423 -0,08 37947997,19 439

Tabell 2 viser hvor lenge det måtte ha  vært  et totalt ledningsbrudd for at vannmengdene som er

avlest på vannmåleren skal ha kunne strømmet ut. Samtidig med et slikt brudd ville de fleste

tappepunktene på området ikke hatt vann, eller hatt et veldig dårlig vanntrykk.

ill

Käääååjäåää

Beregninger og betraktning av konsekvenser ved en vannlekkasje, viser at det i praksis ikke har

vært mulig å ha en så stor lekkasje uten at den har blitt oppdaget. Dette kan begrunnes i hvilke

skader på bygninger og plasser som ville ha forekommet, hvor store vannmengder som ville ha

sprutet utover mennesker og utstyr og at vann som ikke ville ha kommet frem til endepunktet på

vanndistribusjonsnettet.

Mulige årsaker til rapportert stort vannforbruk:

1. Gamle vannmålere som ble skiftet ut i 2013 var utslitt og viste for høye tall og/eller var

defekt. Erfaringsmessig er levetid for en ny vannmåler inntil 15 år. Eldre modeller kan

ha en levetid så kort som ned til 8 år.

2. Belegg i vannmåleren, med annen ledningsevne enn vann. Dette kan for eks. være

magnetitt, som inneholder jern
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FORVALTNINGSREVISJON INNEN IKT/INFORMASJONSSIKKERHET 
- DRØFTING AV MULIGE PROBLEMSTILLINGER  

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken legges frem uten innstilling 
 
Vedlegg:  

1. Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019. 
2. Presentasjon av Status prosjekt Digitale Asker 2020 

3. Notat fra rådmannen om ny personvernforordning og konsekvenser for Asker 
kommune (GDPR - direktivet) av 6.6.2017 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har prioritert IKT/informasjonssikkerhet som det neste 
forvaltningsrevisjonsprosjektet i Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019, se vedlegg 
1. Dette er et tema som både politikere og administrasjonen pekte på i forbindelse 
med forarbeidet til planen (overordnet analyse).  
 
Kontrollutvalget fikk en orientering om innføring av nye personvernregler i juni. I 
notatet fra rådmannen til denne saken (vedlegg 3) er det også gjort rede for 
kommunens arbeid med informasjonssikkerhet.  
 
BDO foretar IT-revisjon i forbindelse med revisjon av regnskapet.  regnskapsrevisjon. 
Funnene ble rapportert til kontrollutvalget i april, og omfattet blant annet en 
anbefaling om å vurdere muligheten for single sign-on til de vanligste applikasjonene 
og samtidig stille strenge krav til dette passordet, slik at brukerne slipper å forholde 
seg til så mange passord. Ved en eventuell forvaltningsrevisjon på 
IKT/informasjonssikkerhet bør arbeidet ta hensyn til det som allerede gjøres i 
forbindelse med revisjon av regnskapet. 
 
I felles kontrollutvalgsmøte med Røyken og Hurum 22.8. fikk kontrollutvalget en 
presentasjon av status for prosjektet Digitale Asker 2020, se vedlegg 2. Denne kan 
danne grunnlag for å vurdere om det finnes aktuelle problemstillinger for et prosjekt 
innen IKT/informasjonssikkerhet. 
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Kontrollutvalget bør ta med i vurderingen at arbeidet med Digitale Asker 2020 krever 
mye ressurser fra de ansatte, og at en revisjon på dette området nå kan oppleves 
som krevende. På den annen side kan utvalget vurdere om det finnes 
problemstillinger som kan være nyttige også for omstillingsarbeidet, eventuelt kan 
utvalget legge opp til å bestille et prosjekt som (om mulig) berører omstillingsarbeidet 
i mindre grad. 
 
Det gjenstår ca. 395 timer som kan disponeres til forvaltningsrevisjon på årets 
budsjett.  
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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 

Revidert av kontrollutvalget 16.1.2017 
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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 

Mobbing i skolen  

 

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 Tatt inn på 
ordinær liste 

Barne- og familieenheten Vurdere i slutten 
av perioden.  

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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Å bygge en ny kommune –

Status prosjekt Digitale Asker 2020

- Ragnar Husum
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Agenda:

1. Innledning

2. Status pr. august 2017

3. Eksternt rådgivningsoppdrag

4. Valg av felles IKT-portefølje for nye Asker
a) Risiko knyttet til anskaffelser

b) Organisering og risikostyring i prosjektet

c) Viktigste valg av portefølje pr. delområde

5. Aktiviteter fremover
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Nye Asker kommune - intensjonsavtalen

Den nye kommunen skal satse på digitalisering 

med vekt på forenkling, fornying og effektivisering:

• Hverdagen gjøres enklere for innbyggerne og 

næringslivet ved etablering av døgnåpen forvaltning 

med digitale selvbetjeningsløsninger der det er mulig

• Hverdagen gjøres enklere for organisasjonen gjennom 

digitalisering av alle administrative prosesser og aktiv 

bruk av samhandlingsløsninger.

• Tjenesteutvikling gjennomføres med vekt på 

ny teknologi og digitalisering;

velferdsteknologi, læringsteknologi, samskapnings-/

delingsteknologi.
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Digitalt løft                    vs.        Driftsforstyrrelser
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Digitalt løft                    vs.        Driftsforstyrrelser

Digitalt løft - Hvorfor er det spesielt nå?

- Kontinuerlig økende digital utvikling de siste 30 år:

EDB -> Data -> IT -> IKT -> Digital

- Mange teknologier har nå blitt modne samtidig:

Gir eksponentiell utvikling

1. Kunstig intelligens, big data

2. Roboter, automatisering

3. Bioteknologi, bioinformatikk

4. Energi, klimasystemer

5. 3D printing, nanoteknologi

6. Nettverk, sensorer

7. Digital medisin

8. VR, AR, Droner

- Fra digital administrasjon                                        - Fra lineær digital vekst

- Til digital tjenesteproduksjon                                  - Til eksponentiell digital vekst 
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Digitalt løft                    vs.        Driftsforstyrrelser

Fra digital administrasjon til digital tjenesteproduksjon

Tjenesteproduksjon

• Velferdsteknologi *

• Læringsteknologi *

• Delingsteknologi *

• Kulturteknologi

• Transport- og

infrastrukturteknologi

• Byggteknologi

• Miljøteknologi

Smart City / 

Smart landsbygd

Administrasjon *

• Innbyggertjenester

• Interne administrative

tjenester

• Saksbehandling

• Myndighetsutøvelse

* Satsningsområder i intensjonsavtalen
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Nasjonale mål og føringer

- Digital agenda for Norge - KS Digitaliseringsstrategi 2017-2020

1. Brukeren i sentrum

2. IKT er vesentlig for innovasjon og produktivitet

3. Styrket digital kompetanse og deltakelse

4. Effektiv digitalisering av offentlig sektor

5. Godt personvern og god informasjonssikkerhet
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Digitalt løft                    vs.        Driftsforstyrrelser

Nasjonal
IKT-arkitektur
og løsninger

nye Asker 
IKT-arkitektur
og løsninger

Felles
kommunal

IKT-arkitektur
og løsninger

Bruk av nasjonale og kommunale digitale felleskomponenter
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Digitalt løft                    vs.        Driftsforstyrrelser

Digitale innbyggertjenester

Samarbeid statlige aktører – store kommuner – leverandører 

- Digitale innbyggertjenester - helse- og omsorgsområdet

- Digitale innbyggertjenester - sosiale tjenester i NAV

- Digitale innbyggertjenester og saksbehandlingsstøtte i barnevernet

- Plan, bygg og geodata
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Status Digitale Asker 2020 pr august 2017
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Hovedoppgaver gjennomført i prosjektet så langt

1. Digitale leveranser til støtte for prosessen for etablering av nye Asker kommune
• Internettjeneste – www.nyeasker.no

• Politisk saksbehandling inkludert innsynsløsning

• Administrativ saksbehandling inkludert journalpost

• Program- og prosjektverktøy for «byggeprosessen»

• Samhandlingsløsning for de tillitsvalgte

• Felles kalenderløsning

• Lokasjon nye Asker prosjektkontor
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Hovedoppgaver gjennomført i prosjektet så langt

2.    Evaluering av de tre eksisterende kommuners IKT-systemer

og valg av felles IKT-portefølje for nye Asker kommune er gjennomført
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Hovedoppgaver gjennomført i prosjektet så langt

3.    Felles styring av fremtidige digitale leveranser gjennomføres fra 2018

• Samle de tre kommunenes IKT investeringsmidler i en investeringspott

- Prioritere satsningsområder / valgte IKT-systemer for nye Asker kommune

- Kun nødvendig vedlikehold på eksisterende systemer i Hurum, Røyken og Asker kommuner

• Organisering

- Porteføljeforum – Prosjektgruppen til prosjekt Digitale Asker 2020

- Porteføljestyre – 3K rådmenn + Prosjektstyret til prosjekt Digitale Asker 2020

+ +
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Hovedoppgaver gjennomført i prosjektet så langt

4.   Forberedelser for etablering av ett felles IKT-driftsmiljø

• Lier og Hurum IKT vedtatt avviklet – Gjennomføres i løpet av 2017

IKT-drift for Hurum kommune ivaretas av Asker kommunes IKT-driftsmiljø

• Drammensregionen IKT vedtatt avviklet – Gjennomføres frem mot 2019/2020

IKT-drift for Røyken kommune vil ivaretas av et felles IKT-driftsmiljø
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Økonomi - Budsjett

2016 - 2017: 5 mill. støtte fra KMD til oppstartsaktiviteter av prosjektet

Budsjett 2016 - 2017 5,0 mill. 

Forbruk per 2017-07 1,2 mill. 

Budsjett 2018 – 2020

- Hvor mange IKT-anskaffelser er nødvendig?

- Hvor stort digitalt løft skal gjennomføres?

- Felles IKT-investeringspott vil ikke være nok



60/17 Forvaltningsrevisjon innen IKT/informasjonssikkerhet - drøfting av mulige problemstillinger  - 17/00086-1 Forvaltningsrevisjon innen IKT/informasjonssikkerhet - drøfting av mulige problemstillinger  : nye Asker - Status Digitale Asker 2020 - felles kontrollutvalg 18-8-17

Eksternt rådgivningsoppdrag

16



60/17 Forvaltningsrevisjon innen IKT/informasjonssikkerhet - drøfting av mulige problemstillinger  - 17/00086-1 Forvaltningsrevisjon innen IKT/informasjonssikkerhet - drøfting av mulige problemstillinger  : nye Asker - Status Digitale Asker 2020 - felles kontrollutvalg 18-8-17

Vurdering av styrings- og leveransemodell 

for digitalisering / IKT i nye Asker kommune

Intensjonsavtalen:

«organisering av IKT i nye Asker kommune skal utredes særskilt.»

Mandatet for prosjekt A1-1 – Administrasjon og ledelse:

«vurdering av organisering av IKT-tjenestene i nye Asker kommune skal vurderes gjennomført 

med ekstern bistand.»

3K rådmenn:

Det skal gjennomføres en vurdering av mulige styrings- og leveransemodeller for 

digitalisering / IKT i nye Asker kommune fra en ekstern rådgiver.
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Strategisk risikoreduserende tiltak

IKT Kostnader - Asker kommune

Driftskostander 2013 2014 2015 2016

Lønn inkl. sosiale utgifter 18 239 20 262 19 880 20 337

Kjøp av tjenester - Personalrelatert 1 779 2 620 2 910 2 282

Totalt personalrelaterte kostander 20 018 22 882 22 790 22 619

Kjøp av tjenester - Konkurannseutsatte IKT-tjenester 19 828 20 249 23 425 25 139

11302 - Fiber / kommunikasjonslinjer 5 289 5 678 5 547 5 164

11950 - Programvare - Lisenser / vedlikehold 8 786 9 581 11 925 12 402

12010 - IT utstyr 2 815 2 741 2 960 3 148

12400 - Serviceavtaler 1 266 1 407 1 563 2 341

12700 - Konsulenttjenester 1 672 842 1 430 2 084

Inntekter -1 807 -2 136 -1 334 -1 514

Totale IKT-driftskostander 38 039 40 995 44 881 46 244

Investeringskostnader - Kun konkuranseutsatte IKT-tjenester 15 782 15 682 10 853 20 463

Totale IKT-kostnader (drift og investering) 53 821 56 677 55 734 66 707

Totale IKT-kostnader - Konkurranseutsatte IKT-tjenester 35 610 35 931 34 278 45 602

Andel konkurranseutsatte IKT-tjenester av de totale IKT-kostnadene 66,2 63,4 61,5 68,4

Nye Asker kommune er gjennom etableringsprosessen i ferd med å samle tre forskjellig 

organisert IKT-driftsmiljøer til ett felles IKT-driftsmiljø i form av en kommunal virksomhet.

Grunnet høy risiko for digitale driftsforstyrrelser i etableringsprosessen av nye Asker kommune, 

vil det ikke være aktuelt å endre denne leveransemodellen før nye Asker kommune er etablert.
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Andel konkurranseutsatte IKT-tjenester av de totale IKT-kostnadene i Asker kommune

IKT Kostnader - Asker kommune

Driftskostander 2013 2014 2015 2016

Lønn inkl. sosiale utgifter 18 239 20 262 19 880 20 337

Kjøp av tjenester - Personalrelatert 1 779 2 620 2 910 2 282

Totalt personalrelaterte kostander 20 018 22 882 22 790 22 619

Kjøp av tjenester - Konkurannseutsatte IKT-tjenester 19 828 20 249 23 425 25 139

11302 - Fiber / kommunikasjonslinjer 5 289 5 678 5 547 5 164

11950 - Programvare - Lisenser / vedlikehold 8 786 9 581 11 925 12 402

12010 - IT utstyr 2 815 2 741 2 960 3 148

12400 - Serviceavtaler 1 266 1 407 1 563 2 341

12700 - Konsulenttjenester 1 672 842 1 430 2 084

Inntekter -1 807 -2 136 -1 334 -1 514

Totale IKT-driftskostander 38 039 40 995 44 881 46 244

Investeringskostnader - Kun konkuranseutsatte IKT-tjenester 15 782 15 682 10 853 20 463

Totale IKT-kostnader (drift og investering) 53 821 56 677 55 734 66 707

Totale IKT-kostnader - Konkurranseutsatte IKT-tjenester 35 610 35 931 34 278 45 602

Andel konkurranseutsatte IKT-tjenester av de totale IKT-kostnadene 66,2 63,4 61,5 68,4
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Oppdraget

• Beskriv trender og utviklingstrekk for digitalisering / IKT frem mot 2022

• Beskriv dagens organisering av digitalisering / IKT i Norges 10 største kommuner

• Vurder mulige styrings- og leveransemodeller for digitalisering / IKT

• Modeller for styring av og kontroll med digitalisering / IKT

– Sentralisert, desentralisert, blanding

• Modeller for leveranse av digitaliseringstjenester / IKT 

– Lokalt, nettbasert, skytjenester

• Funksjoner kommunen bør ivareta med eget personell

• Kompetanseområder kommunen bør besitte med eget personell

• Etabler forslag til organisasjonsplan for digitalisering / IKT for nye Asker kommune

Leveransen vil inngå som en del av kunnskapsgrunnlaget for organisasjonsplanen til

Prosjekt A1-1 Administrasjon og ledelse – Organisering, lokalisering, dimensjonering 



60/17 Forvaltningsrevisjon innen IKT/informasjonssikkerhet - drøfting av mulige problemstillinger  - 17/00086-1 Forvaltningsrevisjon innen IKT/informasjonssikkerhet - drøfting av mulige problemstillinger  : nye Asker - Status Digitale Asker 2020 - felles kontrollutvalg 18-8-17

Risiko knyttet til anskaffelser
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Regelverk for anskaffelser utgjør p.t. stor usikkerhet i prosjektet

22

Risiko for betydelig belastning og kostnad for prosjektet 

gjennom mange påtvungne anskaffelser

• Kun nyere avtaler har opsjoner om utvidelse

• Størrelsesforhold mellom kommunene kan tilsi vesentlig endring ved 

å innlemme Røyken og Hurum i Asker kommune sin avtale

• Gjelder alle kommuner som er i prosess med å slå seg sammen

• Problemstillingen virker lite kjent eller interessant for KMD

Ulovlig direkteanskaffelse:

• Kan medføre økonomisk sanksjon på opp til 15% av kontraktens 

verdi

• Omdømmetap
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Tiltak for å avklare usikkerhet

23

Dialog med til Kartverket og KS

• Foreløpg lite resultat

• Usikkerhet knyttet til kapasitet/ønske om klage hos 

leverandørene. Hendene fulle som det er.

Utredning av handlingsrom fra Hjort advokater

• Utredning peker på muligheter, men betyr fortsatt mye 

merarbeid

• Risiko redusert til akseptabelt nivå
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Organisering og risikostyring i prosjektet
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Adm. og 
ledelse

Oppvekst Helse Kultur Teknikk
Kommunika

sjon
Økonomi Eiendom

Digitaliserin
g

Ledelse

Kommune-
plan

Økonomisk 

politikk

Eierskap og 
selskaper

Arbeids-
giver

politikk

Prosjektporteføljen

Politisk 
organise-

ring

Kultur, 
identitet og 
symboler

Kommune-
valg 2019

Politisk

Politisk/Administrativt

Administrativt

Metodikken tar utgangspunkt i prosjektveiviseren fra Difi www.prosjektveiviseren.no
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Programeier

3K Rådmenn

Prosjektstyre

Prosjektleder

Prosjekt-

gruppe

Arbeids-

grupper

Organisering Digitale Asker 2020

Prosjektstyre
• Ole-Kristian Tangen - Leder

• Anne Britt Stinessen

• Sveinung Kvamme

• Anders Fosen – Tillitsvalgt

Prosjektgruppe
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Arbeidsgrupper i Digitale Asker 2020

A1/1 – Del 1: Økonomi 
og HR

Anette Skurdal 

A1/1 – Del 2: Arkiv og 
dokumentforvalting 
Anja Jergel Vestvold

A3 - Nett og 
samhandling 

Anne Berit Bauer

A1/1 – Del 3: 
Virksomhetsstyring, 

kvalitet 
Ragnar Husum

A1/2 - Oppvekst, 
undervisning, 

kunnskap 
Vidar Solheim

A1/3 - Helse, sosial, 
omsorg 

Eli Sofie Berg

A1/4 - Kultur, idrett, 
frivillighet 

Heidi Bringsli

A1/5 - Klima, miljø, 
tekniske tjenester 

Heidi Bringsli

A6 - Eiendom 
Heidi Bringsli

A4 - Informasjonsarkitektur 
Anja Jergel Vestvold

A4 – Infrastruktur
Frode Kroken

Arbeidsgrupper i 

Digitale Asker 2020
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Evaluering av IKT-systemer - prosess

• Arbeidsgrupper kartlegger aktuelle system pr. fagområde i kommunene

• Arbeidsgruppene avklarer behov sammen med prosess-/systemeier og 

øvrige delprosjekt

• Elektronisk spørreskjema pr. system, fokusmøter og workshops med 

definerte brukergrupper

• Arbeidsgruppen anbefaler valg av system for nye Asker til 

prosjektgruppen etter avklaring med delprosjekt og systemeiere

• Prosjektgruppens anbefaling til samlet portefølje behandles av 

prosjektstyret for A4 - Digitalisering

• Samlet portefølje behandles av programledelsen
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Stabil drift – viktig å redusere samlet risiko i prosjektet

• Risiko: Motstand i organisasjonene

• Redusere risiko gjennom:

• Innvolvering kjernemiljø i valg av portefølje

• Bredere innvolvering i gjennomføring og implementering

• Risiko: Systemvalg

• Nye og ukjente system kan være ustabile

• Kreve mye opplæring og nye rutiner

• Redusere risiko gjennom:

• Velge kjente løsninger som allerede er i bruk innen 

kommunene

Men, mange av disse er hinder for digitalt løft
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Digitalt løft – Digital agenda

Retningen og ambisjonen:

• Du trenger ikke søke om noe du har rett til.

• Hvis offentlig sektor trenger informasjon fra deg, skal du kunne 

gi den digitalt.

• Offentlig sektor spør deg ikke på nytt om noe den vet.

• Du får svar digitalt.

• Du får umiddelbart svar hvis det ikke er behov for bruk av 

skjønn.

• Du kan enkelt få vite hva offentlig sektor vet om deg og hvem 

som har sett denne informasjonen.
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Vi må lage et kart på hvor vi skal:

…og en plan for hvordan vi skal komme dit:

• Digitaliseringsstrategi 2020 - 2024
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Stabil drift vs. digitalt løft – konsekvenser for valg av portefølje

32

Stabil drift:

Stort sett kjente system i hele porteføljen

Digitalt løft:

• Felles løft i oppvekst

– likt nivå og anskaffelse av systemportefølje

• Felles løft i Helse og omsorg – lik standard på 

velferdsteknologi. Det beste fra tre kommuner
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Anbefalt portefølje pr delområde
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Administrasjon og ledelse

Saksbehandling og arkiv:

• Hjørnestein i digitalt løft

• Ingen av eksisterende løsninger skal videreføres av 

leverandør

• Ønske å redusere dobbeltarbeid som følge av skarpe 

arkivskiller

• Vurdering risiko:

• Arbeidsgruppen fortsetter å avklare risiko fram til høsten 2017
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Administrasjon og ledelse

Økonomi, regnskap, lønn og HR:

• Hjørnestein i digitalt løft – dagens løsning hindrer

• Ett system for begge virkeområder – også praksis i 10k

• Pågående teknologiskifte – dreining til skybasert, men 

fortsatt tidlig

• Kun Trondheim på vei i sky på ett delområde

• Videreføre dagens løsning i Asker (Agresso, 

Framsikt og Visma HRM)

• Forhåndskunngjøre anskaffelse av ny, felles løsning 2020

• Vurdering risiko - lav:

• Agresso er kjent for ansatte i Røyken og Asker

• Visma er kjent for ansatte i Hurum og Asker

• Kjent materie for leverandører

Kompetanseforvaltning (Obisoft):

• Askers løsning  - integrert mot HRM

• Fortsatt utviklingsaktivitet for Asker

Turnus- og ressursplanlegging (gatsoft):

• Brukes i Røyken, Hurum og Asker

• Flere integrasjoner
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Administrasjon og ledelse

Kvalitetsystem, digitale virksomhetsplaner, BI, 

Informajsonssikkerhet:

Anbefalt valg: Simpli

• Passer fremtidig arkitektur

• Anskaffet med tanke på nye Asker

• Ivaretar flere funksjoner enn Complio

Prosjekt- og porteføljestyring:

Anbefalt valg: Prosjektveiviser på Sharepoint

• Brukes i Asker og Røyken, samt til program nye Asker

• Nasjonal felleskomponent
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Oppvekst, utdanning og kunnskap

Skole og barnehage:

Pågående utviklingsprosjekt i alle kommuner

• Hjørnestein i digitalt løft – dagens løsning hindrer gode digitale 

tjenester i samhandling mellom hjem og skole

• Tett sammenheng mellom læringsplattform, oppvekstadministrativt 

system, samhandlingsløning i undervisning.

• Prosjektstyret for oppvekst har bedt om anskaffelse for 

hele eller deler av porteføljen.

• Arbeidsgruppen utreder anskaffelse med sikte på oppstart til 

skolestart 2018.

• Omfang avklares i samarbeid med andre del-prosjekt, herunder 

løsning for PPT

• Asker og Hurum kommune har ønske om å pilotere nye løsninger

• Kommunevis innføring reduserer risiko.
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Helse, sosial og omsorg

Pleie og omsorg:

• Omforent ønske om valg av Gerica

• Brukes i Røyken og Asker

Barnevern:

• Omforent ønske om valg av Familia

• Brukes i alle kommuner

Helsestasjon, helse m.m.:

• Ulike system i alle kommuner

• Anbefalt valg HsPro

• Beste praksis

• Brukerundersøkelser blant ansatte

Nav/Sosial:

• Anbefalt valg Socio

• Brukes i Røyken og Asker
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Kultur, idrett og frivillighet

Generelt:

• Noen systemvalg bør avvente avklaring på eier/selskapsform. F. eks 

bilettløsninger og Røykenbadet. Ikke kritisk.

Bibliotek:

• Omforent ønske om å videreføre Bibliofil

• Brukes i alle kommuner

• Ellers løfte til felles standard

Kulturskole:

• Omforent ønske om å bruke SpeedAdmin

• Brukes i alle kommuner

Booking og ressursstyring:

• Videreføre Askers løsning, Vega

• Ikke tilsvarende løsning i Hurum og Røyken
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Klima, miljø og tekniske tjenester:
Portefølje er beskrevet i kunnskapsgrunnlag. Anbefaling på 

valg av system gjøres når spørsmål om selskapsform er 

avklart. 

Eiendom:
Portefølje er beskrevet i kunnskapsgrunnlag. Anbefaling på 

valg av system gjøres når spørsmål om selskapsform er 

avklart. 
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Aktiviteter fremover

41
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Begynne å forberede aktivitet

42

Etablert samarbeidsarenaer med LH-IKT og D-IKT

• Første, formelle møte med D-IKT 30. juni

• Har begynt å forberede drift av Hurum kommune

Planlegge implementering av portefølje

• Leverandøravklaringer

• Tekniske avklaringer

• Avklare økonomiske konsekvenser

• Må henge sammen med organisasjonsprosesser.

• Mulige endringer/utvidelser av arbeidsgruppene for å sikre 

innvolvering og eierskap

2020
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Notat

Til: Kontrollutvalget

Fra: Rådmannen

Kopi : Ragnar Husum

Saksnr./Arkivkode Sted Dato
16 / 9742 - 033 ASKER 06.06.2017

Notat til kontrollutvalget om ny personvernforordning og
konsekvenser for Asker kommune (GDPR - direktivet)

Ny personvernforordning, også kjent som General Data Protection Regulation
(GDPR), er en harmonisering av personvernsbestemmelser i EU/EØS området.
D en nye forordningen medfører at alle virksomheter får nye plikter, samt at
innbyggere og ansatte får nye rettigheter. Det er et meget omfattende regelverk
som skal etterleves, og i det følgende lister vi opp de mest sentrale punktene:

Plikt til å gi kortfattet og tydelig informasjon om behandling av
personopplysninger, herunder:

Informasjon til ansatte og innbyggere om hvilke personopplysninger som
behandles, samt formålet og grunnlaget for behandlingen.
Kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig
Kontaktinformasjon til personvernombud
Informere om rett til å trekke tilbake samtykke hvis opplysningene er
avgitt under samtykke.
Informere om rett til innsyn, retting, sletting og samt portabilitet.

Alle skal vurdere risiko og personvernkonsekvenser, særlig ved:
Registrering av sensitive personopplysninger
Overvåkning av offentlig område i stort omfang
Må risikovurdere uønskede personvernkonsekvenser og om behandlingen
er nødvendig og forholdsmessig.
Personvernombud skal være med i vurderingen

Alle sk al bygge personvern inn i nye løsninger
Nye løsninger skal bygges slik at kravene i forordningen inngår som en
naturlig del av løsningen.
Innebygget sporing av hvem som leser personopplysninger.
Brukere skal kunne selv styre innsyn og få informasjon om hvi lke
personopplysninger som behandles og formålet med behandlingen

Obligatorisk med personvernombud for kommuner
Skal være uavhengig
Skal involveres i alle behandlinger av personopplysninger samt delta i
risikovurderinger
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Skal involveres i avviksbehandlin g, samt varsle tilsynsmyndighet ved
avvik
Skal være kontaktpunkt for de registrerte

Databehandlere får nye plikter
Mer omfattende krav til bruk av databehandleravtale
Databehandler får et større ansvar for informasjonssikkerhet

Nye krav til avvikshåndtering
Innskjerpede krav til varsling av Datatilsynet ved avvik som kan medføre
risiko for innbyggere eller ansattes rettigheter og personvern.
Varsling innen 72 timer
Varsling til den/de registrerte

Den registrertes nye rettigheter
Retten til å blir glemt
Retten til å kreve begrensning i behandling av opplysninger
Retten til dataportabilitet
Rett til å motsette seg behandling

Betydelige sanksjonsmuligheter ved store avvik
Opp til 4% av samlet omsetning

Konsekvenser for Asker kommune:

På dag ens hjemmeside har vi informasjon om behandling av personopplysninger
i tråd med dagens regelverk. Her ligger også informasjon ordningen med
personvernombud, og tilhørende kontaktinformasjon. Våren 2017 ble
personvernombudet felles for Asker, Hurum og Røyk en kommuner.

For å imøtekomme kravene til ny personvernforordning planlegger vi å
organisere og samle all informasjon om personvern i Asker kommune i en
enhetlig struktur. Her vil vi også ivareta de nye kravene til informasjon om
behandling av personoppl ysninger til de registrer t e, enten de er innbyggere eller
ansatte.

Asker kommune har mange system er hvor det behandles personopplysninger.
Alle disse systemene er registrert i kommunens kvalitetssystem, Simpli i. Her
registreres også hvilke personopplysni nger som behandles, formålet med
behandlingen og hvem som er behandlingsansvarlig (systemeier). Denne
oversikten gir oss grunnlag for å produsere den informasjonen som er
nødvendig til de registrerte som nevnt over.

Asker kommune har i flere år organisert informasjonssikkerhetsarbeid gjennom
å følge prosessene til informasjonssikkerhetsstyring i ISO 27001. En følge av
dette er at vi allerede har rutiner på å risikovurdere informasjonssystemer hvor
det behandles personopplysninger. En annen følge av dette e r at vi har opprettet
et informasjonssikkerhetsforum som jobber med avviksbehandling og prosesser
for kontinuerlig forbedring av informasjonssikkerhet i kommunen.

i Digitalt kvalitets - og ledelsessystem som er under implementering i 2017
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Personvernombudet er medlem av Informasjonssikkerhetsforum.
Informasjonssikkerhetsforum vil f å flere oppgave knyttet til innføring av GDPR:

Tilpasse dagens maler for risikovurderinger så de vil være i tråd med nye
vurderingskriterier
Initiere prosess for mottak av henvendelser om personopplysninger fra
registrerte
Komme med forslag til nye rutiner for håndtering av ovennevnte
henvendelser
Bestille juridiske utredninger i tilfeller hvor det er tvil om forholdet mellom
GDPR og annet lovverk. Dette er særlig relevant knyttet til den
registrertes rett til retting, slet ting og begrenset behandling av
personopplysninger

Øvrige pågående aktiviteter for å sikre at Asker kommune er godt forberedt i
2018:

God dialog med Datatilsynet – deltok på heldagskurs i GDPR i mars 2017.
Bestille nødvendig funksjonalitet for innebygget personvern fra
leverandører, der det er nødvendig.
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rkivsak-dok. 16/00087-22 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 18.09.2017 
 
 
 

   
 
 

RAPPORTERING FRA REVISOR INKLUSIV RAPPORTERING PÅ 
TIDSBRUK 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og vil komme tilbake til utvidelse av 
rammen på prosjektet Etikkreglement når prosjektet er avsluttet. 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg. 

 
Saksframstilling: 
Utvalget 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 
2017. I tillegg er det satt av 500 timer som kontrollutvalget kan benytte til særskilte 
undersøkelser. 
 
I forvaltningsrevisjonen Etikkreglement er det pr 31.8.17 brukt 488 timer. Dette er en 
overskridelse på 47 timer. I tillegg er det påløpt en lisenskostnad for bruk av 
verktøyet BDO Feed Back (questback) som ble benyttet i spørreundersøkelsen på kr. 
7.500, noe som utgjør 7,5 timer. Kontrollutvalget utsatte behandlingen av 
revisjonsrapporten i påvente av rådmannens varslede tilbakemelding på rapportens 
funn. BDO har varslet at det derfor vil påløpe ytterligere timer på dette prosjektet. 
Kontrollutvalget vil komme tilbake til utvidelse av rammen for prosjektet når prosjektet 
er avsluttet. 
 
Av rammen til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll har kontrollutvalget vedtatt 
prosjekter for til sammen 1105 timer. Innenfor de resterende 395 timene må utvalget 
ta hensyn til eventuelle ytterligere overskridelser på etikkprosjektet før rammen kan 
disponeres.  
 
Leder og sekretær vil ha et møte med BDO for å avklare enkelte forhold knyttet til 
kontrakten.  
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Kontrollutvalget har bedt revisor varsle sekretær ved sannsynlig overskridelse av 
rammen på et prosjekt på 10 % (sak 45/17). 
 

Når det gjelder regnskapsrevisjon er det foreløpig fakturert 300 000.- i 2016 og 
215 000.- av en ramme på 515 000.- i 2017.  
 
Tabellen nedenfor oppsummerer forvaltningsrevisjon 2017: 
 
 

Prosjekt Budsjett 
2016 

Forbruk 
2016 

Vedtatt 
ramme 
2017 

Forbruk 
pr 1.9.17 

Rest/over
skridelse  

Anskaffelser (FR) - 
avsluttet 

400 t 213 t 187 76,5 
Advokat  
8 300 kr 

110,5 t 
Advokatut
gifter på 
8 300 til 
fratrekk 

Asker Produkt (SK) 
m/tilleggsundersøkelse 
- avsluttet 

 

100+20 t 102 t 18 27 
2040.- 

- 9 t 
- 2040 kr 

Etter-revisjon Plan 
og bygg - avsluttet 

   20  

Sum avsluttede 
prosjekter 

   123,5 t 
10 340.- kr 

 

Forvaltningsrevisjon 
etikkreglement 

  450 497 timer 
7500 kr  

-47 t 
- 7500 kr 

Vurdering av 

fullstendigheten av 
refusjonskravene 
knyttet til flyktninger og 

ressurskrevende 
brukere 

  450   

Porteføljestyring og 
diverse 

   11,5 +3  

Sum FR og SK 520 t  1105 t 634 t  
17 840 kr 

 

FR= Forvaltningsrevisjon, SK=Selskapskontroll 
t=timer 
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Arkivsak-dok. 15/00240-36 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 18.09.2017 
 
 
 

   
 
 

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, kultur og fritid - Petter Berntsen 
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Arkivsak-dok. 15/00242-39 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 18.09.2017 
 
 
 

   
 
 

REFERATER 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalget tar protokollen fra felles kontrollutvalgsmøte med Hurum og 

Røyken 22.8.2017 til orientering. 
2. Kontrollutvalget tar for øvrig saken til orientering 

 
Vedlegg:  

1. Plan for saker som skal til behandling. 
2. Oversikt over behandlede saker. 
3. Spørsmål til formannskapet - Risenga barnehage 
4. Utkast til protokoll fra fellesmøtet.  
5. Kontrollutvalget ba i forrige møte om å få informasjon om KS Etikkutvalg. 

Sammensetning og mandat finnes på denne lenken 
http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-og-demokrati/etikk/kommunesektorens-
etikkutvalg/kontakt-etikkutvalget1/ Jeg legger også ved to artikler: 

a. Habilitet – Artikkel fra KS etikkutvalg 
b. Åpenhet om gaver - Artikkel fra KS etikkutvalg 
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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 d ets anvendelse på Asker Produkt
Best illingsdialog nytt FR prosjekt Økonomistyring, målstyring og
internkontroll eller Etikk, etiske retningslinjer og arbeidsgiverstrategi
Anmodning om innsyn – Brønn øya. Henvendelse fra innbygger
Årsrapport 2016

Rapportering fra revisor inklusiv rapportering på tidsbruk.

Referater.

13. februar
Fellesmøte med

Hurum og Røyken
fra kl. 18

Henvendelse angåenge a nmodning om innsyn – Brønn øya. - utsatt fra
januarmøtet
Forvaltningsrevisjon anskaffelsesområdet

Rapportering fra revisor inklusiv rapportering på tidsbruk.
Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg

R eferater

Eventuelt

Fellesmøte t
Orienter ing fra leder av interimsnemda L ene Conradi
Orientering fra leder for nye Sandefjord KU
Om valg av revisor til fellesnemda
Eventuelt

20 . mars Orientering om anskaffelse av tjenester

Hvordan følges korrupsjonsplanen opp?

Sak 41/16 Oppfølging av undersøkelse - Saksbehandlingsrutiner i
Planseksjonen, plan og bygningsavdelingen: Kontrollutvalget vil følge
opp saken første halvår 2017.

Bestilling av nytt forvaltnin gsrevisjonsprosjekt. Problemnotat om
etterlevelse av etiske retningslinjer.
Rapportering fra revisor inklusiv rapportering på tidsbruk.

Henvendelse vedrør ende utbygging av Blakstadmarka.

Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg

Referater
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Møte Saker

o Orientering om håndteringen a v et brev fra sendt fra Odd Jahr
ref sak 9/17

24 . april Orientering om organisasjons - og utviklingsprosjektet
Henvendelse eldreomsorg
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2016 .
Rapportering fra revisor inklusiv rapportering på tidsbruk.

Revidert foranalyse forvaltningsrevisjonsprosjekt Etikk.

Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg

Referater

22 . mai Orientering om kommunens kunstverk og hvordan de er sikret.

Buds jett for kontroll og tilsyn 2018 .

Bestillingsdialog nytt FR prosjekt Økonomistyring, målstyring og
internkontroll eller IKT/informasjonssikkerhet – foreløpig drøfting
Valg av revisor til fellesnemda – ref fellesmøte sak 4/17
Rapportering fra revisor inklusiv rapportering på tidsbruk.
Gjensidig orientering om aktuelle saker fra komiteer og utvalg

R eferater

19 . juni Forvaltningsrevisjon etterlevelse av etikkreglement
Bestilling av nytt FR prosjekt – ref behandlingen i mai - møtet :
1. Kontrollutvalget ber rådmannen om å få en oversikt over hvilke

tilskuddsordninger kommunen benytter seg av til neste møte.
2. Kontrollutvalget ber BDO om å få oversendt aktuelt materiale

knyttet til tilskuddsordninger til neste møte.
3. Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om hvordan GDPR -

direktivet vil bli ivaretatt i kommunen i neste møte.
Erklæring om uavhengighet.
Rapportering fra revisor inklusiv rapportering på tidsbruk.
Gjensidig orientering om aktuelle saker fra komiteer og utvalg

Referater

21 . august O rientering fra rådmannen om erfaringer med skifte av revisor.
Henvendelse fra Skarbøvik. Bekymringssak behandling av byggesak.
Pårørenderapport eldreomsorg, Siri Jensrud
Prosjektplan for nytt FR - prosjekt : I hvilken grad har Asker kommune
mottatt korrekte tilskudd på områdene integrasjon av flyktninger og
ressurskrevende brukere for perioden 2014 - 2016. Bestilt 20.6
Rapportering fra revisor inklusiv rapportering på tidsbruk.

Gjensidig orientering om aktuelle saker fra komiteer og utvalg
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Møte Saker

R eferater

22. august

Fellesmøte med
Hurum og Røyken

kl. 18

Orientering om delprosjekt Digitalisering
Valg av revisor til fellesnemda – status
Eventuelt

18. september Om risiko for bruk av useriøse leverandører/underleverandører –
foreløpig orientering. sak 57/17

Klage fra Holmen slipp
Forvaltningsrevisjon IKT/informasjonssikkerhet – drøfting av mulige
problemstillinger for forvaltningsrevisjon.
Referater

o Rådmannens orientering om Risenga barnehage. F - møte 22.8.
o KS - etikk utvalg
o Utkast til protokoll fra fellesmøtet. Vedtak: Utvalget tar

protokollen til orientering
16. oktober Orientering om pensjonsordning i nye Asker kommune, utsatt sak.

Muntlig

Behandling av FR om etikk.

Henvendelse eldreomsorg. Rådmannens uttalelse til rapporten
«Gjennomgang av helsetilbudet til eldre med særlig fokus på
demenssykdommer i Asker kommune. Observasjoner fra en
pårørende» .

Rapportering fra revisor inklusiv rapportering på tidsbruk.
Gjensidig orientering om aktuelle saker fra komiteer og utvalg

R eferater

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

Oppfølging av forvaltningsrevisjon på anskaffelser. Sak 10/17.

Overordnet revisjonsstrategi for revisjonsåret 2017
Kontrollutvalgets årsplan 2018 .

Rapportering fra revisor inklusiv rapportering på tidsbruk.

Gjensidig orientering om aktuelle saker 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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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 senere tidspunkt.

2018 Erfaringer med bytte av revisor. Ved utgangen av 2018, se sak 50/17.
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SAKER BEHANDLET I ASKER KONTROLLUTVALG 2017 
 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Oppfølging Behandlet Ferdig 

16.1.17 1/17 

Henvendelse til 
kontrollutvalget angående 
klage på plan- og 
byggesaksbehandling  

Saken utsettes til neste møte.      

 2/17 
Undersøkelse - regelverk for 
statsstøtte til 
attføringsbedrifter  

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, herunder 

i. Asker kommune bør etablere konkrete målsettinger med sitt 
eierskap i Asker Produkt AS. 
ii. Avklare selskapets forhold til EØS-regelverket 
iii. Sikre at Asker Produkts arbeidsmarkedstiltak er i tråd med 
statsstøtteregelverket. 

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

Utskrift sendt 
17.1.17 

 K-styret 
7.3.17 
Sak 21/17 

  

 3/17 
Bestillingsdialog nytt 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 

Kontrollutvalget ber revisor komme tilbake med problemnotat om 
etterlevelse av kommunens etiske terningslinjer. Det settes av inntil 
25 timer til dette. 

Utskrift sendt 
17.1.17 

    

 4/17 
Rapportering fra revisor 
inklusiv rapportering på 
tidsbruk 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 5/17 
Kontrollutvalgets årsrapport 
2016 

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

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2016 til 
orientering. 

Utskrift sendt 
17.1.17 

 K-styret 
31.1.17 
Sak 2/17 

  

 6/17 
Gjensidig orientering om 
aktuelle saker fra komiteer 
og utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til orientering      

 7/17 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering      

 8/17 Eventuelt Ingen vedtak.      
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13.2. 
2017 

9/17 

Henvendelse til 
kontrollutvalget angående 
klage på plan- og 
byggesaksbehandling. 

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering. 
 

Utskrift 
sendt14.2.17 

    

 10/17 

Forvaltningsrevisjon av 
anskaffelser i - Asker 
kommune, Asker og Bærum 
vannverk IKS, Asker og 
Bærum brannvesen IKS og 
Asker Eiendomsforvaltning 
AS 

1. Kontrollutvalget tar revisjonsrapporten Forvaltningsrevisjon av 
anskaffelser i Asker kommune, Asker og Bærum vannverk IKS, Asker 
og Bærum brannvesen IKS og Asker Eiendomsforvaltning AS til 
orientering.  

2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:  
a. Kommunestyret tar revisjonsrapporten Forvaltningsrevisjon 

av anskaffelser i Asker kommune, Asker og Bærum 
vannverk IKS, Asker og Bærum brannvesen IKS og Asker 
Eiendomsforvaltning AS til orientering. 

b. Kommunestyret ber administrasjonen om å følge opp 
revisjonsrapportens funn og anbefalinger, herunder  

 vurdere behovet for og omfanget av 
opplæring/oppfrisking av anskaffelsesfaglig 
kompetanse. 

 sørge for presise innkjøpsrutiner og at 
anskaffelsesprosessen dokumenteres. 

 sørge for at kommunens eierrepresentanter i 
selskapene blir orientert om resultatet av 
revisjonen, og følger opp overfor selskapene. 

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

 

Utskrift 
sendt14.2.17 

 K-styret 
7.3.17 Sak 
20/17 

  

 11/17 
Rapportering fra revisor 
inklusiv rapportering på 
budsjett 

Saken ble utsatt. 
 

     

 12/17 
Gjensidig orientering om 
aktuelle saker fra komiteer 
og utvalg 

Saken ble utsatt. 
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 13/17 Referater 

Kontrollutvalget ber revisor om å følge opp undersøkelsen 
Saksbehandlingsrutiner i Planseksjonen, plan og bygningsavdelingen, 
med utgangspunkt i Asker kommunerevisjons notat til kontrollutvalget 
6.juni 2016, og komme tilbake til utvalget i neste møte. 

Utskrift 
sendt14.2.17 

    

 14/17 Eventuelt Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

20.3.2017 15/17 
Orientering fra rådmannen 
om innkjøp av tjenester 

Kontrollutvalget konstaterer at intet regelbrudd er påvist, og tar saken 
til orientering. 

     

 16/17 
Orientering fra rådmannen 
om oppfølging av 
korrupsjonsplanen 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 17/17 
Forvaltningsrevisjon 
etterlevelse av 
etikkreglement - foranalyse 

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av etterlevelse av 
etikkreglementet basert på fremlagte foranalyse, og diskusjonen i 
møtet. Utvalget ber om en revidert prosjektplan til neste møte. 
Prosjektet leveres til junimøtet innenfor rammen av totalt 450 timer. 

Utskrift sendt 
21.3.17 

    

 18/17 

Oppfølging av undersøkelse 
Saksbehandlingsrutiner i 
Planseksjonen, plan- og 
bygningsavdelingen 

1. Kontrollutvalget har merket seg at alle funn i undersøkelsen er fulgt 
opp, og avslutter med dette sin oppfølging av undersøkelsen.  

2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 Kommunestyret tar saken til orientering. 

Utskrift sendt 
21.3.17 

 K-styret 
13.6.17 
Sak 64/17 

  

 19/17 
Rapportering fra revisor 
inklusiv rapportering på 
budsjett 

Kontrollutvalget tok opp at revisor har møteplikt i kommunestyret ved 
behandling av revisjonsrapporter. 
Vedtak: Kontrollutvalget godkjenner timeforbruk på selskapskontroll av 
Asker Produkt samt kostnader til advokat knyttet til tilleggsnotat om 
statsstøtteregelverk. 

     

 20/17 
Henvendelse til 
kontrollutvalget angående 
Blakstadmarka 

Saken tas ikke til behandling. Kontrollutvalget ber sekretær opplyse 
innsender om å henvende seg til rådmannen som rette vedkommende.  

Utskrift sendt 
21.3.17 

    

 21/17 
Gjensidig orientering om 
aktuelle saker fra komiteer 
og utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til orientering, 
 

     

 22/17 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering,      

 23/17 Eventuelt 
Sekretær bes orientere Odd Jahr om hva som har skjedd med brevet 
sendt mai 2016. 

Utskrift sendt 
21.3.17 

    

24.4.2017 24/17 Orientering om Kontrollutvalget tar saken til orientering.      
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organisasjons- og 
utviklingsprosjekt  

 

 25/17 
Kontrollutvalgets uttalelse til 
årsregnskapet 2016 

Kontrollutvalgets uttalelse til Asker kommunes årsregnskap 2016 
vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 

Utskrift sendt 
24.4.17 

    

 26/17 

Forvaltningsrevisjon 
etterlevelse av 
etikkreglement - oppdatert 
foranalyse 

Kontrollutvalget godkjenner den reviderte prosjektplanen med 
merknaden som fremkom i møtet.. 
 

Utskrift sendt 
24.4.17 

    

 27/17 
Rapportering fra revisor 
inklusiv rapportering på 
tidsbruk 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 28/17 

Gjensidig orientering om 
aktuelle saker fra komiteer 
og utvalg 
 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 29/17 
Henvendelse til 
kontrollutvalget om 
eldreomsorg 

Kontrollutvalget ønsker å få oversendt rapporten som Siri Jensrud har 
skrevet. Utvalget vil vurdere om rapporten vil bli oversendt til 
rådmannen. 

Utskrift sendt 
24.4.17 

    

 30/17 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 31/17 Eventuelt 

Kontrollutvalget i Asker foreslår å foreta direkte forespørsel til disse tre: 
BDO, KMPG og Deloitte. Dette avklares med utvalgene i Røyken og 
Hurum med sikte på snarlig behandling. 
Henvendelse om Holmen slipp tas ikke til behandling 

Utskrift sendt 
24.4.17 

    

22.5.2017 32/17 
Orientering om kommunens 
kunstverk og hvordan de er 
sikret.  

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 33/17 
Nytt 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 
- foreløpig drøfting 

1. Kontrollutvalget ber rådmannen om å få en oversikt over hvilke 
tilskuddsordninger kommunen benytter seg av til neste møte. 

2. Kontrollutvalget ber BDO om å få oversendt aktuelt materiale 
knyttet til tilskuddsordninger til neste møte. 

3. Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om hvordan GDPR-
direktivet vil bli ivaretatt i kommunen i neste møte. 

Utskrift sendt 
24.5.17 
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 34/17 
Rapportering fra revisor 
inklusiv rapportering på 
tidsbruk 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 35/17 
Valg av revisor til 
fellesnemnda 

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak: 

 BDO velges til revisor for fellesnemnda. 

Utskrift sendt 
24.5.17 

    

 36/17 
Budsjett for kontroll og 
tilsyn 2018 

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 2018. 

 
 Poster Budsjett 2018 

Kontrollutvalget Godtgjørelser kontrollutvalget   550 000.-  
 Konferanser, bevertning etc.   150 000.-  

 Sum   700 000.-  
Sekretariatet    200 000.-  
Revisjonen  2 515 000.-  
Totalt   3 415 000.-  

   
Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret 
vedrørende budsjettet for Asker kommune 2018. 
 

Utskrift sendt 
24.5.17 

   

 37/17 
Gjensidig orientering om 
aktuelle saker fra komiteer 
og utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 38/17 Referater  
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 39/17 Eventuelt  

Fra møtebehandlingen:  Rapporten fra Siri Jensrud vil bli lagt frem, 
ref. sak 29/17. Leder får fullmakt til å sende over rapporten til 
rådmannen dersom rapporten kommer etter juni-møtet.  Vedtak: 
Leder får fullmakt til å sende over rapporten fra Siri Jensrud til 
rådmannen dersom rapporten kommer etter juni-møtet. 

     

Møte 
19.6.17 

40/17 
Orientering om 
tilskuddsordninger  

Kontrollutvalget tar saken til orientering 
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 41/17 
Orientering om hvordan 
kommunen ivaretar de nye 
personvernreglene 

Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 

     

 42/17 
Forvaltningsrevisjon av etikk 
og habilitet  

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonen til foreløpig orientering. 
2. Kontrollutvalget avventer rådmannens varslede tilbakemelding på 
rapportens funn til neste møte. 

Utskrift sendt 
20.6.17 

    

 43/17 
Nytt 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 
- bestillingsdialog 

Kontrollutvalget ber revisor komme tilbake med forslag til prosjektplan 
til et prosjekt med følgende avgrensning: I hvilken grad har Asker 
kommune mottatt korrekte tilskudd på områdene integrasjon av 
flyktninger og ressurskrevende brukere for perioden 2014 - 2016. Dette 
omfatter også overføringer mellom kommuner. Prosjektplanen 
behandles i neste møte. 

Utskrift sendt 
20.6.17 

    

 44/17 Erklæring om uavhengighet 
Oppdragsansvarlig revisorers egenvurdering av uavhengighet tas til 
orientering. 

     

 45/17 
Rapportering fra revisor 
inklusiv rapportering på 
tidsbruk 

Kontrollutvalget ber revisor varsle sekretær ved sannsynlig 
overskridelse av rammen på et prosjekt på 10 %. For øvrig tar 
kontrollutvalget saken til orientering. 

     

 46/17 
Avtale om kontrollutvalgets 
sekretariatsfunksjon  

Avtale nr. 962 om sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget, inngått 
mellom Asker kommune og Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 
(ROKUS), forlenges med 2 år i tråd med avtalens opsjon. Avtalen med 
ROKUS vil etter dette gjelde frem til september 2019. 

Utskrift sendt 
20.6.17 

    

 47/17 
Gjensidig orientering om 
aktuelle saker fra komiteer 
og utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 48/17 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 49/17 Eventuelt Ingen vedtak.     

21.8.2017 

 
50/17 

Erfaringer så langt med 
bytte av revisor i Asker 
kommune 

Kontrollutvalget tar saken til orientering, og ber om en tilsvarende sak 
ved utløpet av 
2018. 

     

 

 
51/17 

Prosjektplan for 
forvaltningsrevisjon - 
tilskudd til 

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonen «Vurdering av 
fullstendigheten av refusjonskravene knyttet til flyktninger og 
ressurskrevende brukere», basert på den fremlagte prosjektplanen, og 

Utskrift sendt 
22.8.17 
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ressurskrevende brukere 
og integrasjon av 
flyktninger 

diskusjonen i møtet. Prosjektet leveres innen 27. november innenfor 
rammen av totalt 450 timer. 

 

 
52/17 

Rapportering fra revisor 
inklusiv rapportering på 
tidsbruk 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 

53/17 Henvendelse til 
kontrollutvalget om 
eldreomsorg 

Kontrollutvalget ber om en uttalelse fra rådmannen til rapporten 
«Gjennomgang av helsetilbudet til eldre med særlig fokus på 
demenssykdommer i Asker kommune. Observasjoner fra en pårørende» 
til oktobermøtet. 

Utskrift sendt 
22.8.17 

    

 

 
54/17 

Henvendelse - 
Bekymringssak 
behandling av 
byggesak i 
Bygningsrådet i Asker 
Kommune 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. Utskrift sendt 
22.8.17 

    

 

 
55/17 

Gjensidig 
orientering om 
aktuelle saker fra 
komiteer og utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 56/17 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 57/17 Eventuelt Kontrollutvalget ber om en orientering om risiko for bruk av useriøse 
leverandører/underleverandører i neste møte. 

Utskrift sendt 
22.8.17 

    

       1 rest 
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Notat - politisk  
 
Til: Ordfører 
    
Fra: Rådmann 

 
    
 
Saksnr./Arkivkode Sted Dato 
17/15186 - 033 ASKER 15.08.2017 

 
Spørsmål til formannskapet - Risenga barnehage 
 
Rådmannen viser til spørsmål fra Ole J. Johansen (FrP) og spørsmål fra Marianne 
Riis Rasmussen (A) om Risenga barnehage og Asker kommunes tilsynsansvar 
overfor private barnehager. 
 
Barnehagesituasjonen i Asker 
Kommunestyret i Asker har vedtatt at kommunen skal ha et mangfold av 
barnehager. Asker har kommunale barnehager, foredredrevne barnehager, idelle 
barnehager, barnehager i større kjeder, enkeltstående private barnehager og 
private familiebarnehager. Totalt er det mer enn 70 barnehager i kommunen. 
 
Det er totalt ca 3.700 barn som går i barnehage i Asker. Ca. 58 % av dem har 
plass i de til sammen 39 private barnehagene, mens resten er i de kommunale 
barnehagene. 
 
Kommunen som lokal barnehagemyndighet med tilsynsansvar 
I følge barnehageloven er kommunen lokal barnehagemyndighet. Kommunen 
godkjenner alle barnehager, og kan stille vilkår som gjelder barnehagens 
vedtekter, leke- og oppholdsareal, antall barn, bemanning og forsvarlig 
pedagogisk opplegg.  
 
Kommunen har et tilsynsansvar for godkjente barnehager. Tilsynet skal sikre at 
barnehagene drives i samsvar med barnehageloven med tilhørende forskrifter, 
og i samsvar med kommunens vedtak om godkjenning. Som tilsynsmyndighet 
kan kommunen kreve innsyn i dokumenter og tilgang til barnehagens lokaler.  
 
Asker kommune har gode rutiner for regelmessig tilsyn med hvorvidt de private 
barnehagene i kommunen gir barna et godt barnehagetilbud. Det er utarbeidet 
en plan for rutinemessige rullerende tilsyn. Ifølge rutinen skal det fortrinnsvis 
være tilsyn hvert 3. år. Det kan være ulike tema for tilsynet.  
 
Det er utarbeidet maler for tilsynsvarsel, tilsynsrapport og intervjuguider, 
avhengig av tilsynets tema. Kommunens tilsyn baseres blant annet på årlig 
gjennomgang av barnehagenes egenrapportering; årsmeldinger og 
regnskapsrapporter de er pålagt å sende Utdanningsdirektoratet, 
brukerundersøkelser, medarbeiderundersøkelser, årsplaner mm. 
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Hvis det avdekkes avvik eller uregelmessigheter ved barnehagedriften, har 
kommunen plikt til å veilede barnehageeier, slik at driften samsvarer med 
barnehagelovens krav. Kommunen kan også gi pålegg om retting. 
 
Det er de siste 5 årene utført 24 tilsyn i private barnehager samt 13 
internrevisjoner og 6 eksternrevisjoner (Veritas) i kommunale barnehager. De 
fleste tilsyn har vært stedlige tilsyn i barnehagen knyttet til innhold og oppgaver 
etter barnehageloven. 
 
Barnehagemyndighetens kontroll med regeletterlevelse skjer også i andre former 
enn tilsyn, bl.a. ved gjennomgang av årsmeldinger, samordning av opptak, 
behandling av søknader om dispensasjon fra utdanningskrav, meldinger om 
endring i antall barn, møter med barnehageledere mm 
 
I tillegg til planlagt tilsyn kan kommunen foreta hendelsesbasert tilsyn ved 
behov, for eksempel dersom kommunen mottar varsel eller bekymringsmelding 
fra foreldrene.  
 
Økonomisk tilsyn 
Tilsyn kan også skje basert på en risikoanalyse med bakgrunn i barnehagenes 
økonomi. I forbindelse med endrede regler for offentlig finansiering av private 
barnehager vedtatt i 2012, ble kommunens tilsynsansvar etter barnehageloven 
utvidet. Kommunen fikk fra og med 1.1.2013 også ansvaret for å føre tilsyn med 
økonomien i de private barnehagene, fordi barnehageloven hadde fått en ny 
bestemmelse § 14 a) om krav til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i 
ikke-kommunale barnehager. 
 

«Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode. 

Barnehagen kan ha et rimelig årsresultat. Dette innebærer at følgende vilkår må være 

oppfylt: 

a) barnehagen kan bare belastes kostnader som direkte vedrører godkjent drift av 

barnehagen 

b) barnehagen kan ikke overfor eier eller eiers nærstående eller selskap i samme 

konsern som eier foreta transaksjoner og belastes kostnader på vilkår eller med 

beløp som avviker fra eller overstiger det som ville vært fastsatt mellom uavhengige 

parter, og 

c) barnehagen kan ikke ha vesentlig lavere personalkostnad per heltidsplass enn det 

som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager 

Barnehageeier skal kunne dokumentere at offentlige tilskudd og foreldrebetaling er brukt i 

samsvar med formålet i første ledd. 

Som eiers nærstående menes nærstående som nevnt i aksjelovens § 1-5 første ledd. Med 

konsern menes selskaper som står i et slikt forhold til hverandre som beskrevet i aksjeloven 

§ 1-3.» 

 



63/17 Referater - 15/00242-39 Referater : Notat til FS om Risenga bhg datert 15.8.2017

3 
 

Barnehagene har en årlig rapporteringsplikt også om økonomisk informasjon. En 
risikovurdering gjennomføres med bakgrunn i dette materialet. Etter innføringen 
av regelverket har det vært åpnet flere økonomiske tilsyn basert på slike 
risikovurderinger. Ett av tilsynene førte til videre kontroll av regnskapsførsel i 7 
private familiebarnehager. Dette ble gjennomført første halvår 2017. 
 
Økonomiske tilsyn vil gis høyere prioritet fremover. 
 
Kommunens dialog med foreldre i private barnehager 
Kommunens dialog med foreldre skjer i årlige brukerundersøkelser og 
dialogmøter med Komité for oppvekst. Foreldreutvalget for barnehager i Asker, 
FUB Asker, har regelmessig kontakt med administrasjonen. Foreldre kan i tillegg 
henvende seg via Askerdialogen, pr e-post eller telefon. Henvendelser fra 
foreldre tas i mot og besvares innenfor rammen av hva barnehagemyndigheten 
har lovhjemmel for å svare ut. Det er viktig for driften av de private 
barnehagene at dialogen er god også med eiere og styrere. Dialogen mellom 
foreldre og styrere/eiere skal fortrinnsvis skje direkte, blant annet gjennom 
samarbeidsutvalget i barnehagene.  
 
Samarbeid med de private barnehagene i Asker 
Det store flertallet av barnehagene er organisert i PIA (Private barnehager i 
Asker). Oppvekstadministrasjonen i Asker kommune har jevnlige møter og 
løpende samarbeid med styret i PIA. Fire ganger pr år møter administrasjonen 
de fleste styrere i de private barnehagene til samarbeid om kompetanse- og 
kvalitetsutvikling. I to av disse møtene deltar lederne for de kommunale 
barnehagene. Rådmannen har utarbeidet et eget forventningsbrev til de private 
barnehagene.  
 
Tilsyn ved Risenga Barnehage 
På bakgrunn av bekymringsmeldinger som gjaldt det fysiske miljøet og 
sammensetning av barnegrupper, gjennomførte kommunen tilsyn med Risenga 
barnehage i april 2017. Tilsynet gjaldt vurdering av leke- oppholdarealene i 
barnehagene i forhold til godkjenningen de hadde fra 2012. Det viste seg at 
barnehagen hadde gjort endringer i disponeringen av arealene, og også endret 
organisering av grupper og antall barn. Resultatet fra tilsynet, med merknader 
og krav om retting, ble formidlet til barnehageeier og styrer. Styrer informerte 
foreldrene i samarbeidsutvalget om resultatet av tilsynet. 
 
I forbindelse med tilsynet sendte foreldrerepresentanter fra barnehagen flere 
bekymringsmeldinger til kommunen. Bekymringene gjaldt kvalitet i tilbudet, 
leke- og oppholdsareal, men også økonomien i barnehagen. 
 
Kommunes vurdering av kvaliteten på tjenesten ble svart ut i det tilsynet 
kommunen gjennomførte i april i år. Barnehagen fikk endret godkjenning 
28.6.2017, basert på et noe redusert netto leke- og oppholdsareal. Dette 
medførte at antall barn måtte reduseres. 
 
Når det gjelder den økonomiske situasjonen ved barnehagen, mottok kommunen 
i juni ytterlige dokumentasjon fra foreldre som mente å kunne påvise avvik i 
barnehagens regnskaper. På bakgrunn av dette, og også informasjon som har 
fremkommet i media, har rådmannen besluttet å åpne økonomisk tilsyn med om 
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Risenga barnehage følger barnehageloven § 14 a). Barnehagen vil bli bedt om å 
dokumentere at offentlige tilskudd og foreldrebetaling er brukt i samsvar med 
formålet i loven. På grunn av ferieavvikling, har det formelle tilsynet ikke startet 
opp.  
 
Dersom tilsynet avdekker forhold som ikke er i samsvar med § 14 a), kan 
kommunen gi pålegg om retting. Kommunen har også hjemmel til å kreve 
tilbakebetaling av tilskudd, og kan også vedta å holde tilbake fremtidige tilskudd. 
Kommunens vedtak i saken kan påklages til Fylkesmannen.  
 
Generelt om økonomisk tilsyn av private barnehager 
Rådmannen finner grunn til å bemerke at kommunen som tilsynsmyndighet ikke 
har anledning til å granske økonomien i de private barnehagene utover det som 
er nedfelt i barnehageloven § 14 a). Ikke-kommunale barnehager som mottar 
offentlige tilskudd er pålagt å føre regnskap i samsvar med egen forskrift for 
dette (forskrift av 20.11.2012 om regnskapsplikt for godkjente ikke-kommunale 
barnehager). Forskriften gir nærmere krav til barnehageeier om regnskap, 
bokføring og dokumentasjon. Barnehageeier er pålagt å ha statsautorisert eller 
registrert revisor som skal revidere barnehagens resultatregnskap. 
 
Rådmannen finner også grunn til å bemerke at det faktisk er anledning for 
barnehageeier å ta ut overskudd på driften, basert på det lovgiver har valgt å 
definere som «et rimelig årsresultat». Asker kommune, i likhet med flere andre 
kommuner, synes det er vanskelig å vurdere konkret hva som ligger i dette 
begrepet. Kommunen har flere ganger kontaktet fylkesmannen for å få 
veiledning om sitt økonomiske tilsyn av private barnehager, senest i april i år. 
Fylkesmannen på sin side har bedt Utdanningsdirektoratet om veiledning når det 
gjelder forståelsen av bestemmelsen om at barnehagen bare kan belastes 
kostnader som «direkte vedrører godkjent drift av barnehagen». Kommunen 
mottok i begynnelsen av juni brev med en grundig redegjørelse fra 
fylkesmannen om kommunens tilsynsansvar. Brevet følger vedlagt. Rådmannen 
vil legge de føringene som ligger i brevet til grunn for sitt økonomiske tilsyn med 
blant annet Risenga barnehage. 
 
Rådmannen mener administrasjonen har tilstrekkelig juridisk, økonomisk og 
barnehagefaglig kompetanse til å gjennomføre tilsynet ved Risenga barnehage 
uten bistand fra ekstern advokat, slik Johansen foreslår. Rådmannen vil vurdere 
om kapasiteten til å ivareta kommunens forvaltningsansvar som lokal 
barnehagemyndighet er tilstrekkelig til å ivareta det ansvaret kommunen har 
etter barnehageloven. 
 
Rådmannen vil orientere formannskap og komite for oppvekst om resultatet av 
det varslede økonomiske tilsynet ved Risenga barnehage. 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Fellesmøter kontrollutvalgene i Asker, Hurum og Røyken 
 
Dato: 22.08.2017 kl. 17:00 
Sted:    
Arkivsak: 17/00017 
  
Tilstede:  Fra kontrollutvalget i Hurum møtte: Knut Sørli, leder Geir Tveit, 

nestleder, Thomas R. Jacobsen, Anne Berit Vestad Wærpen 
og Margareth Wrålid.  
 
Fra kontrollutvalget i Røyken møtte: Lars Sverdrup Johansen, 
leder, Hans Frivold, Halvard Berg og Ami Bernérus. 
 
Fra kontrollutvalget i Asker møtte Ole Willy Sandbekk, leder, 
Erling Bergsaker, nestleder, Kirsti Kierulf, Astrid Nesland, 
Petter Berntsen. 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Stein Annexstad, Asker kontrollutvalg 

  
Forfall:  Mette Lund Stake, nestleder - Røyken og William Norset, 

Asker  
  
Andre: Ragnar Husum, prosjektleder for prosjekt Digitale Asker 2020, 

Pål Ringnes, sekretær for kontrollutvalgene i Hurum og 
Røyken. 

  
Protokollfører: Utvalgssekretær Mona Moengen, Rokus 
  

 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

5/17 17/00073-1 Protokoll fra møtet 13.2.2017 2 

6/17 17/00018-5 Digitalisering i nye Asker kommune 3 

7/17 17/00020-2 Eventuelt 4 

 
Røyken, 22.08.2017 
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Saker til behandling 

5/17 Protokoll fra møtet 13.2.2017 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Fellesmøter kontrollutvalgene i Asker, 
Hurum og Røyken 

22.08.2017 5/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Protokoll fra møtet 13.2.2017 godkjennes 
 
 
Møtebehandling 
 
 
 
 
Vedtak  
Protokoll fra møtet 13.2.2017 godkjennes 
 
[Lagre]  
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6/17 Digitalisering i nye Asker kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Fellesmøter kontrollutvalgene i Asker, 
Hurum og Røyken 

22.08.2017 6/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Redegjørelsen tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Ragnar Husum, prosjektleder for prosjekt Digitale Asker 2020 orienterte og svarte på 
utvalgenes spørsmål.  
 
 
 
Vedtak  
Redegjørelsen tas til orientering. 
 
[Lagre]  
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7/17 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Fellesmøter kontrollutvalgene i Asker, 
Hurum og Røyken 

22.08.2017 7/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Ingen saker meldt inn 
 
 
Møtebehandling 
Utvalgene drøftet fremtidig møteplan, og var enige om halvårlige felles-møter. 
 
Aktuelle saker til neste møte i januar/februar 2018 i Hurum: 

 Forventningene til kontrollutvalg og deres rolle i forbindelse med 
kommunesammenslåingsprosessen  

 Ny orientering fra fellesnemda 

 Hvordan sikrer kommunene kvalitet i tjenesteleveransene på omsorgstjenester 
i sammenslåingsprosessen. 

 
Vedtak  
Ingen vedtak 
 
[Lagre]  
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Kommunesektorens etikkutvalg: 

Når én av to har flere roller – om habilitet 
 
"Utad kan det se ut som man meler sin egen kake. Om man gjør det eller ikke, er ikke det sentrale - 
det sentrale er hva innbyggerne tror"      Gruppeleder i kommunestyre 

 
Nesten halvparten av kommunestyrepolitikerne har en rolle som eier, styremedlem eller daglig leder 
i et selskap. I slike tilfeller kan det oppstå situasjoner som kan oppfattes å utfordre krav til 
upartiskhet og habilitet. 

Da er det viktig å huske at selv om det er fullt lovlig å drive privat virksomhet om en arbeider eller er 
folkevalgt i kommunen, kan det oppstå dilemmaer. Det samme gjelder for medlemskap i 
organisasjoner. Organisasjonsfriheten i Norge gjelder for alle, også for kommunalt folkevalgte og 
ansatte. Men i begge tilfeller bør man være vàr for utfordringene i situasjonen.  

Habilitetsreglene regulerer hvem som kan være med å fatte beslutning eller vedtak. Å være inhabil 
innebærer at man ikke kan tilrettelegge saksgrunnlaget eller treffe avgjørelser i en sak. Det kan også 
være situasjoner hvor man rettslig sett ikke er inhabil, men hvor det likevel oppfattes å være 
bindinger som er egnet til å svekke tilliten til at beslutninger fattes på et uavhengig og upartisk 
grunnlag. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utgitt en veileder om habilitet i 
kommuner og fylkeskommuner som representerer en nyttig gjennomgang av habilitetsreglene. 

Dette notatet trekker frem noen eksempler på situasjoner i gråsonen, de omfatter både ansatte og 
folkevalgte. Det gir også noen råd om hva som kan ligge til grunn for å vurdere slike situasjoner.  
 
Etikkutvalgets generelle råd rundt habilitet 

- Kommuner, fylkeskommuner og kommunale selskaper bør ha klare og kjente rutiner for 
håndtering av spørsmål om habilitet. For eksempel bør spørsmål om habilitet settes som fast 
punkt på dagsorden der det er relevant.  

- Kommuner, fylkeskommuner og kommunale selskaper bør ha etisk rammeverk som setter 
standarder for hva som forventes av folkevalgte og ansatte, også når det kommer til 
interessekonflikter og rollekombinasjoner.  

- Regler rundt habilitet, rollekombinasjoner og åpenhet om interesser bør også gjelde for 
innleide konsulenter og vikarer. 

- De politiske partiene bør vurdere om regler om habilitet for folkevalgte også skal gjelde i 
politiske møter som ikke er omfattet av forvaltningsloven og kommunelovens bestemmelser, 
for eksempel for partienes gruppemøter.  

- Ved valg til politiske utvalg bør en tenke igjennom hvor ofte en aktuell folkevalgt vil kunne 
komme i rollekonflikt. Det kan for eksempel være klokt å ikke la en folkevalgt med yrke som 
entreprenør, sitte i kommunens planutvalg.  

 

Habilitet i gråsonen – eksempler og råd 
Hensikten med eksemplene nedenfor er å belyse bredden av situasjoner hvor spørsmål om habilitet 
kan eller bør reises. Det følger også noen råd fra Kommunesektorens etikkutvalg om hvordan slike 
situasjoner kan håndteres for å opprettholde inntrykket av en tillitskapende forvaltning bygd på en 
høy etisk standard, slik det er formulert i kommunelovens formålsparagraf.  Grunnleggende viktig er 
det at spørsmål rundt habilitet og åpenhet jevnlig settes på dagsorden - i kommunestyret og blant 
ansatte i kommunene.  
  
Eksempel 1 - flere roller og bierverv 
 
Alle kommunalt ansatte og folkevalgte bor i en kommune og vil i kraft av det å være innbygger ofte 
ha flere roller i samme kommune – som foreldre, som bruker av kommunale tjenester, som 
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organisasjonsmenneske eller som selvstendig næringsdrivende. Eksempler på det siste kan være 
kommunalt ansatte som har sitt eget firma eller næring, som potensielt vil kunne selge sine 
produkter til kommunen. Det er eksempler på kommunalt ansatte som driver eget byggefirma, 
sykepleier som har firma på si, eller andre som jobber deltid i konkurrerende privat næring. Det er 
også mange eksempler på folkevalgte som driver næringsvirksomhet og som potensielt har 
interesser i saker som kommer opp til politisk behandling. 

Etikkutvalgets råd og spørsmål til refleksjon  
- Det anbefales å ha rutiner som gir oversikt over bierverv hos ledere og ansatte som kan 

komme i konflikt med kommunens interesser – og sørge for at dette gjøres kjent ved 
ansettelser. Rutinene kan  for eksempel være i arbeidsreglementet og utgjøre et fast 
spørsmål ved ansettelser   

- Det bør også være kjent for utenforstående og andre folkevalgte dersom folkevalgte har 
interesser som kan gi interessekonflikt  

- Kommuner, fylkesting og kommunale bedrifter anbefales å slutte seg til KS styrevervregister 
som omfatter folkevalgte og ledere   
 

 Diskuter og tilstreb forståelse for hva slags type rollekombinasjoner som kan føre til 
interessekonflikt – gjerne med utgangspunkt i habilitetsutfordringer som har vært i 
virksomheten  

Eksempel 2- deltakelse på lokale arrangementer  

Folkevalgte og særlig ordførere inviteres ofte til arrangementer og tilstelninger, og det er en del av 
jobben særlig til ordføreren å stille opp på ulike arrangementer. Det kan være for sportsklubber, 
lokale bedrifter og annet. Det kan imidlertid være problematisk dersom den som inviterer samtidig 
har interesser knyttet til mulige oppdrag eller utfall av aktuelle politiske saker, men også  mer 
generelt.  Folkevalgte skal vise interesse for lokale arrangementer og aktører, men må samtidig være 
oppmerksomme på at de som inviterer kan ha spesifikke interesser hos kommunen 

Etikkutvalgets råd og spørsmål til refleksjon  
- Kommunens etiske regelverk bør gi noen retningslinjer for hvordan deltakelse på 

arrangementer og tilstelninger skal håndteres. Både folkevalgte, ansatte, vikarer og innleide 
konsulenter bør omfattes av det etiske regelverket 

- Sørg for åpenhet rundt hvem de folkevalgte har kontakt med i politiske beslutningsprosesser, 
for eksempel ved å praktisere åpne kalendere eller ved andre tilsvarende rutiner  

- Diskuter og skap bevissthet om i hvilke situasjoner og under hvilke forutsetninger deltakelse 
på ulike arrangementer kan bidra til å svekke tilliten til folkevalgtes og ansattes upartiskhet  
 

 Hvor går grensen for når folkevalgte eller ansattes deltakelse på tilstelninger og 
arrangementer kan oppfattes å gi uheldig binding? Vurder for eksempel spørsmål om 
arrangøren kan ha interesse i saker som er til politisk behandling? 

 Diskuter hvordan en kan praktisere åpenhet i situasjoner hvor folkevalgte eller ansatte 
inviteres/deltar i arrangementer og tilstelninger hos eksterne aktører 

 
Eksempel 3 - folkevalgt og ansatt i samme kommune  
 
Det er mange eksempler på folkevalgte i kommunestyrer som også er ansatt i kommunen. I Meråker 
kommune er for eksempel omkring halvparten av de folkevalgte ansatt i kommunen. Det finnes også 
kommuner hvor en folkevalgt er hovedtillitsvalgt for ansatte i kommunen. Dette er eksempler på 
rollekombinasjoner som krever at en til enhver tid har orden på hvilken rolle man har, både overfor 
seg selv, kollegaer og utad.   

Som kommunestyrerepresentant er man arbeidsgiver for de ansatte. Den daglige utøvelsen av 
arbeidsgiveransvaret delegeres til rådmannen. Dette gjelder likevel ikke arbeidsgiveransvaret for 
rådmannen. Det kan ikke delegeres til andre, og må utøves av de folkevalgte selv.  
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Som hovedtillitsvalgt representerer man de ansatte, mens man som kommunestyrerepresentant er 
arbeidsgiver. Det er en rollekombinasjon som kan være krevende og uheldig. Et annet eksempel er 
en situasjon hvor varaordfører også er ansatt i kommunen, og hvor personen i kraft av å være 
varaordfører sitter i forhandlingsutvalget med arbeidsgiveransvar for rådmannen. Slike situasjoner 
bør unngås. 

Håndtering og klargjøring av roller kan være krevende om man som folkevalgt er med å fatte vedtak i 
kommunestyret som også berører din egen arbeidsplass som kommunalt ansatt. Et eksempel er om 
man er lærer ved en skole, samtidig som man som folkevalgt skal behandle en sak om skolestruktur. 
Et annet eksempel er om man som ansatt utarbeider saksfremstillinger til saker i kommunestyret – 
hvor man selv sitter. I situasjoner som disse er det viktig å ta opp spørsmål om habilitet.  

Etikkutvalgets råd og spørsmål til refleksjon  
- Dersom en hovedtillitsvalgt blir valgt inn i kommunestyret bør det vurderes om 

vedkommende kan fortsette som hovedtillitsvalgt. Det er krevende roller å balansere og 
mandatet man er gitt av innbyggerne som folkevalgt veier tungt Som prinsipp bør slike 
dobbeltroller unngås 

- Sørg for åpenhet rundt rollene, både ovenfor kollegaer på arbeidsplassen og i 
kommunestyret, i møte med personer utenfor virksomheten, og ev. i mediesammenheng. 

- Avklar grensedragningen mellom de ulike rollene den enkelte måtte ha  
- Det anbefales at de politiske partiene lokalt formulerer egne habilitetsbestemmelser, basert 

på forvaltningslovens og kommunelovens bestemmelser, til anvendelse i partiinterne møter  

 
Eksempel 4 - styremedlem i kommunale selskap er ansatt eller folkevalgt i kommunen 

 
Loven tillater at folkevalgte eller ansatte kan velges til styremedlemmer i kommunale selskap og 
foretak, interkommunale selskaper og lignende. Styreverv i selskaper er imidlertid personlige verv, og 
medlemmer av selskapsstyrer representerer bare seg selv, ikke noen av eierne. De skal ivareta 
selskapets interesser til det beste for alle eierne. Det betyr at man ikke representerer verken partier, 
kommunen eller andre interessenter, men ivaretar selskapets interesser og eierne kollektivt på best 
mulig måte, ut fra selskapets formål og innenfor lovens rammer.  
 
Utfra forvaltningslovens bestemmelser om habilitet skal ikke kommunalt ansatte eller folkevalgte 
håndtere saker i kommunen som gjelder selskap der de selv er styremedlem, også om selskapet er 
helt eller delvis kommunalt eiet. Det samme gjelder hvis en som styremedlem skal behandle saker 
som en har håndtert som ansatt eller folkevalgt i kommunen. 

Et eksempel kan være en ordfører som sitter i styret til et kommunalt selskap. Det kan være et 
selskap som leverer viktige kommunale tjenester. Ordfører vil da typisk bli inhabil i kommunestyret. 
Et annet eksempel er rådmannen som sitter i styret i et tilsvarende selskap. Rådmannen kan bli 
inhabil til å tilrettelegge saken for kommunestyret.  

Tilsvarende er det viktig å vise åpenhet rundt verv og interesser hos styremedlemmer og ansatte i 
kommunale foretak og selskaper. 

I NOU 2016:4 Ny kommunelov forslåes det at kommunestyremedlemmer ikke skal være valgbare til 
styrer i kommunale foretak, begrunnet nettopp med å unngå dobbeltroller og habilitetsproblemer. 

Etikkutvalgets råd og spørsmål til refleksjon  
- Dersom folkevalgte eller ansatte i kommunen er aktuelle som styremedlemmer i selskaper 

kommunen har eierandeler i, bør det vurderes hvor ofte vedkommende vil bli inhabil.  
Dersom inhabilitet vil inntre ofte, bør det vurderes om det vil være uhensiktsmessig å velge 
den aktuelle personen til styremedlem 

- I KS sine "Råd om eierstyring, selskapsledelse og kontroll" anbefales det at ordførere og 
rådmenn ikke bør sitte i styret i kommunale selskaper 
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 Diskuter hvilke kryssende interesser som kan oppstå dersom en folkevalgt eller kommunalt 
ansatt også er styremedlem i de ulike kommunale selskapene – i samme kommune. På 
hvilken måte og i hvilke situasjoner kan det bli problematisk? 
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Kommunesektorens etikkutvalg: 

 

Åpenhet - om gaver, roller og eierinteresser  
 
Hvorfor åpenhet – et bakteppe 
Over 11 000 folkevalgte ble i høst valgt inn i landets kommunestyrer og fylkesting. En stor andel av 
disse er folkevalgte for første gang. Inngangen til en ny kommunestyreperiode er et godt tidspunkt 
for å oppfordre folkevalgte i kommunene til å vise åpenhet - om verv, roller, bierverv, gaver og annet 
som kan stå i veien for at det fattes korrekte avgjørelser uten påvirkning av utenforliggende hensyn. 
Mistanke om inhabilitet, altså hvordan det oppfattes av folk utenfor, kan også bidra til å svekke 
tilliten til forvaltningen. Derfor er det viktig med åpenhet om ens ulike interesser.  
Tiltak som kan bidra til slik åpenhet kan bl.a. være at kommuner og fylkeskommuner sørger for å ha 
oversikt over folkevalgtes ulike interesser, som for eksempel gjennom bruk av KS styrevervregister.  

Omdømme og tillit til kommune og fylkeskommune hviler ikke alene på kommunestyrets 
medlemmer. Ansatte og ledere i administrasjonen, på kommunens tjenestesteder, og i kommunale 
foretak og selskaper har også et stort ansvar for at kommunen skal fremstå med høy etisk standard. 
Også for disse er det viktig å praktisere åpenhet om interesser og gaver – kollegaer og nærmeste 
leder skal være kjent med forhold som kan sette den enkelte i en interessekonflikt. 

Kryssende interesser og uheldige bindinger kan påvirke innenfor de fleste roller i kommunal 
sammenheng; i politiske prosesser, ved tjenesteyting, myndighetsutøvelse og ved lokal 
samfunnsutvikling. 

I tiden fremover vil mange kommuner slå seg sammen. Nye kommuner og nye fellesskap skal 
utvikles, og interne kulturer, systemer og rutiner skal tilpasses.  Større kommuner kan bety større 
avstand. Da blir arbeidet for økt åpenhet ekstra viktig.   

De aller fleste kommuner og fylkeskommuner har et etisk regelverk. Likevel er det situasjoner som 
ofte kommer til debatt, for eksempel spørsmål omkring gaver. 

Det kan i seg selv være tillitsbyggende at det utad mot innbyggerne synliggjøres hva kommunen gjør 
for å sikre upartiskhet og likebehandling. I Difi sin innbyggerundersøkelse i 2015 svarer 47 % av de 
spurte at de tror at ulike former for korrupsjon slik som bestikkelser/smøring og favorisering 
forekommer i kommunene. Dette viser at det er viktig å synliggjøre kommunenes etikk- og 
korrupsjonsforebyggende arbeid. 

Å ha rutiner om åpenhet rundt interesser kan også være med å skape  større bevissthet blant 
folkevalgte og ansatte om at kryssende interesser kan være, eller oppfattes å være en utfordring. Det 
kan bidra til å bedre forståelsen for hva som er akseptabelt og hva som ikke er det. Åpenhet er også 
viktig for demokratiet. Undersøkelser KS har fått gjennomført viser at åpenhet i form av innsyn og 
gjennomsiktighet er viktig for et godt lokaldemokrati, både ut fra innbyggerens og folkevalgtes syn. 

Eksempler   
Nedenfor følger noen eksempler som illustrerer hva åpenhet om gaver, roller og eierinteresser 
handler om, og noen anbefalinger og råd om hvordan håndtere dette. 

Gaver 

I samhandlingen med leverandører, organisasjoner, privatpersoner eller interessenter kan 
kommunenes representanter få tilbud om gaver, inviteres på middag, eller få tilbud om å være med 
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på arrangementer eller reiser. Slike gaver eller fordeler kan være med å påvirke en situasjon der en 
er i ferd med å gi et tilbud, gå inn i forhandlinger eller fatte vedtak i en sak.  I noen situasjoner kan 
det være naturlig at det gis gaver. Det kan være i forbindelse med representasjon og vertskapsroller, 
og det kan særlig være aktuelt i ordførerrollen eller for annen heltidspolitiker.  

Mange kommuner har nedfelt retningslinjer om at ansatte og folkevalgte ikke skal motta gaver eller 
andre fordeler, eller at gaver over et bestemt beløp ikke skal mottas. Enkelte kommuner har også et 
eget gaveregister som ligger tilgjengelig på kommunens nettsider, både for gaver som mottas og gis, 
gjeldende for ordfører og evt. andre folkevalgte.  Det gjelder for eksempel i Oslo, Bergen og 
Stavanger. 

Et moment rundt gaver eller tilsvarende er også fordeler knyttet til skattemessige forhold. I 
utgangspunktet er gaver ervervet i arbeidsforhold skattepliktig inntekt for mottakeren. Det finnes 
særregler og unntak fra denne plikten og det må gjøres en vurdering i hvert enkelt tilfelle.  

I staten er det utgitt en egen veileder om gaver i tjenesten, den beskriver situasjoner og dilemmaer, 
samt noen kriterier for å vurdere hvordan man skal handle i en gitt situasjon. Denne kan være nyttig 
også i kommuner og fylkeskommuner 

Etikkutvalgets råd og spørsmål til refleksjon 
- Det anbefales å klargjøre kommunens bestemmelser omkring gaver, representasjon, 

utgiftsdekning o.l., og gjøre disse kjent. Det er viktig å få frem for eksempel hvem 
bestemmelser gjelder for, i hvilke situasjoner slike goder ikke er tillatt, og ev. beløpsgrenser 
som gjelder. Bestemmelser kan også inneholde retningslinjer for hvordan en skal håndtere 
situasjoner hvor gaver eller andre fordeler tilbys. Det bør sikres at bestemmelsene er kjent 
for den enkelte, og relatert til den enkelte virksomhets mulige utfordringer. 

- For å skape åpenhet anbefales å etablere en oversikt over gaver eller andre fordeler som er 
mottatt eller gitt av folkevalgte og ev. ledere – i tråd med retningslinjer kommunene selv har 
bestemt. Slike oversikter anbefales være åpent tilgjengelige 

- Det anbefales at bestemmelser og praksis rundt temaet gaver i ulike varianter gjennomgås 
jevnlig. 

 I hvilken grad kjenner ansatte og folkevalgte kommunens bestemmelser rundt gaver, 
utgiftsdekning osv, og hva kan ev. gjøres for at disse blir godt kjent? 

Styreverv og eierinteresser  

Nesten halvparten av  kommunestyrepolitikere har en rolle som eier, styremedlem eller daglig leder i 
et selskap. Å ha slike roller samtidig som man er folkevalgt, er med andre ord utbredt og i seg selv 
uproblematisk. Men man bør være vàr for dilemmaer som kan oppstå ut fra kryssende interesser. 
Sett utenfra kan det oppfattes som rolleblanding dersom en ikke utviser både varsomhet og åpenhet 
omkring det. 
 
Da KS i samarbeid med Transparency International Norge (TI) i 2013/2014 gjennomførte samlinger 
med omkring 40 kommuner i antikorrupsjonsnettverk ble det reist spørsmål og uttrykt usikkerhet 
rundt det at ansatte i kommunene har selvstendig næringsvirksomhet ved siden av arbeidet i 
kommunen. I utgangspunktet slike biverv uproblematiske,men det krever åpenhet og høy bevissthet 
om mulige kryssende interesser.  

Det kan arte seg slik at en ansatt arbeider deltid i kommunen og deltid i egen virksomhet, eller det 
kan være ansatte som har sin egen virksomhet i tillegg til sin fulle stilling i kommunen. Andre igjen 
driver virksomhet som kan gjøre dem til aktuell leverandør til kommunen – for eksempel privat 
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vaktmesterfirma med brøytetjenester. Og atter andre har virksomhet som tilbyr tjenester som kan 
oppfattes som «konkurrerende» til kommunen, for eksempel lærere som på kveldstid tilbyr 
voksenopplæring i eget firma. Et annet eksempel kan være IKT-ansatte med eget firma på si, eller 
ansatte i teknisk sektor som også har eget byggefirma. Slike forhold skal det være åpenhet om, det 
må være kjent om en kollega eller leder har slike næringsinteresser, for å kunne vurdere om det 
oppstår mulige interessekonflikter. 

KS styrevervregister er et gratis og åpent tilgjengelig web-basert register som skal gi oversikt over 
folkevalgtes, lederes og styremedlemmers verv og økonomiske interesser - 
www.styrevervregisteret.no. Omkring 350 kommuner og 100 kommunale bedrifter er tilsluttet 
registeret. Styreververegisteret inneholder også opplysninger om den enkeltes verv eller stilling i 
kommunen, samt at opplysninger fra registre i Brønnøysund innhentes automatisk. Den enkelte kan i 
tillegg legge inn det hun vil av opplysninger, for eksempel informasjon om aksjer.  

Mange kommuner har eget økonomiregister hvor det er vedtatt at folkevalgte og ev. også ledere skal 
registrere styreverv og økonomiske interesser. Avhengig av hva kommunens regelverk sier, kan det 
for eksempel være verv i offentlige og/eller private selskaper, verv i interesse- og frivillige 
organisasjoner som mottar økonomisk støtte fra kommunen/fylkeskommunen, bierverv, eller 
næringsinteresser som aksjer i selskaper og fast eiendom.  

Etikkutvalgets råd og spørsmål til refleksjon  
- Kommunestyrer anbefales årlig å sette tema åpenhet på dagsorden, for å illustrere utfordringer 

og å klargjøre kommunens holdninger til dette  
- For å sikre åpenhet og innsyn fra allmenheten anbefales kommuner, fylkeskommuner og 

kommunale bedrifter å tilslutte seg KS styrevervregister, ev. supplert med egne oversikter over 
folkevalgte og lederes roller og eierinteresser. Det må klart fremgå hvilke forventninger 
kommunen har om hva slags opplysninger som skal oppgis i et slikt register 

- Det anbefales å ha rutiner for åpenhet om bierverv hos ledere og ansatte – og sørge for at slike 
forhold gjøres kjent ved ansettelser 

- Det anbefales å utarbeide og gjøre kjent noen prinsipper for hvordan håndtere kombinasjonene 
av roller folkevalgte og ansatte måtte ha, og ev. også klargjøre dersom bestemte 
rollekombinasjoner ikke er ønskelige 

- Kommunene anbefales å ha rutiner for hvordan praktisere åpenhet og meroffentlighet når dette 
blir etterspurt 

 

 Hvordan gjøre gjenkjennelig og kjent for ansatte og folkevalgte de bestemmelser kommunen har 
omkring gaver, representasjon, utgiftsdekning o.l.  

 Hvordan kan arbeidsgiver bidra til at ansatte er trygge på hvordan de skal håndtere situasjoner 
hvor gaver eller andre fordeler tilbys?  
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