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ORIENTERING FRA RÅDMANNEN OM INNKJØP AV TJENESTER 

 

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

1. Oppslag i Kommunal rapport 3.3.2017 
2. Notat fra rådmannen ettersendes 

 
Saksframstilling: 
I følge Kommunal rapport har Asker kommune kjøpt tjenester uten forutgående 
konkurranse. Kontrollutvalgets leder har uttalt seg om saken, se vedlagte artikler av 
3.3.17.  
 
Kontrollutvalget har bedt rådmannen om en orientering om saken. Et notat vil bli 
ettersendt. 
 



15/17 Orientering fra rådmannen om innkjøp av tjenester - 16/00095-3 Orientering fra rådmannen om innkjøp av tjenester : Kommunal rapport 3.3.17

1\LuA Ull 5l(«l1lD.l\.J..l..l5 l .llblb Aklllllllullbl l l\U.ll.lll.lUllfll"lGl.JlJUl  L.llU lJlUU l CV  0

Annonse

Kommunenummer

._/'9
KF Bedre styring
- verktøy for helhetlig styring
tilpasset kommunal sektor

r/; -
If E  ‘ :

r: ` _ f ,.

.4’ " I     
,  .
.r

".'1'l-an-=-._.
.___.- ‘uh -..

i f

_ l'

, Jeg vil vite mer
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Turid Fluge Svenneby (Sp), kontrollutvalgsleder i Spydeberg kommune. Foto: Privat

Hanne  Wien

Lisa Rypeng

3.3 201710:04
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Kjøp av tjenester til hjemmeboende

I 2015 brukte Kommune-Norge nær  4  milliarder kroner på å kjøpe inn «helse- og

omsorgstjenester til hjemmeboende». I dette ligger blant annet tjenester for ressurskrevende

brukere med psykiske lidelser eller rusproblemer.

Én av de største leverandørene av tjenester på omrâdet, Vitalegruppen, har fra og med 2012til og

med 2016hatt om lag 125millioner kroner  i  inntekt fra Asker, Spydeberg, Tjøme og Eidsberg,

uten at avtalene har vært ute på anbud slik hovedregelen er for offentlige innkjøp. Det har

Kommunal Rapport dokumentert.

Samtidig pågår det gransking i Bærum kommune knyttet til hva som er levert av denne type

tjenester, og hva det samme selskapet har fakturert kommunen for.

Det finnes unntakshjemler  i  regelverket som gir anledning til å kjøpe tjenester direkte i noen få

tilfeller. Fra nyttår er regelen slik at ulovlige direkteanskaffelser derimot kan gi bøter for

kommunen med inntil 15 prosent av avtalens verdi.

Om en kommune gjør et ulovlig direkte innkjøp, betyr ikke det at firmaet som leverer varen eller

tjenesten, gjør noe ulovlig.

Har du tips om denne eller liknende saker? Kontakt oss på redaks`on kommunal-ra ort.no. Alle

tips blir behandlet konfidensielt.

Nå vil både hun og andre kontrollutvalgsledere be rådmennene forklare

direkteanskaffelsene.

http2//kommunal-rapport.no:’2017/O3a’kan-bli-gransking-flere-kommuner 08.03.2017
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— J eg er ikke overrasket. Dette er ikke f~r3te Wm? at lmmmnt. an plundrer

med Lov om offentlige anskaffelser. Koinlnuileii 'nar hatt due saker i

Klagenemnda for offentlige anskaffelser, sier kontrollutvalgsleder Turid

Fluge Svenneby (Sp) i Spydeberg.

Fredag avslørte Kommunal Rapport at fire kommuner har hatt.

direkteanskaffelser til Vitale ru .) )en iå over 121' millioner kroner de

fem siste årene. Av dem står Asker for  44 millioner, Tjøme for 37,5

millioner, Eidsberg for 14 millioner og Spydeberg for 35 millioner kroner.

-  Vi i kontrollutvalget har hatt fokus på offentlige anskaffelser i mange år.

Vi har hatt forvaltningsrevisjonsprosjekter på anskaffelser og

konsulenttjenester. Jeg er generelt bekymret for kommunens

bestillerkompetanse, sier Svenneby, som forsikrer at hun vil be rådmannen

om en redeørelse.

Ikke kjent med anskaffelsene

Også kontrollutvalgslederne Ole Willy Sandbekk (Ap) i Asker, Dag

Erichsrud (H) i Tjøme og Knut Herland (Sp) i Eidsberg bedyrer at de ikke

har vært kjent med direkteanskaffelsene fra Vitalegruppen AS.

-  Umiddelbart høres det ikke bra ut, hvis det er så mange penger og helt

uten konkurranse, sier kontrollutvalgsleder Knut Herland i Eidsberg.

-  Les  også: Anbudseks ierter:  -  Alvorli  _ e brudd å re felverket

Kontrollutvalgslederen i Østfold-kommunen sier at han lurer på om det

kan ligge en misforståelse bak tallene.

-  Vi må ta det opp med administrasjonen og sjekket det ut. Vi får eventuelt

be om en granskning av det. Det er ikke bra. Det høres ut som et brudd

både på kommunens reglement og anbudsregler, sier Herland.

Les også:

-  Fire innk`ø skla er mot Trø stad

- Krevern ranskin av helsek`ø eneiGri1nstad

http:f/kommunal-rapportnof2017f03/kan-bli-gransking-flere-kommuner 08.03.2017
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-  Høres ikke så bra  ut

Både kontrollutvalgslederne Dag Erichsrud i Tjøme og Ole Willy

Sandbekk (bildet) iAsker er helt på Herlands linje.

-  Det høres litt rart ut, at de skulle gjøre det. Jeg kjenner ikke begrunnelsen

for hvorfor det er ort. Men det høres ikke så bra ut, hvis det er et brudd på

offentlige anskaffelser, sier Erichsrud.

-  Jeg betviler ikke det du sier. Men jeg må få bekreftelse fra rådmannen i

en slik sak, som høres alvorlig ut, sier Sandbekk.

Vil be om forklaring

Begge de to utvalgslederne vil be rådmannen om en forklaring Kommunal

Rapports avsløring, for deretter å vurdere om det er grunnlag for å ta opp

saken i utvalget.

— Vikan alltid ta opp slike ting i kontrollutvalget, og be om en granskning.

Nå vil jeg først se på saken, sier Erichsrud.

Hvorvidt Sandbekk til ta initiativ til en granskning i Asker, avhenger av

rådmannens svar.

-  Hvis alle kort kommer på bordet, er en granskning egentlig overflødig,

sier Sandbekk.

EMNER offentli eanskaffelser Eidsberg Asker Tiøme

DELTA I  DEBATTEN

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med

oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta  i  debattene. Debatten  vil  bli
moderert  i  tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av

publiseringen.

0  Comments Sort by Oldest

Add a comment... 
Facebook Comments Plugin

http://kommunal-rapport.no/2017/03/kan-bli-gransking-flere-kommuner 08.03.2017
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Omsorgsfirma fikk oppdrag for over 125 mill.
uten anbud

INNKJØP. Fire kommuner har gitt et

omsorgselskap millionkontrakter på minst 125 millioner kroner

over flere år uten konkurranse eller utlysning av anbud, kan
Kommunal Rapport avsløre.

  i år,     
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Omsorgsfirmaet Vitalegruppen er blant de største leverandørene av bo- og omsorgstilbud for

rusavhengige og psykisk syke til norske kommuner. Flere av avtalene er inngått uten

konkurranse. Foto: Magnus Knudsen Bjørke

Lisa Rypeng

Hanne Wien

3.3 2017 10:04

484 3?

Kjøp av tjenester til hjemmeboende

I 2015 brukte Kommune-Norge nær  4  milliarder kroner på å kjøpe inn «helse- og

omsorgstjenester til hjemmeboende». I dette ligger blant annet tjenester for ressurskrevende

brukere med psykiske lidelser eller rusproblemer.

Én av de største leverandørene av tjenester på området, Vitalegruppen, har  i  perioden 2012til

2015hatt om lag 125millioner kroner i inntekt fra Asker, Spydeberg, Tjøme og Eidsberg, uten

at avtalene har vært ute på anbud slik hovedregelen er for offentlige innkjøp. Det har Kommunal

Rapport dokumentert.

Samtidig pågår det gransking i Bærum kommune knyttet til hva som er levert av denne type

tjenester, og hva det samme selskapet har fakturert kommunen for.

Det finnes unntakshjemler i regelverket som gir anledning til å kjøpe tjenester direkte i noen få

tilfeller. Fra nyttår er regelen slik at ulovlige direkteanskaffelser derimot kan gi bøter for

kommunen med inntil 15 prosent av avtalens verdi.

Om en kommune gjør et ulovlig direkte innkjøp, betyr ikke det at firmaet som leverer varen eller

tjenesten, gjør noe ulovlig.

Har du tips om denne eller liknende saker? Kontakt oss på redaks'on kommunal-ra ortno.

Alle tips blir behandlet konfidensielt.

http2;’/kommunal-rapport.no:’innkjop;’2017fO2fomsorgsfirma-fikk-oppdrag-125-mill-ut... 08.03.2017
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En av de ledende leverandørene av bo- 7:; nm .enr§r.cti1hnr1 For; lSaVhPU gíge

og psykisk syke, Vitalegruppen, er for talen under glansklrlg 1Bærum

kommune.

Iperioden 2012-2015 fakturerte Vitalegruppen Kommune-Norge for minst

270 millioner kroner, viser Leverandørdatabasen som Kommunal Rapport

har bygget opp.

Kommunal Rapport kan nå avdekke at minst 120 millioner

kroner av denne omsetningen har kommet som følge av

direkteanskaffelser.  I  hovedsak er slike anskaffelser forbudt for

det offentlige.

Les også:

-  Nå kan det bli ranskinflf i flere av kommunene

-  _Da lig leder i omsor sfirmaet:  -  Vanli  _ med direkteanskaffelser i

bransjen

-  Eks nerter: Alvorlife brudd å re 'elverket

Mener de handlet i god tro

Tjøme kommune kjøpte helsetjenester fra firmaet for 37 millioner kroner

utenfor rammeavtale  -  uten at det ble ennomført konkurranse i tråd med

regelverket for offentlige anskaffelser.

I2016 utbetalte kommunen 16 millioner kroner. Det er ifølge

kommunalsjef Johnny Steinsvåg snakk om tjenester til to ulike brukere

med svært ulike behov. Kontrakten fra 2014, som Kommunal Rapport har

fått innsyn i, innebærer botilbud, hvilende nattevakt og fritidstilbud.

-  Dersom det ikke har vært gjennomført konkurranse, og kommunen ikke

har rammeavtale med firmaet  -  hvordan vet dere da at kommunen har

betalt riktig pris?

-  Det er et godt spørsmål. Vi har snakket med andre som kan levere

tilsvarende tjenester, og vi har vurdert hva det ville koste å øre det selv og

kommet fram til resultatet, sier Steinsvåg.

http:K/kommunal-rapport.nofinnkjopf2017fO2fomsorgsfirma-fikk-oppdrag-125—mill-ut... 08.03.2017
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Han sier  kommunen  har vært i gc 'l tro. men i tvil om

kontraktene var i tråd med regelv et ket.

-  Vi har vært i kontakt med Helsedirektoratet og fått  svar at  dette  er så

fokusert inn mot spesifikke personer  at  det er greit å øre det på denne

måten.

Ekspert: Alvorlig regelbrudd

Advokat og partner Marianne Dragsten i advokatfirmaet Berngaard

Sandbek er ikke enig. Hun er medlem i Klagenemnda for offentlige

anskaffelser (Kofa) og har sett kontrakten mellom Tjøme og Vitalegruppen.

-  Kontrakten fra Tjøme er en vanlig tjenestekontrakt og synes å være en

vanlig omsorgstjeneste også. Jeg er da enig i at dette er noe som skulle ha

vaert kunnort å gjennomført i henhold til regelverket for offentlige

anskaffelsers regler.

-  Det er dermed en ulovlig direkte anskaffelse dersom dette

giøres uten konkurranse. Når det i tillegg er snakk om  såpass

store summer, er dette alvorlige brudd på regelverket.

- Dette mener innkø seks ertene: -Uakse tabclt alvorli e

regelbrudd

-  Innenfor regelverket

Asker kommune er blant Vitalegruppens største kunder, og har utbetalt

rundt  44 millioner kroner til firmaet utenfor rammeavtale i perioden 2012

-2o15. Avtalen med Asker omhandler én bruker.

Kommunen opplyser at det ved inngåelse av kontrakten ble innhentet

tilbud fra to leverandører. Virksomhetsleder Cathrine Retvedt ved

brukertorget i Asker mener kommunen har holdt seg innenfor regelverket.

Hun viser til forskrift om offentlige anskaffelser kapittel 30, som

omhandler anskaffelser av helse- og sosialtjenester.

http://kommunal-rapportnofinnkjop;’2017;’O2;’omsorgsfirma-fikk-oppdrag-125-mill-ut... 08.03.2017
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-  Det var ikke mulig å gjennomført en forsvarlig konkurranse

uten  å gi taushetsbelagte opplysninger, og det ble lielier ikke gitt

samtykke til å kunne gi disse opplysningene.

Mener innkjøpet er utenfor regelverket

Eidsberg kommune  i  Østfold har kjøpt helsetjenester til én bruker utenfor

rammeavtale for til sammen 14 millioner i 2014, 2015 og 2016.

-  Hvorfor ble det ikke gjennomført konkurranse?

-  Dette kommer ikke under regelverket. Det er snakk om en enkelttjeneste,

det er svaret jeg har fått av innkjøpskontoret, sier virksomhetsleder Gro

Elisabeth Walberg i Eidsberg kommune.

Samme begrunnelse fra Spydeberg, som har utbetalt rundt 35 millioner

kroner i perioden 2012-2016 utenfor rammeavtale og anbud.

Kommunalsjef Hilde Dybedal forklarer at kommunen har rammeavtaler

med flere leverandører, men i dette tilfellet var det snakk om brukere med

så spesielle problemstillinger at kommunen måtte benytte seg av en

leverandør de ikke hadde avtale med.

Kuttet nattevakt

Bærum kommune utbetalte i fior til sammen 45 millioner kroner til

Vitalegruppen, for hovedsakelig botilbud til ni personer med psykiske

lidelser eller mennesker med en utviklingshemming. Kommunen har

rammeavtale med selskapet og konkurransen er ennomført etter

regelverket om offentlige anskaffelser, opplyser kommunalsjef Morten

Svarverud.

Bakgrunnen for granskingen i Bærum er at kommunen sammen med

Tønsberg og Nesodden fikk et anonymt varslingsbrev i desember i fior som

gikk  ut på at firmaet skulle ha overfakturert kommunene ved å kutte  i

bemanningen  -  uten at kommunene fikk Vite om det, uten at kostnadene

ble redusert.

http://kommunal-rappo11.no/innkjop/2017/02/omsorgsfirma-fikk-oppdrag-125-mill-ut... 08.03.2017
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Ifølge bladet Kapital ble det kuttet én a" “re nnftmralzrpr i Bæ um, noe som

førte til at kommunen betalte mer enn den skulle. E01 iirinaet inner ar det

besparelse på 200000 kroner per måned.

Vitale fru )en avviser at firmaet bevisst har overfakturert. Les firmaets

svar her.

Kommuner sjekker leverandøren

Det er kun Bærum som har valgt å igangsette gransking, men rådmann

Geir Grimstad i Nesodden kommune opplyser at de vil «følge med og rette

søkelyset mot det som har skjedd i Bærum».

Revisj ons- og rådgivningsfirmaet BDO har gått gjennom fakturaer,

timelister og kompetansekrav for å se om kommunen har fått det de har
bestilt og betalt. Rapporten er ventet denne uken, opplyser kommunalsjef

for pleie- og omsorgssektoren i Bærum kommune, Morten Svarverud.

Flere kommuner har  i  kjølvannet av varslingssaken gjennomført

leverandørkontroll av omsorgsfirmaet, og avventer konklusjonen fra

Bærum-saken.

Kommunaldirektør for helse og omsorg Hilde Kari Maugesten i Nøtterøy

kommune opplyser at kommunen har hatt tett samarbeid og oppfølging av

leverandøren helt siden kontraktsinngåelsen, og har også ennomført

månedlig fakturakontroll i henhold til kontrakt. Det er ikke funnet større

avvik.

Maugesten understreker viktigheten av å ha utfyllende

kontrakter med leverandørene.

-  Det er helt avgjørende for kvaliteten og bruken av offentlige

midler, sier hun.

Heller ikke Asker kommune fant større avvik gjennom leverandørkontroll

med omsorgsfirmaet, opplyser helse- og omsorgsdirektør Aud Hansen.

EMNER  offentli eanskaffelser Bærum Tiøme Asker Spydeberg Eidsberg

http:f/kommunal-rapportnofinnkjopf2017lO2fomsorgsfirrna-fikk-oppdrag-125-mill-ut... 08.03.2017



Notat

Til: Kontrollutvalget

Fra: Rådmannen

Kopi :

Saksnr./Arkivkode Sted Dato
16 / 9742 - 033 ASKER 1 6 .03.2017

Notat til kontrollutvalget om kjøp av tjenester fra Vitalegruppen
AS og BPA - tjenester

Det vises til kontrollutvalgets forespørsel av 7.3.2017 pr. e - post der det ønskes
en orientering om kjøp av BPA - tjenester i Asker kommune etter omtale i
Kommunal rapport 3.3.2017 .

I tillegg til oversendelse av dette nota tet vil controller Ann Karin Olander og
konstituert leder av Brukertorget, Cathrine Retvedt stille i kontrollutvalgets møte
20.3.17 og o rientere om saken og besvare sp ø r smål.

1. Bakgrunn for saken

Avisen Kommunal Rapport hadde fredag 3.3.2017 en reportasje om kommune -
Norges omfang av innkjøp av helse - og omsorgstjenester til hjemmeboende,
herunder tjenester til ressurskrevende brukere.

Avisen peker på at en stor aktør innenfor dette markedet har levert tjenester til
fire kommuner i perioden 2012 til 2015 for en verdi på til sammen mer enn 125
millioner kroner. Av dette skal Asker kommune ha gjort anskaffelser for 44
millioner kroner. I avisen fremsettes påstander om at dette er ulovlige direkte
anskaffelser og således at regler i lov og forskrift om offent lige anskaffelser ikke
er fulgt i forbindelse med inngåelse av avtalene.

I reportasjen omtales også at det for tiden pågår en granskning i Bærum
kommune av om leverandørens leveranser og fakturering er i henhold til inngått
avtale mellom partene.

2. Bokført e leveranser fra Vitalegruppen AS

Det er gjort søk i kommunens regnskapssystem på alle bokførte innkjøp fra
nevnte leverandør i perioden 1.1.2012 og frem til 10.3.2017. Totalt er det i
Asker kommunes regnskap bokført fakturaer for tjenester fra Vitalegrupp en AS i
nevnte periode for til sammen 44,4 millioner kroner. I perioden 2012 – 2015
beløper anskaffelsene seg totalt til 42,7 millioner kroner. Tabellen nedenfor viser
hvilke type tjenester som er anskaffet og hvor mye pr. år i perioden. Alle
oppgitte tall er etter fradrag for kompensert merverdiavgift.
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OVERSIKT OVER BOKFØRT I PER IODEN 1. 1.2012 - 10.03.2017

Tjenester 2012 2013 2014 2015 2016 2017 SUM

BPA 2 716 897 9 986 125 15 327 524 14 665 050 0 0 42 695 595
Kjøp av plasser utenbygds ,
psykisk helse og rus 0 0 0 0 1 190 196 480 979 1 671 175

TOTAL 2 716 897 9 986 125 15 327 524 14 665 050 1 190 196 480 979 44 366 770

Akkumulert 2012 - 2015 42 695 595

2.1 Innkjøp av BPA - tjenester

Brukerstyrt personlig assistanse er en tjeneste som ytes til hjemmeboende
brukere med store og sammensatte behov som følge av stor grad av
funksjonsnedsettelse. Bruker organiserer selv arbeidet til den som yter praktisk
bistand, og tjenester kan ytes både i og utenfor hjemmet. Rett til brukerstyrt
personlig assistanse (BPA) er regulert i pasient - og brukerrettighets loven § 2 - 1,
bokstav d. I tillegg er kommunen forpliktet til å tilby BPA etter helse - og
omsorgstjeneste - loven § 3 - 8. For å få tildelt BPA - tjenester må bruker søke
kommunen om dette. Alle søknader vurderes individuelt, og vedtak om
innvilgelse av eller a vslag om bistand treffes av Brukertorget.

I perioden 2012 – 2015 hadde Vitalegruppen AS (daværende navn Friskmeldt
AS), som en av seks leverandører, tjenestekonsesjonsavtale om levering av
BPA - tjenester med Asker kommune.

Tjenestekonsesjon innebærer at leverandører som oppfyller visse oppsatte vilkår
konkurrerer om innvilgelse av konsesjon for å kunne levere tjenester til brukere.
Leverandøren er ikke garantert å få oppdrag eller fortjeneste. Leverandøren skal
ha overtatt r isikoen som er forbundet med driften av tjenesten . Brukerne kan
velge fritt mellom å få utført tjenester av leverandører med konsesjon eller av
BPA - ordning i kommunens egenregi. Hensikten med organiseringen er å ivareta
fritt brukervalg.

I forkant av inngåelse av konsesjonsavtalen med Vitalegruppen AS og fem andre
leverandører gjennomførte Vestregionsamarbeidet, som Asker deltar i, en
vurdering av fremtidig BPA - ordning og fritt brukervalg. Det ble bestemt å
samarbeide om felles prosess og utarbeidelse av felles grunnlag for
tjenestekonsesjon . Anskaffelsesavdelingen i Bærum kommune gjennomførte
mye av det praktiske arbeidet i prosessen i tråd med regler om tjeneste -
konsesjoner i forskrift om offentlige anskaffelser § 1 - 3 , 2. ledd bokstav j , på
vegne av kommuner i Vestregionsamarbeidet. Konsesjonsgrunnlag og annen
dokumentasjon i forbindelse med anskaffelsesprosessen ble publisert på Doffin
og finnes i denne portalen.

Etter gjennomført prosess inngikk Asker kommune likelydende kontrakter med
de seks leverandørene som fikk konsesjon. I tillegg hadde kommunen en BPA -
ordning i egenregi. Konsesjonskontrakten med Vitalegruppen AS hadde en
varighet på 4 år med oppstart i 2012 og utløp i 2015.

Som tabellen over viser er den aller vesentligste dele n av innkjøpene fra
Vitalegruppen AS knyttet til tjenestekonsesjonsavtalen og beløper seg til totalt
42,7 millioner kroner i avtaleperioden.
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Innen utløpet av BPA - avtalene (2015), samarbeidet Asker kommune på nytt
med Vestregionen om anskaffelsesprosess for nye konsesjonsavtaler om BPA -
tjenester gjeldende fra 2016. I tråd med lov og forskrift om offentlige
anskaffelser ble det kunngjort konsesjonsgrunnlag i Doffin. Bærum kommune
sto for gjennomføringen av anskaffelsesprosessen. Avtaler med er inngått
mellom hver enkelt konsesjonshaver og Asker kommune, til sammen seks
kontrakter. Kontraktene er arkivert i Contiki, Asker kommunes
konkurransegjennomførings - og kontraktshåndteringssystem.

Vitalegruppen AS fikk ikke fornyet konsesjonsrett da de ikke vant fram i
konkurranse med de øvrige leverandørene som søkte konsesjon.

Etter gjennomført prosess tilbyr Asker kommune 6 ulike eksterne leverandører
av BPA - tjenester samt en kommunal BPA - ordning å velge mellom. Det henvises
til kommunens hjemmesider for å kunne se h vilke leverandører kommunen har
avtaler med og informasjon om disse, se:
https://www.asker.kommune.no/helse - og - omsorg/tjenester - til -
hjemmeboende/brukerstyrt - personlig - assistent - bpa/

2.2 K jøp av tjenester til brukere med psykiske lidelser og
rusutfordringer

Som tabellen over viser har Asker kommune kjøpt tjenester av Vitalegruppen i
2016 og 2017 knyttet til tjenester innen psykisk helse og rus.

Ved tildeling av tjenester til enkeltbrukere er det en tett dialog mellom
Brukertorget og avdeling for Psykisk helse og rus om hvilke behov brukeren har,
hvilke metoder og behandlingsopplegg som spesialhelsetjenesten anbefaler og
hv ilke tiltak avdelingen selv har til rådighet og gode erfaringer med. I noen
tilfeller er det også behov for å prøve ut annerledes og nye metoder for og
«investere» i et opplegg og en totalpakke som kan påvirke brukerens psykiske
helse på en positiv måte i et lengre perspektiv.
Selv om brukerne kan ha store utfordringer med sin sykdom , vil mange være
samtykkekompetente . Pasient – og bruker skal kunne så langt som mulig kunne
medvirke i utformingen av tjenestetilbudet, og det skal legges stor vekt på hva
pas ienten og brukeren mener, jf. pasient - og brukerrettighetsloven § 3 - 1, 2.
ledd.

Hvis ikke kommunen selv kan tilby plass, behandlingsopplegg eller ikke har
kapasitet til å møte brukerens behov, aktualiseres innkjøp av tjenester fra
eksterne. Dette er ofte i tilfeller som stiller særlig kra v til utformingen av
tjenesteti lbudet for å kunne ivareta kravet til faglig forsvarlighet .

De bokførte utgiftene som presenteres i tabellen over gjelder en bruker med
sammensatte behov som følge av en alvorlig psykisk lidelse og jevnlige
innleggelser i spesialisthelsetjenesten. Brukeren ble sist skrevet ut fra
spesialhelsetjenesten sommeren 2016 og hadde fra dette tidspunkt behov for
behandling, støtte og oppfølging for å oppleve en meningsfull hverdag og
redusere fokus på sykdommen.

https://www.asker.kommune.no/helse-og-omsorg/tjenester-til-hjemmeboende/brukerstyrt-personlig-assistent-bpa/
https://www.asker.kommune.no/helse-og-omsorg/tjenester-til-hjemmeboende/brukerstyrt-personlig-assistent-bpa/
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Da avdeling Psykisk helse og rus ikke kunne tilby tjenester, ble det behov for å
kjøpe eksterne tjenester. Bruke rtorget bisto med anskaffelsesprosessen, og
anskaffelsen ble vurdert etter regler i lov og forskrift om offentlige anskaffelser
som gjaldt frem til 1.1.2017. Det er for kontrakter om helse - og sosialtjenester
gjort unntak fra de generelle regler om terskel verdier, offentlig konkurranse og
kunngjøring når slik konkurranse ikke kan gjennomføres uten å avdekke
taushetsbelagte opplysninger og når ikke bruker har samtykket til at slike
opplysninger kan gis til alle potensielle tilbydere, jfr. forskrift om offent lige
anskaffelser § 2 - 1, 3. ledd, bokstav c.

Brukerens symptombilde, sykdomshistorikk samt behov og ønsker ville trolig
gjøre det relativt enkelt å identifisere brukeren. Brukeren ga ikke samtykke til å
kunne oppgi slike opplysninger i forbindelse med et konkurransegrunnlag. Ved
vurderingen av anvendelse av regelverket ble lagt vekt på om det var mulig å
gjennomføre en forsvarlig konkurranse uten at det ble brudd på taushetsplikten .

Det ble likevel gjennomført konkurranse ut fra prinsippene om blant annet
konkurranse i Lov om offentlige anskaffelser § 5. Brukertorget sendte
forespørsel til tre potensielle leverandører på e - post og ringte til en fjerde mulig
leverandør. Brukertorget var i telefonkontakt med samtlige for å forhøre seg om
hvilke tjenester sa mt formell og erfaringsbasert kompetanse som kunne tilbys,
hvordan behov og ønsker fra bruker kunne ivaretas og om leverandøren hadde
kapasitet og var leveringsdyktig. Av de fire som ble kontaktet var det kun
Vitalegruppen som leverte et skriftlig tilbud. En av de andre leverandørene
hadde også fasiliteter og opplegg som kunne være egnet, men hadde ikke ledig
plass på anskaffelsestidspunktet, og det var usikkert når dette ville endre seg.

Brukeren besøkte de to aktuelle stedene for selv å gjøre en egen vur dering.
Brukeren konkluderte med at botilbud, omgivelser og omsorgstilbud fra
Vitalegruppen ville gi best trygghet, funksjonsevne og en mest mulig meningsfull
hverdag.

Kontrakt med Vitalegruppen ble inngått sommeren 2016 og har ett års varighet
med muligh et til ett års forlengelse. Ut fra vurderinger av omsorgsbehov og
antall timer i kontrakten har anskaffelsens et omfang på rundt 2,2 millioner
kroner for ett år. Høsten 2016 ble antall timer økt etter vurdering av brukerens
situasjon og behov, og anskaffel sens omfang for et år er økt til ca. 2,8 millioner.
Kontrakten gir anledning til å tilpasse tjenesteomfanget ved endringer i
brukerens behov. Endring av kontrakt ble muntlig avtalt i møte med leverandør.

3. Oppfølging av leveranser

I Kommunal Rapport omtal es pågående gransking i Bærum kommune for å
avklare om leveranser og fakturering er i henhold til avtale Vitalegruppen AS .
Rådmannen vil derfor orientere om hvordan leveransene fra denne leverandøren
er fulgt opp i Asker kommune.

For BPA - tjenester er det gjennom Vestregionsamarbeidet utviklet maler og
sjekklister for å følge opp kvalitet i tjenesten. Det er avtalt i Vestregion -
samarbeidet at Vestregionen skal stå for en del av oppfølgningen. Det betyr at
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malene som benyttes lå vedlagt konkurransegrunnlaget. Det ble levert kvartals -
rapporter som også omhandlet kvalitet.

Etter forrige tjenestekonsesjonsrunde er system for innhenting og kvalitets -
sikring av rapportering satt bedre i system ( fra om med 1.1.16 da det ble
inngått nye konses jonsavtaler ). I tillegg har Asker kommune kontak t med hver
enkelt bruker for å vurdere tjeneneste , behov og om f ang i forbindelse med
fatting og revurdering av enkeltvedtak. Det er dessuten utviklet egne
intervjuguider for oppfølging av internkontrollsystem er hos private leverandører.

Faktura er fra leverandørene sjekkes månedlig. Faktur a grunnlaget er timelister
spesifisert på dato. Disse blir sammenligne t månedlig med enkeltvedtaket for
brukeren. I tillegg bl ir det gjennomfør t en årsavstemning hvor fakturagrunnlag
blir sjekket opp mot enkeltvedtak.

Kommunens oppfølging av kontrakten knyttet til den ene brukeren innen psykisk
helse har i hovedsak hittil vært samtaler mellom bruker og kommunen. Det har
vært viktig å avklare om bruker har fått adekvat e tjenester i forhold til sitt
behov og om det er sannsynlig at kvalitet og avtalte timer ytes i henhold til
kontrakt.

Høsten 2016 hadde man gjennomgang av avtalte timer i henhold til kontrakt
mot brukerens økte behov for oppfølging. Leverandøren benyttet da døgn -
registreringsskjemaer for å synliggjøre økt behov for flere timer.
Tidlig vår 2017 skal det være ny evaluering av opplegget rundt brukeren, og det
vil da bli benyttet intervjuguider for å sikre kvaliteten i tjenesten og bedt om
bemanningsplaner og timelister for noen av de forutgående månedene å vurdere
om timeinnsatsen er iht. kontrakten.
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ORIENTERING FRA RÅDMANNEN OM OPPFØLGING AV 
KORRUPSJONSPLANEN 

 

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

1. Handlingsplan mot korrupsjon 
2. Notat fra rådmannen, ettersendes 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har bedt rådmannen om en orientering om hvordan kommunens 
handlingsplan mot korrupsjon følges opp. HR-avdelingen vil legge frem saken og 
svare på kontrollutvalgets spørsmål i møtet. Et notat om saken vil bli ettersendt. 
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Handlingsplan 
mot korrupsjon 

asker  |  mulighetenes kommune

Med verdiene åpenhet, troverdighet  
og gjensidig respekt skal vi bygge et  

fremtidsrettet, inkluderende og  
ansvarsbevisst lokalsamfunn
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Innledning
Vår visjon er Asker - mulighetenes kommune. Vi skal legge til rette for muligheter
for innbyggerne, brukerne, næringslivet og frivilligheten. Med verdiene åpenhet,
troverdighet og gjensidig respekt skal vi bygge et fremtidsrettet, inkluderende og
ansvarsbevisst lokalsamfunn.

Asker kommune er imot alle former for korrupsjon.
Hensikten med denne handlingsplanen er å forebygge og
gjøre kommunen mer motstandsdyktig mot korrupsjon.

Kommunens plan- og styringssystem, organisasjons -
struktur, arbeidsgiverpolitisk plattform og felles
ledelsessystem er forutsetninger for å arbeide syste -
matisk også innenfor etikk og antikorrupsjon. Det er
et potensiale for ytterligere å styrke det systematiske
arbeidet med etikk og antikorrupsjon, både på leder -
nivå og i den tjenesteproduserende delen av organi -
sasjonen. Vi skal derfor videreføre og videreutvikle
det systematiske etikk- og antikorrupsjonsarbeidet i
organisasjonen, blant annet gjennom implementering
av etiske retningslinjer og denne handlingsplanen mot
korrupsjon.

Korrupsjonsforebyggende arbeid skal foregå både på
tvers av og innen enheter og fagområder, og involvere
både folkevalgte, ledere og medarbeidere. Resultat av
arbeidet viser seg i folkevalgtes, lederes og medar -
beideres møte med kollegaer, brukere, innbyggere og
samfunnet for øvrig.

Asker, april 2015

Lene W. Conradi
Ordfører

Mål for arbeidet mot korrupsjon

Asker kommune
har nulltoleranse for korrupsjon
har et plan- og styringssystem tilpasset den
til enhver tid gjeldende organisasjonsstruktur
jobber aktivt med å forebygge og forhindre
korrupsjon på alle nivåer både politisk og
administrativt i organisasjonen
har evne til å oppdage og håndtere korrup -
sjon dersom det forekommer
er åpen og transparent
har ansatte som opptrer med habilitet, god
praksis og dokumentasjon, slik at befolk -
ningen har tillit til kommunen
har varslingsrutiner som sikrer anonymi -
tet for varsleren
skal påse at etikk, samfunnsansvar og
antikorrupsjon følges opp gjennom
anskaffelsesprosessene og gjennom
oppfølging av inngåtte kontrakter
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Ti tips til etisk bevissthet i
arbeidshverdagen

j eg møter innbyggere, brukere og kollegaer med
verdiene åpenhet, troverdighet og gjensidig respekt.

j eg er profesjonell i det jeg gjør og jeg skiller klart
mellom egne interesser og interessene til våre inn -
byggere og brukere av de kommunale tjenestene.

j eg opptrer upartisk og unngår å komme i situasjo -
ner som kan medføre kon ikt mellom kommunens
interesser og egne, eller interessene til noen som
står meg nær. Mine ekstraverv og bierverv kommer
ikke i interessekon ikt med arbeidet jeg gjør for
kommunen.

j eg mottar ikke personlige fordeler av noen art
hverken til meg selv eller til andre. Slike fordeler
kan være gaver, provisjoner, tjenester eller ytelser
som tilbys fordi jeg er ansatt i kommunen.

j eg kan motta gaver av ubetydelig verdi og ved van -
lig anledninger og høytider. j eg er åpen om dette
overfor leder og mine kollegaer. Hvis jeg er i tvil om
jeg kan motta gaven snakker jeg med min leder.

j eg følger lov og forskrift om offentlig anskaffelser
og kommunens eget regelverk. Mine anskaffelser
skal være forutsigbare, gjennomsiktige, etterprøv -
bare, og basert på likebehandling og god forvalt -
ningsskikk.

j eg benytter ikke min stilling i kommunen til å
oppnå fordeler og jeg leverer ikke varer og tjenester
til kommunen. j eg bruker kommunens eiendeler kun
til arbeid for kommunen så lenge annet ikke følger
av interne retningslinjer.

j eg bruker ikke kommunens innkjøpsavtaler, ram -
meavtaler og rabattordninger, eller benytter øvrig
samarbeid som skjer i arbeidsforholdet, til privat
fordel.

j eg har ytringsfrihet og rett til å delta i den offent -
lige debatt så lenge jeg også passer på at mine
ytringer ikke kommer i kon ikt med lojalitets- og
taushetsplikten jeg har gjennom mitt arbeid for
kommunen.

j eg har rett og plikt til å si i fra om kritikkverdige
forhold på arbeidsplassen. j eg kan melde fra til leder,
tillitsvalgt, verneombud, eller via varslingskanalen,
uten at dette får negative konsekvenser for meg.

Vi har alle et ansvar for å utføre våre oppgaver og opptre i tråd med våre etiske retningslinjer
på en etisk forsvarlig måte. Det er vårt ansvar å bidra til at Asker kommune utfører sitt
samfunnsansvar til beste for lokalsamfunnet. God etisk praksis styrker oss i vårt arbeid mot
korrupsjon.

1 6

2

7
3
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4
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rO ller O g ansvar

Asker kommune er delt i to administrative ledernivå
(fullmaktsnivå):

1) rådmann med ledergruppe

2) virksomhetsledere med
mellomledere

Sammen utgjør dette Asker kommunes administrative
ledelse.

Rådmannens ansvar og myndighet følger av kommunelo -
ven og vedtatt delegeringsreglement for Asker kommune.
Delegeringsreglementet gjelder for alle organer og alle
virksomheter i Asker kommune. Dette innebærer at ledere
også har ansvar for det korrupsjonsforebyggende arbeidet
og for å håndtere korrupsjon dersom dette skulle fore -
komme innenfor eget ansvarsområde. Ledere har et særlig
ansvar som kulturbærere og rollemodeller, og skal arbeide
systematisk for å forebygge uetisk adferd og korrupsjon.
Ledere har også et ansvar for å bidra til samhandling på
tvers av virksomhetene.

i tillegg skal ledere påse at lover, retningslinjer og rutiner
blir fulgt, og ved brudd, reagere på disse. Dersom ansatte
kommer opp i situasjoner som utgjør et etisk tvilstilfelle
eller korrupsjon, er det lederens ansvar å tilrettelegge
for dialog og oppfølging av de ansatte og sakene. Leders
ansvar er forankret i lederavtalen og følges opp i lederdia -
logen mellom virksomhetsleder og direktør.

p å fullmaktsnivå 1 er det etablert støtteavdelinger med
egne sjefer/direktører som har rådmannens myndighet.
Disse skal ivareta de felles tjenesteovergripende funksjo -
nene for å sikre helhetlig ledelse og styring i hele orga -
nisasjonen gjennom linjen. Sjefer/direktører som ivaretar
tjenesteovergripende funksjoner har følgende ansvar:

Ha rådmannens myndighet innenfor eget ansvars -
område.
g i føringer og retningslinjer som gjelder hele
organisasjonen.
Føre kontroll med at føringer og retningslinjer
etterleves.
g jennomføre ROS-analyse av de tjenesteovergripende
funksjonene.

Rådmannen ved HR-sjef har det overordnede ansvaret for
å koordinere etikk og antikorrupsjonsarbeidet i kommu -
nens forvaltning og tjenesteyting.

p å fullmaktsnivå 2 har virksomhetsledere følgende
ansvar:

Lede, styre og kontrollere virksomheten på
grunnlag av delegert myndighet fra rådmannen.
Sikre enhetens drift og tjenesteutvikling.
Ha betryggende kontroll med virksomheten.

Virksomhetslederne har ansvar for å følge
opp etikk- og antikorrupsjonsarbeidet i
egen virksomhet.

O verordnede prinsipper
Alle ansatte har et ansvar for å gjøre seg kjent med de bestemmelser som gjelder for sin stil -
ling og virksomhet, og utføre sine arbeidsoppgaver i tråd med dette. Ansatte har et personlig
ansvar for å følge kommunens verdier, etiske retningslinjer, lover og rutiner i sitt arbeide.
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Asker kommune skal være en åpen og transparent  

organisasjon, og skal:

Legge til rette for demokratiske prosesser.

informere målrettet til alle innbyggere om  

resultater og aktiviteter.

involvere medarbeidere og tillitsvalgte gjennom 

medbestemmelse og innflytelse.

Meroffentlighet og størst mulig grad av ytringsfrihet 

er viktige prinsipper for å sikre og fremme innsyn i og 

kontroll med kommunens virksomhet. Asker kommunen 

har i sin kommunikasjonsstrategi som overordnet mål 

at kommunens kommunikasjon skal være lett å forstå 

og bidra til dialog og medvirkning. Dette, sammen med 

sikring av dokumentasjon og notoritet, gir grunnlag for 

at innbyggerne får innsikt i beslutningsprosesser og kan 

delta i lokaldemokratiet. 

ÅpenheT, innsyn Og medvirkning sOm virkemidler mOT kOrrupsjOn

Medarbeiderne har rett til å ytre seg i media på linje med 

andre i samfunnsdebatten. Asker kommune har egne 

medieretningslinjer.

Ansatte skal ha mulighet til å varsle internt og eksternt 

om kritikkverdige forhold. Varslinger skal bli fulgt opp på 

en trygg og forsvarlig måte. Asker kommune har egne 

varslingsrutiner.

innbyggermedvirkning inngår som et sentralt element i 

plan- og styringssystemet i Asker kommune, og er ett av 

flere virkemidler for utvikling av kommunens tjeneste-

tilbud. Kommunen benytter i dag flere ulike arenaer og 

tiltak for medvirkning. 

Medvirkning kan finne sted på individnivå i den direkte 

dialogen mellom tjenesteutøver og tjenestemottaker. 

Videre legges det til rette for medvirkningsarenaer på 

systemnivå knyttet til tjenesteutvikling og tjeneste-

kvalitet av mer generell karakter. 

■

■

■
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t iltakene som følger av plan for implementering av etiske retningslinjer er vesentlige også i arbeidet mot korrupsjon.
Deler av tiltakene som fremgår av denne handlingsplanen, som berører plan for
implementering av etiske retningslinjer, må derfor ses i sammenheng med dette.

Tiltak mot korrupsjon
Handlingsplanen er ikke ment å være et statisk dokument, men et levende arbeidsverktøy der
tiltakene skal utvikles fortløpende. Fokusområdene i det følgende er valgt ut på bakgrunn av
vurderinger av utfordringer, ståsted, evaluering av kommunens antikorrupsjonsarbeid , samt
ut fra sentrale tiltak som følger av standard for samfunnsansvar.

«Å legge skjul på sannheten
er det første skritt mot løgnen»
– Walter Scott, skotsk forfatter
(1771-1832)
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v erdier O g e T iske re T ningslinjer

s tåsted:

Asker kommunes verdier er åpenhet, troverdighet og
gjensidig respekt.

Verdigrunnlaget uttrykker hva som skal kjennetegne kom -
munens virksomhet innenfor alle dens roller og funksjo -
ner. All aktivitet på kommunen vegne skal være forankret
i verdigrunnlaget og skal prege de handlinger som ledere,
ansatte og folkevalgte foretar seg. Asker kommune ønsker
å være en transparent organisasjon, med åpenhet i beslut -
ningsprosesser og med fokus på habilitet.

For å sikre etterlevelse av verdiene må de til enhver tid
gjøres relevante i den praktiske hverdagen til den enkelte
ansatte. Åpen kultur og en felles kulturbygging bidrar
til å redusere risikoen for at uetisk adferd og korrupsjon
kan oppstå, samtidig som det bidrar til et godt arbeids -
miljø, noe som i seg selv vil kunne virke forebyggende
mot uetisk adferd og korrupsjon. Ledere har et særskilt
ansvar for at verdigrunnlaget brukes aktivt for å fremme
en organisasjonskultur og felles forståelse i arbeidet mot
korrupsjon.

Reviderte etiske retningslinjer ble vedtatt av kommune -
styret 1. april 2014 (sak 46/14). Retningslinjene

gjelder både for ansatte og folkevalgte. Målet
med etiske retningslinjer er å sikre en god
etisk praksis, hvor alle har et selvstendig

ansvar til å følge gjeldende rettsregler, etiske
retningslinjer og reglementer som gjelder for

kommunens virksomhet.

Etiske retningslinjer er ikke i seg selv tilstrekkelig til
å sikre en høy etisk standard i kommunen. i mplemente -

ring av de nye etiske retningslinjene og det kontinuerlige
arbeidet med bevisstgjøring og holdninger er viktig for
håndering av etiske problemstillinger. g jennom prosjektet
«Etikkarbeid i helse og omsorg» (E t H OS) har Helse- og
omsorgstjenesten i perioden 2010-2013 hatt etikk som
et av sine satsingsområder for blant annet å øke ansattes
etiske bevissthet. p rosjektet har vært gjennomført som

del av et nasjonalt utviklingsprosjekt for de kommunale
helse-, omsorgs- og sosialtjenestene. Arbeidet har bidratt
til iverksettelse av en rekke tiltak som opplæring av res -
surspersoner i etikk, etiske re eksjonsgrupper i virksom -
hetene, etikksamlinger og etablering av Etisk Råd innen
helse og omsorg.

Tiltak:

Rådmannen er ansvarlig for at implementering
av etiske retningslinjer samordnes med hand -
lingsplan mot korrupsjon som del av prosess
1.2.2 «Etikk og samfunnsansvar».

Virksomhetsleder er ansvarlig for å legge til rette
for jevnlig etisk re eksjon med utgangspunkt i
verdigrunnlag, etiske retningslinjer og dilemmaer
fra virksomhetene.

n år ansatte re ekterer over hva verdigrunnla -
get innebærer i praktiske arbeidssituasjoner,
skal de konkretisere hva verdien åpenhet
innebærer for de ansatte og deres virksomhet
relatert til situasjoner som kan medføre en
korrupsjonsrisiko.

n år ansatte re ekterer over etiske retnings -
linjer skal de også re ektere over situasjoner
som kan innebære risiko for korrupsjon. Særlig
sentralt for re eksjoner er de etiske retnings -
linjenes punkt 4 «Habilitet», punkt 5 «Forbud
mot gaver og andre fordeler», punkt 8 «Forret -
ningsetiske regler» og punkt 9 «Kommunens
eiendeler».

For å ivareta åpenhet og gi muligheter for et -
terprøvbarhet, skal rådmann og virksomhetsle -
dere sikre at arkivverdige beslutninger og vedtak
dokumenteres i kommunens arkivsystemer iht.
gjeldende regelverk.
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rapporter og alle ansatte er pålagt å kontrollere egne 

lønnsutbetalinger. Et ytterligere risikodempende tiltak er 

innføring av elektroniske reiseregninger, styrket sekun-

dærkontroll og en generell reduksjon av utlegg i forbin-

delse med lønnsutbetalinger.

HR holder kurs innenfor området.

anskaffelser (prosesser under 5�4 «kontrakt og 
innkjøp – anskaffelser»)

Anskaffelser er et område med stor risiko for korrupsjon.  

i tillegg til lov og forskrift om offentlige anskaffelser som 

inneholder prinsipper og bestemmelser som bidrar til å 

motvirke korrupsjon, har Asker kommune også en egen 

anskaffelsesstrategi. Rådmannen skal særlig følge opp 

etikk, samfunnsansvar og korrupsjon ved anskaffelser.

For å motvirke korrupsjon ved anskaffelser er det av stor 

betydning å sikre åpenhet/konkurranse om kommunens 

ulike anskaffelser, sikre god dokumentasjon av anskaf-

felsesprosessene samt oppfølging av leverandører og 

leveranser. i størst mulig utstrekning skal kommunens 

behov for varer og tjenester dekkes gjennom å inngå ram-

meavtaler hvor det handles hos leverandører via e-handel. 

i tillegg benyttes bruk av elektronisk faktura og lignende 

styrende tiltak.

Kommunens medarbeidere har ikke anledning til å 

benytte kommunens rammeavtaler eller utnytte kom-

munens vilkår hos leverandørene privat. Dette følger av 

etiske retningslinjer punkt 8.

Sentral anskaffelsesenhet holder kurs innenfor området.

Økonomi og finans (prosesser under 
5�3 «Økonomi»)

Det er etablert en rekke prosesser med interne arbeids-

beskrivelser som bidrar til å forebygge, identifisere og 

håndtere risiko for økonomiske misligheter og korrupsjon 

innenfor økonomi og finans. For eksempel når det gjelder 

fakturering, innbetaling, utbetaling, lønnsbehandling og 

finanstransaksjoner.

ståsted:

For å sikre forsvarlig forvaltning av kommunens midler 

har kommunen en rekke strategier, prosesser og rutiner 

med interne arbeidsbeskrivelser som også bidrar til å 

forebygge, identifisere og håndtere risiko for økonomiske 

misligheter og korrupsjon i kommunen. Eksempler på 

dette er prosesser, retningslinjer og rutiner på områdene 

personalforvaltning, anskaffelser, økonomi og finans.  

i tillegg er det stillinger som kvalitetssjef og controller-

funksjon, samt rådgivere, som har kontrolloppgaver. Som 

en del av Handlingsprogrammet må også kommunens 

strategier, når de revideres, vurdere risiko for korrupsjon 

og misligheter.

personalforvaltning (prosesser under  
5�2 «personal»)

Asker kommune er en kunnskapsbedrift hvor medarbei-

derne utgjør den viktigste ressursen. En god arbeidsgiver-

politikk skal være et verktøy for rådmannen for å møte 

fremtidens utfordringer med å skaffe kvalifisert arbeids-

kraft, angi kurs og retning for lederskap, utvikle medar-

beidernes kompetanse og bygge en felles organisasjons-

kultur. i tråd med arbeidsgiverpolitisk plattform (Agp) 

jobbes det på flere områder med å utvikle etisk bevissthet 

i organisasjonen. Eksempler på dette er videreutvikling og 

styrking av kommunens introduksjonsprogram for nyan-

satte, lederopplæring, revisjon av etiske retningslinjer og 

revisjon av personalreglementer, samt rådgivning knyttet 

til etiske retningslinjer. 

Den hyppigst brukte av alle håndbøkene i kommunen er 

personalhåndboken. personalhåndboken sikrer lik praksis 

gjennom sine beskrivelser av den enkelte medarbeiders 

rettigheter og plikter og lederes myndighet, samt ansvar 

og rutiner i forbindelse med ansettelsesforholdet. Det er 

også nedfelt en rekke prosesser i felles ledelsessystem  

på personalområdet.

Ansvar, myndighet og prosesser for utlønning er også 

nøye beskrevet i ledelsessystemet. Hensikten er å sikre 

korrekt utlønning og sykelønnsrefusjon. HR-lønnsavdeling 

kjører ut rutinemessige sjekklister før overføringer igang-

settes. Sjekklistene inneholder alle transaksjoner over en 

gitt grenseverdi og de gjennomgås manuelt. Videre er alle 

virksomheter pålagt å utarbeide månedlige konterings-

felles reTningslinjer fOr sekTOr Overgripende prOsesser



16/17 Orientering fra rådmannen om oppfølging av korrupsjonsplanen - 16/00095-4 Orientering fra rådmannen om oppfølging av korrupsjonsplanen : Handlingsplan-mot-korrupsjon

H A n DL ing S p LA n MO t KORR up S j O n – A SKER KOMM un E | 13

Det er etablert internkontrolltiltak som motvirker kor -
rupsjon både på rådmanns- og virksomhetsnivå. Dette
er tiltak/krav av både styrende og kontrollerende art,
dokumentert i ledelsessystemet.

Det er etablert strukturer for kontroller/undersøkelser
som en del av ledelsessystemet, bla stikkprøver, interne
revisjoner, ledelsens gjennomgang mv. Kontroller innen
ulike områder i organisasjonen prioriteres etter en for -
utgående analyse av hendelser og risiko. Det er etablert
systematisk årlig bruk av ROS-analyser.

i 2013 ble det foretatt en ny gjennomgang av ansvar
knyttet til bestilling av varer og attestasjon av faktura.
i nytt reglement for attestasjon og anvisning, av 17. juni
2014, er antall bestillere og attestanter betydelig redu -
sert. Dette vil i tillegg til å sikre en bedre forvaltning også
bidra til reduksjon av risiko for korrupsjon.

Det gjennomføres årlige møter med revisjonen om risiko
for misligheter og hvordan kommunen sikrer seg ved
eventuelle brudd på regelverket. Siste års gjennomgang
viser liten risiko for at manipulering av regnskapsrapporter
skal forekomme. Det kan imidlertid være en viss risiko
for at feil faktura eller fakturabeløp blir ført i regnskapet.
Risikoen med dette er imidlertid ytterligere redusert ved
at det i 2014 ble innført endrede rutiner for attestasjon
og anvisning. Revisjonen tar også opp jevnlig temaer som
rutiner for rapportering av kritikkverdig bruk/tyveri av
kommunens eiendeler, interessekon ikter/inhabilitet som
følge av nærstående parter og ledelsens oppfølging av
økonomisk/administrativ internkontroll og disses effekti -
vitet i organisasjonen.

Asker kommunes nansforvaltning er regulert av kommu -
nens nansreglement. Forvaltning er lagt til eksterne for -
valtere. For å følge opp forvaltningen, rapporteringen og
internkontrollen er det ansatt nansforvalter i kommunen.
Rutiner for nansforvaltningen er lagt inn i kommunens
ledelsessystem. g enerelt gjelder at det er etablert rutiner
for utførelse av nansforvaltningen, bokføring av transak -
sjoner og internkontroll av begge. Rådgiver nans forestår
nanstransaksjoner, regnskap og bokføring, og rådgiver

økonomi kontrollerer at transaksjoner er i henhold til
reglement og fullmakt, samt at bokføring er korrekt.

Økonomiavdelingen holder kurs innenfor området.

Tiltak:

Rådmannen er ansvarlig for

å vurdere kommunens strategier og utviklings -
planer, og sikre at de støtter opp under målene
om å forebygge misligheter og korrupsjon

å vurdere kommunens reglementer og sikre at
de støtter opp under målene om å forebygge
misligheter og korrupsjon

å vurdere kommunens støtteprosesser og sikre
at de støtter opp under målene om å forebygge
misligheter og korrupsjon

å vurdere om det er behov for kontroll av om
automatiske sperringer/kontroller i elektroniske
systemer fungerer

å gi opplæring i forebygging av korrupsjon for
sentrale enheter, eks anskaffelser, eiendom, plan
og bygg, HR lønn og regnskap mv.

å gjennomgå rutiner for sikring av kommunens
eiendeler

å gi opplæring til internrevisjonsteamene - som
er vesentlige for å forebygge korrupsjon

å ivareta antikorrupsjonsarbeidet ved implemen -
teringen av etiske retningslinjer, herunder se
nærmere på organisasjonsstruktur, opplæring og
kompetanse samt rutiner og kontrolltiltak

å utarbeide veiledning for samfunnsansvar,
antikorrupsjon og etiske problemstillinger for
kommunens ansatte

å etablere arenaer og møteplasser i kommunen,
gjerne i samarbeid med frivillige, næringsliv og
organisasjoner, for å skape etisk bevissthet og
kultur for samfunnsansvar

å styrke enhetlig praksis og anvendelse av syste -
mer og rutiner for oppfølging av medarbeidere
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kO mpe T anseu T vikling

s tåsted:

For å oppnå kommunens mål har Asker langsiktig satsing
på kompetanseutvikling. Asker kommune har etablert
et nytt kompetanse- og medarbeiderutviklingsverktøy
(Obisoft) som tydeliggjør kompetansebehovene slik at
tiltak kan iverksettes. Etikk er et av kompetanseområdene
som kartlegges.

Asker kommune har også opplæring av ansatte innen
områder med økt risiko for korrupsjon og økonomiske
misligheter:

Anskaffelser
E-handel
Attestasjon og anvisning
Lønn og personal

Tiltak:

Rådmannen er ansvarlig for

å gjennomgå etablerte opplæringsprogrammer
og sikre at de støtter opp under målene om å
forebygge misligheter og korrupsjon (prosess
5.10.2 «Kompetanseledelse»)

å vurdere behovet for ytterligere opplæringspro -
grammer for å forebygge uetisk adferd og korrup -
sjon, herunder vurdere innholdet av obligatorisk
introduksjonsprogram for ledere

å vurdere om det skal etableres en nettside for
etikk og antikorrupsjon. Dette med sikte på å
bidra til god informasjon og felles praksis. n ett -
siden bør sees i sammenheng med kommunens
varslingsordning (prosess 5.1.1 « i nternett» og
prosess 5.2.14 «Varsling»)

å etablere et eget e-læringsprogram for alle
kommunens ansatte

å etablere faste møtestrukturer mellom virk -
somheter innenfor alle tjenesteområder for å
utveksle erfaringer på etikkområdet

å tilby opplæringstiltak til kommunens politiske
organer innenfor etikk og antikorrupsjonsarbeidet

Virksomhetsleder er ansvarlig for

å tilpasse opplæring til de utfordringene og
risikoene egen virksomhet står overfor
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h va kan gå galt?

e r det nok?

h vor galt
kan det gå?

o ppfølging

h va er gjort
for å unngå at
det går galt?

e nkel modell for å
kartlegge risiko
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r isik O - O g s Å rbarhe T sanalyser

s tåsted:

Asker kommune har de siste årene styrket innsatsen med
å bruke risikokartlegging som en del av virksomhetssty -
ringen. Det n orske Veritas g Ls (D n V g L) i ntegritetspro l
fremhever at rammeverket og systematikken for risiko -
kartlegging er på plass i organisasjonen.

Siden 2011 har kommunen gjennom det årlige
virksomhets planarbeidet gjennomført risiko- og
sårbarhets analyser også innen området samfunns -
ansvar. Hensikten er å iverksette risikoreduserende tiltak
på områder som kan være utsatt for uetisk adferd og
korrupsjon. Som grunnlag for analysene vurderes blant
annet utviklingen i samfunnet, bestemmelsene om
korrupsjon, etisk retningslinjerer og resultat fra Asker
kommunes integritetspro l (ref. side 22).

g jennomføring av ROS-analyser for å identi sere områder
som representerer en risiko for uetisk adferd og korrupsjon
ble trukket frem som et aspekt som skulle vurderes
spesielt i virksomhetenes ROS-analysene for 2014.

Tiltak:

Rådmannen har ansvar for en helhetlig over -
ordnet vurdering av risiko for korrupsjon og
misligheter i kommunen.

Rådmann og virksomhetsledere er ansvarlig
årlige risiko- og sårbarhetsanalyse, i henhold til
prosess 1.4.8 «Risiko og sårbarhetsanalyse».

Risiko for korrupsjon og misligheter skal vur -
deres i de årlige ROS-analysene for virksom -
hetene og for kommunens tjenesteområder.
Situasjoner som kan innebære risiko må i
større grad vurderes med særlig henblikk på
virksomhetens/tjenesteområdets egenart,
de kommunale rollene, forholdet til brukere,
innbyggere, leverandører, næringslivet, orga -
nisasjoner mm.

Sikre at situasjoner som kan innebærer risiko
reduserer til et akseptabelt nivå og at restri -
siko synliggjøres.

g i status for ROS-analyse i ledelsens
gjennomgang.
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kO n T inuerlig f O rbedring

s tåsted:

Asker kommunes felles ledelsessystem/kvalitetssystem
ligger til grunn for det strategiske kvalitetsarbeidet i
organisasjonen med kontinuerlig forbedring av forvaltning
og tjenesteutføring. t iltak for å forebygge og forhindre
korrupsjon er innarbeidet i systemet. Asker kommunes
styrings- og kontrollaktiviteter gjennom året fremgår av
kommunens årshjul. Aktiviteter i årshjulet, som også har
et særlig kontrollelement i seg, er ledelsens gjennom -
gang, informasjonssikkerhetsstyring, ledersamtaler/leder -
dialog og rapporteringer.

De årlige interne revisjonene som gjennomføres i virk -
somhetene er et viktig verktøy for å forebygge misligheter
og korrupsjon. Revisorene er en bredt sammensatt gruppe
fra hele organisasjonen. Revisjonene bidrar også til læring
og økt bevissthet i organisasjonen.

Asker kommune her etablert en rekke kontrolltiltak i
kommunens reglementer og interne rutiner. Flere av disse
bidrar også til å forbygge og forhindre korrupsjon. Det er
både automatiske og manuelle kontroller. Automatiske
kontroller og/eller sperringer i elektroniske systemer er
styrt gjennom tilgang (godkjenning av ulike roller) og
beskrevet i reglementer og rutiner. Eksempel på slike er
tilganger for bestiller, attestant og anviser i økonomisys -
temet, og tilganger for saksbehandlere i post- og journal -
systemer. Manuelle kontroller er rutiner som er hensikts -
messig for å løse arbeidsoppgaver riktig og effektivt slik
som sidemannskontroll, samarbeidsrutiner, stikkprøver,
oppfølging og analyse av ut- og innbetalinger, registe -
ringer i dokumentasjonssystemer, interne revisjoner og
rapporteringer med mer.

Det er også opprettet stillinger og funksjoner med et
særlig ansvar for å koordinere og gjennomføre ulike
forbedringstiltak, også når det gjelder å forebygge og
forhindre korrupsjon. Dette er stillinger som kvalitetssjef,
faglige rådgivere samt controllerfunksjon.

Kontrollutvalget og kommunerevisjonen har en viktig
rolle i kommunens antikorrupsjonsarbeid. Resultat fra
regnskapsrevisjoner fra kommunerevisjonen og forvalt -
ningsrevisjoner fra kontrollutvalget benyttes av rådman -
nen som grunnlag for videre forbedringsarbeid.

Asker kommune har et felles gjennomgående hendelses-
og forbedringssystem, AskerDialogen, der både ansatte
og innbyggere kan melde blant annet om uønskede
hendelser eller tiltak for å redusere risiko og sårbarhet.
Det er også obligatorisk for alle virksomhetene å delta i
årlig workshop om risiko og sårbarhet i forbindelse med
utarbeidelsen av virksomhetsplaner og inngåelse av
lederavtaler.

D n V g L (Veritas) har vurdert Asker kommune til å være på
nivå «moden» når det gjelder « i verksetting av korrige -
rende og forebyggende tiltak». Det ligger imidlertid et
forbedringspotensial i at de interne kontrolltiltakene bør
korrespondere bedre med de spesi kke risikoene som har
blitt identi sert og dokumentert gjennom risikoanalysene.
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Tiltak:

Rådmannen er ansvarlig for nødvendige forbedrings -
tiltak gjennom ledelsens gjennomgang på over -
ordnet nivå i henhold til prosess 7.5.4 «Ledelsens
gjennomgang».

Virksomhetsledere er ansvarlig for å iverksette kor -
rigerende og forebyggende tiltak for å forebygge og
forhindre misligheter og korrupsjon på bakgrunn av
innmeldte avvik og risikovurderinger innenfor eget
område i henhold til prosess 7.1.1 «AskerDialogen –
Ekstern» og prosess 7.1.2 «AskerDialogen – i ntern».

Ansvarlige for i K t -systemer (systemeiere) skal
regelmessig kontrollere at de automatiske kontrol -
lene i elektroniske systemer, som kan forhindre
uetisk adferd og korrupsjon, er tatt i bruk og fungerer
i henhold til prosess 7.5.3 « i nformasjonssikkerhet».

Rådmann og virksomhetsledere skal gjennom
oppfølging av risikovurderingen (analysegrunnlag i
AskerDialogen) ta stilling til om kontrolltiltakene har
ført til at risikoen ble redusert, i henhold til prosess

1.4.8 «Risiko- og sårbarhetsanalyse». Kontroll -
tiltak prioriteres til de områdene med størst
risiko for feil og misligheter på bakgrunn av
risikovurderingen.

Vurdere manuelle kontroller og innføring av
rutiner med sidemannskontroll, samarbeids -
rutiner, stikkprøver, oppfølging, analyse og
interne revisjoner på risikoutsatte områder
som ikke har dette.

Medarbeidere skal gjennomføre de kontroll -
tiltak som er besluttet innenfor eget arbeids -
område og rapportere til nærmeste leder når
det avdekkes avvik.

Ledelsens gjennomgang, prosess 7.5.4 «Ledel -
sens gjennomgang», bør under temaet «vurde -
ring samfunnsansvar» uttale at også området
korrupsjon skal vurderes. Det skal bidra til å
sikre at status og avvik som gjelder korrupsjon
blir fulgt opp.
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sT yrevervregis T ere T

s tåsted:

Asker kommune har siden mai 2007 vært tilsluttet KS’
styrevervregister. Målet med registeret er å legge til
rette for allmenhetens innsyn i hvilke roller og interesser
beslutningstakere, det være seg folkevalgte eller admi -
nistrative ledere, har. Frem til 12. mai 2014 var registeret
avhengig av at den enkelte selv la inn sine verv og inter -
esser i registeret.

Etter 12. mai 2014 trenger imidlertid ikke folkevalgte og
ledere lenger selv å registrere sine verv. Opplysninger fra
kommuneregisteret om verv og stilling i kommunesekto -
ren, samt opplysninger fra Enhetsregisteret og Foretaks -
registeret («Brønnøysundregistrene»), blir nå automatisk
lagret i Styrevervregisteret. Opplysningene oppdateres
deretter hvert år i desember. Endringene vil gjøre det
enklere for folkevalgte og ledere, ettersom de nå slipper
å passe på at opplysningene i registeret er riktige og opp -
daterte. Samtidig gjøres informasjonen mer tilgjengelig
og komplett, fordi offentlig registrerte opplysninger om
folkevalgte og ledere i kommunen nnes på ett sted.

Registrering i Styrevervregisteret fritar ikke den enkelte
folkevalgte eller ansatte fra plikten til selv å ta opp for -
hold som kan påvirke habilitet slik det fremgår i forvalt -
ningsloven og kommunens etiske retningslinjer.

v arsling av si T uasj O ner

s tåsted:

Å melde fra og følge opp kritikkverdige hendelser
skjer som oftest gjennom dialogen på den enkelte
arbeidsplass, det være seg mellom de ansatte,
mot leder eller mot tillitsvalgt eller verneom -
bud.

Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold.
Dette kan være knyttet til brudd på lover,
regler, retningslinjer eller etiske retnings -
linjer. Eksempler på kritikkverdige forhold
det kan varsles om, er forhold som kan
medføre fare for liv og helse, mobbing og
trakassering, brudd på taushetsplikt, kor -
rupsjon, maktmisbruk, underslag, tyveri
og økonomiske misligheter. Kommunen
har lagt til rette for at slik varsling enten
kan skje i linjen eller til kommunens eget
varslingssekretariat (prosess 5.2.14). Vars -
ling kan også skje anonymt. Asker kommu -
ne vil ikke iverksette sanksjoner av noen art
overfor medarbeidere som på en ansvarlig
måte informerer overordnede, interne enheter
eller relevante myndigheter om mulige brudd
på lover, regler, retningslinjer, etiske retnings -
linjer eller andre klanderverdige forhold i Asker
kommune.

Asker kommune har også AskerDialogen tilgjengelig på
kommunens nettside hvor innbyggere kan melde avvik,
forbedringsforslag og positive tilbakemeldinger.

Tiltak:

Rådmannen er ansvarlig for at organisasjons- og
ledelsesstrukturen for Asker kommune oppdate -
res og vedlikeholdes slik at registeret til enhver
tid har korrekt informasjon (prosess 1.2.1 «Orga -
nisasjonsplan»).

For å bidra til ytterlige åpenhet om roller og
interesser i kommunen bør kommunen avklare
nærmere hvilke andre roller og verv som bør
meldes inn til Styrevervregisteret. i denne forbin -
delse bør det også igangsettes et informasjonsar -
beid rettet mot de berørte.

Oppfordre folkevalgte eller leder til å legge
opplysninger som ikke er registrert i Enhets- eller
foretaksregisteret, men som vurderes å kunne
ha betydning for dennes rolle i kommunen, inn
i registeret.

Tiltak:

Rådmannen er ansvarlig for

å utarbeide rutiner for varsling av kritikkverdige
forhold fra innbyggere (eksterne). Dette skal
fremgå av kommunens nettside (prosess 5.2.14
«Varsling» og 5.1.1 « i nternett»)

å vurdere dagens varslingsordning (prosess
5.2.14 «Varsling»)

å vurdere behov for opplæring i organisasjonen
for å sikre en god kultur for å si i fra om kritikk -
verdige forhold
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Oppf Ø lging av T il T akene

Rådmannen vil fortsette arbeidet med å fremme god etisk praksis
og nulltoleranse mot korrupsjon. t iltakene følges opp gjennom plan- og

styringssystemet, herunder ROS-analyse og ledelsens gjennomgang og grundig
informasjon og opplæringsopplegg rettet mot alle virksomheter i kommunen. Sentralt i

denne sammenheng står Kunnskapssenteret og lederskolen.

i tillegg er temaet sentralt i folkevalgtopplæringen og i implementeringen av
etiske retningslinjer.

Handlingsplanen skal videreutvikles i takt med samfunns -
utvikling og kommunens behov, minimum

hvert fjerde år.
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Tillegg 1 : Asker kommunes
erfaringer
a n T ik O rrupsj O ns T il T ak f Ø r 2015

Særlig siden 2008 har kommunen hatt en
omfattende, sektorovergripende satsing på etikk
og antikorrupsjon. Blant annet har kommunen

forankret arbeidet med etikk og antikorrupsjon
i i SO-standard 26000 «Samfunnsansvar».
Standarden ble implementert som en veiledende
standard i 2011

utarbeidet tjenesteovergripende strategier som
blir innarbeidet i de årlige handlingsprogrammene
og virksomhetsplaner for gjennomføring

arbeidsgiverpolitisk plattform 2011-2014
i K t -strategi for perioden 2011-2014
kommunikasjonsstrategi for perioden
2012-2015
anskaffelsesstrategi for perioden 2012-2015
innovasjonsstrategi 2014-2017
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revidert etiske retningslinjer som gjelder for både
for folkevalgte og ansatte

etablert felles ledelsessystem for plan, styring
og kvalitet i tjenesteutføringen/styring av hele
virksomheten. Systemet skal sikre at kommunens
virksomhet drives i henhold til lover, forskrifter og
andre nasjonale krav, samt kommunale vedtak og
interne prosesser og rutiner. Systemet sikrer vi -
dere at organisasjonen arbeider systematisk med
kvalitet og kontinuerlig forbedring av kommunens
tjenester og læring i organisasjonen

praktisert offentlighetslovens bestemmelser om
rett til innsyn i offentlig virksomhet. Sammen
med kommunens verdier og etiske retningslinjer
bidrar dette til å motvirke korrupsjon

blitt medlem i F n -initiativet « g lobal Compact»,
som forplikter kommunen til blant annet å gjøre
sitt beste for å bekjempe enhver form for korrup -
sjon, herunder utpressing og bestikkelser. Forplik -
telsen har vært viktig for kommunens arbeid og
er nå innarbeidet i i SO standard 26000 Samfunns -
ansvar

blitt serti sert som Fairtrade-kommune. Fairtrade
er en internasjonal merkeordning av varer som
garanterer produsentene en rettferdig fortjeneste.
g jennom tilslutning forplikter kommunen seg til å
benytte produkter fra Fairtrade

etablert varslingsrutiner og varslingskanal

innført reglement, retningslinjer og rutiner for
økonomiforvaltning, anskaffelser, personal -
forvaltning og i K t -drift. Dette skal bidra til at
sikker drift, men også til å forebygge korrupsjon
og misligheter

blitt medlem i t rancparency i nternational n orge
( ti n orge), for å bidra til åpenhet, integritet og
ansvarlighet i storsamfunnet. ti n orges mål er å
forhindre korrupsjon og misligheter nasjonalt
og internasjonalt
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For å evaluere kommunens antikorrupsjonsarbeid frem til
2015, er det benyttet

en undersøkelse av kommunens motstandskraft
mot uetisk adferd og korrupsjon (Det n orske
Veritas rapport)
resultater fra ledelsens gjennomgang for
rådmannen 2014
ROS-analyser for 2014

e valuering av an T ik O rrupsj O nsarbeid frem T il 2015

Asker kommunes motstandsdyktighet mot korrupsjon og
uetisk adferd. i 2013 foretok D n V g L en ny gjennomgang,
for å undersøke hvordan kommunen hadde utviklet seg på
området.

i følge D n V g L har Asker kommune, siden gjennomgan -
gen i 2008, igangsatt en omfattende satsing på etikk som
igjen har styrket kommunens robusthet mot korrupsjon og
uetisk adferd. g jennomgangen viser at satsingen er godt
i gang, og at systematikk og rammeverk stort sett er på
plass på et overordnet nivå.

Figuren viser forbedringer innenfor alle områder som ble
vurdert i 2013* (grønn), sammenlignet med funnene for
2008 (brun).

* Element 3, 6, 10 og 11 er ikke evaluert i 2013

d et n orske v eritas rapport « a sker kommune –
i ntegritetspro l»

i 2008 utarbeidet Det n orske Veritas g L(D n V g L) en
integritetspro l («Corporate i ntegrity p ro le») som viste



16/17 Orientering fra rådmannen om oppfølging av korrupsjonsplanen - 16/00095-4 Orientering fra rådmannen om oppfølging av korrupsjonsplanen : Handlingsplan-mot-korrupsjon

H A n DL ing S p LA n MO t KORR up S j O n – A SKER KOMM un E | 23

Det helhetlige ledelsessystemet i kommunen styrker,
i følge D n V g L, evnen til å arbeide systematisk også
innenfor etikk. Etikk og antikorrupsjon har fått høy opp -
merksomhet på ledernivå i organisasjonen og ere tiltak
er gjennomført for å skape bevissthet og forståelse også
innenfor virksomhetene og tjenesteområdene. i følge
D n V g L er det i de operative delene av kommunen at
oppmerksomheten bør rettes videre. Den systematikken
som er bygget opp bør konkretiseres innenfor tjeneste -
områdene og “rulles ut” i de ulike virksomhetene i større
grad enn det som er gjort så langt. Det er eksempler på
at dette allerede er gjort innenfor et tjenesteområde,
helse og omsorg (Ethos), og med en fortsatt satsing er
det sannsynlig at kommunen vil lykkes også innenfor de
andre tjenesteområdene.

l edelsens gjennomgang

Rådmannen gjennomfører årlig «Ledelsens gjennom -
gang». u nder temaet samfunnsansvar behandler
ledergruppen status for tiltak som er iverksatt og videre

oppfølging av arbeidet mot uetisk adferd og korrupsjon.
Ledelsens gjennomgang våren 2014 viste at følgende
områder følges videre opp:

p lan for implementering av nye etiske retningslinjer.
n ye rutiner for varsling fra innbyggerne.
p olitisk saksfremlegg om handlingsplan mot korrupsjon.
Felles forståelse og oppfølging av ROS-analyser som
del av virksomhetsplanen/ledersamtalene.
ROS-analyse.

g jennomføring av ROS-analyser for å identi sere områder
som representerer en risiko for korrupsjon ble trukket
frem spesielt i forbindelse med ROS-analysene for 2014.
For første gang har det vært gjennomført en analyse for
samtlige virksomheter i kommunen. Funnene har vist at
det er relativt få virksomheter som har vurdert behov for å
iverksette nye tiltak for å forebygge korrupsjon.
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Tillegg 2: Korrupsjon i 
kommunesektoren
hva er kOrrupsjOn?

Kunnskap om relevante rettsregler er viktig for kunn-

skap og bevissthet om korrupsjon. Hva korrupsjon 

er, er regulert i straffeloven. norsk lovgivning mot 

korrupsjon er bland de strengeste i verden. 

i straffeloven av 2003 er korrupsjon definert slik (§ 276 a):

Å kreve, motta eller akseptere et tilbud om en 

utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller 

oppdrag.

Og:

 Å gi eller tilby noen en utilbørlig fordel i anledning 

stilling, verv eller oppdrag.

Straffeloven har tre straffebestemmelser om korrupsjon 

(§§ 276a til 276c): 

Korrupsjon.

grov korrupsjon.

påvirkningshandel (dvs. et mellomledd som tilbys 

en utilbørlig fordel).

 

transparency international norge (ti norge) har i 

samarbeid med KS (kommunesektorens organisasjon) 

utarbeidet en håndbok i antikorrupsjon, «Beskytt 

kommunen!» utgitt 25. november 2014, som går nærmere 

inn på hva korrupsjon i norsk straffelov inne bærer:

Både den som tilbyr en utilbørlig fordel (aktiv 

korrupsjon) og den som aksepterer et slikt tilbud 

(passiv korrupsjon), kan straffeforfølges for korrupsjon 

etter straffeloven. Loven kriminaliserer:

Korrupsjon som involverer norske offentlige  

tjenestemenn og private aktører.

Korrupsjon som involverer utenlandske offentlige 

tjenestemenn og private aktører.

Medvirkning til korrupsjon.

påtalemyndighetene er ikke pålagt å framlegge bevis på 

at den som har tilbudt en utilbørlig fordel har oppnådd 

formålet med korrupsjonshandlingen. Det er tilstrekkelig 

å tilby eller gi en slik fordel, samt å kreve, motta eller 

akseptere et tilbud om en utilbørlig fordel i forbindelse 

med en stilling, et verv eller et oppdrag, for at  

handlingen skal være ulovlig.

■

■

■

■

■

■

■

■
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Straffeloven gjelder også bestikkelser som betales 

indirekte gjennom agenter, konsulenter eller andre  

mellomledd.

Bestemmelsen om påvirkningshandel gjelder tilfeller 

der en person gir eller tilbyr et mellomledd en utilbørlig 

fordel som belønning for å påvirke en beslutningstaker, 

uten at beslutningstakeren oppnår noen fordel. Et sentralt 

punkt i vurderingen av om det har foregått et lovbrudd, 

er hvor åpen mellomleddet har vært om sine aktiviteter, 

relasjoner og intensjoner. Lobbyvirksomhet kan være en 

form for påvirkningshandel som i visse tilfeller kan anses 

som utilbørlig og ulovlig, for eksempel hvis den skjer i det 

skjulte.

Korrupsjon forutsetter at to eller flere parter er involvert 

og en fordel vil være straffbar bare dersom den er 

«utilbørlig», det vil si dersom en klart klanderverdig 

handling har funnet sted. En slik «fordel» er i henhold til 

forarbeidene til straffelovens endringer i 2003 «alt som 

den passive parten mener han/hun har interesse av eller 

kan dra fordel av». Denne vide definisjonen omfatter:

Økonomiske fordeler, for eksempel betalinger i kontan-

ter eller på konto, biler, gratisreiser, oppvartning eller 

aksjer i et selskap.

ikke-økonomiske fordeler uten direkte materiell 

verdi, f.eks. at den passive parten oppnår raskere 

saksbehandling, løfter om en framtidig ferietur eller 

en kontrakt, utsikter til en jobb eller en kommunal 

tillatelse/tjeneste.

Korrupsjonsbestemmelsene gjelder også hvor be-

gunstigelser skjer i ansattes nære relasjoner, som til 

slektninger og nære venner. Det samme gjelder om 

begunstigelsen ikke direkte går til personer, men til 

et firma der ansatte selv eller noen av deres nære 

relasjoner har betydelig innflytelse gjennom eierskap 

eller verv.

■

■

■
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f ra ukul T ur T il k O rrupsj O n

Korrupsjon kan ha mange former og den kan utvikle seg
gradvis fra en praksis som oppleves som smidig og hen -
siktsmessig i hverdagen, via snarveier og små omgåelser
av rutiner og regelverk, til misligheter eller korrupsjon.
p rosessen kan skje på individnivå eller utspille seg som
ukultur i et miljø der årvåkenhet og kritisk sans svekkes.
i en slik glidende prosess med utspring i uvaner og ukul -
tur, kan korrupsjon nne grobunn og gjøre organisasjonen
sårbar for misbruk av myndighet og posisjon eller redusere
motstandsdyktigheten i møte med påvirkning eller press
for å oppnå fordeler. Enkeltvis eller hver for seg represen -
terer ikke nødvendigvis dette straffbar korrupsjon, men
de kan være med på å legitimere overfor den enkelte og
andre at avvikene ikke er så alvorlige, og bidra til at faren
for korrupsjon øker.

i følge ti n orge bør kommunene være oppmerksomme på
at slike «korrupsjonssklier» kan nnes i egen organisasjon,
og at søkelyset ikke bare bør rettes mot enkelt personer,
men også mot prosesser som enhver kan tenkes å
involveres i, mer eller mindre bevisst, og kanskje med
hederlige motiver om å være effektive, handlekraftige og
imøtekommende medarbeidere, ledere eller politikere på
vegne av kommunen. i KS og ti n orges håndbok «Beskytt
kommunen!» er dette illustrert på følgende måte:
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k ritiske situasjoner som kan være korrupsjon:

g aver: p engegaver, gaver med betingelser, vederlag
i form av arbeid, fri bruk av leilighet, bil eller andre
gjenstander, representasjon, relasjonsarrangementer,
utgiftsdekning, reiser, gunstige lån mm.

Bestikkelser: Betaling for informasjon, betaling for
påvirkning av beslutninger, nansiering av større utred -
ninger/planer, støtte til møter/seminarer, betaling for
stemmegivning, betaling for fordeler som for eksempel
raskere saksbehandling, tildeling av plass mm.

Regnskapsmanipulering for å skjule misligheter og
korrupsjon.

Kjøp av varer og tjenester hvor det foreligger avhengig -
hetsforhold eller nærstående relasjoner, returprovisjon
eller andre fordeler.

g renseoverskridelse i forbindelse med lobby -
virksomhet.

i nteressekon ikt.

Handlinger fra ansatte som på vegne av beboere i
institusjon eller bolig bruker deres penger eller
verdifulle gjenstander. Håndtering av penger ved
innsamling til skoleaktiviteter mm.

Forskjellsbehandling motivert av utenforliggende
hensyn.

Korrupsjon som ansatte er involvert i kan få store
konsekvenser både for kommunen og for den ansatte,
strafferettslig og arbeidsrettslig. Strafferammen for
korrupsjon spenner fra bøter og til fengsel i inntil 10 år.

En korrupsjonssak vil også kunne føre til at kommunen,
i tillegg til at enkeltpersoner blir dømt, blir erstatnings -
ansvarlig gjennom foretaksstraff. Dette kan bli tilfelle
dersom virksomheten ikke i tilstrekkelig grad har
iverksatt tiltak for å hindre korrupsjon.
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u ndervisningsbyggsaken: En tidligere eiendoms -
sjef i u ndervisningsbygg i Oslo kommune tappet
både u ndervisningsbygg og n eas, hvor han tidligere
var avdelingsleder, for nesten 100 millioner kroner.
Han hadde også mottatt rundt 6,5 millioner kroner i
utilbørlige fordeler fra ulike rmaer som kk tildelt
oppdrag fra u ndervisningsbygg. For grov utroskap, grov
korrupsjon og dokumentfalsk ble han dømt til fengsel i
syv år. Han ble også fradømt retten til å drive selvsten -
dig næringsvirksomhet, og vinningen på 112 millioner
kroner ble inndratt. Han ble dømt til å erstatte tapet
Oslo kommune var påført.

v annverksaken: t idligere administrerende direktør
for selskapene n edre Romerike Vannverk AS og AS
Sentralrenseanlegget RA-2, hadde sammen med
sin sønn og to ledere av forretningsforbindelser til
selskapene, samt entreprenør rmaet p eab AS, over
en årrekke tappet vannverket og renseanlegget for
betydelige verdier. Direktøren ble dømt til en straff på
fengsel i syv år og seks måneder, samt inndragning av
de faste eiendommer han hadde investert i. Sønnen
ble domfelt for grov korrupsjon og medvirkning til en
rekke av farens grove utroskapshandlinger og ble dømt
til fengsel i re år. Forretningspartnerne ble domfelt
for grov korrupsjon og medvirkning til direktørens utro -
skapshandlinger og dømt til hhv to år og ti måneder,
og ti måneders fengsel. Selskapet p eab ble idømt en
foretaksstraff på tre millioner kroner.

p lan- og bygningsetatsaken: En tidligere saksbehand -
ler i p lan- og bygningsetaten i Oslo kommune behand -
let en rekke saker for foretakene til de øvrige tiltalte
i saken, en arkitekt og to brødre. For dette hadde han
mottatt vederlag på 12 000 kroner av arkitekten og
fått ettergitt gjeld ved kjøp av en bil for 150 000 fra
brødrene. For dette ble alle de tiltalte i saken dømt
for korrupsjon.

e ksempler p Å k O rrupsj O nssaker i O ffen T lig sek TO r

Det har vært ere korrupsjonssaker i domsapparatet. ti n orge har utgitt en samling over alle rettskraftige dommer etter
straffelovens korrupsjonsbestemmelser for perioden 2003-2014. p å neste side gjengis ti n orge sin omtale over noen
aktuelle saker fra kommunal sektor. i tillegg gis en omtale av Ruterdommen.

b ærum kommune-saken: En tidligere fagansvarlig for
over atebehandling av Bærum kommunes bygnings -
masse, ga familiemedlemmer og andre håndverkere
oppdrag for kommunen. Oppdragene ble overfakturert
eller fakturert uten at de var utført. Bærum kommune
ble ved dette tappet for over 21 millioner kroner, og
av dette mottok den fagansvarlige selv betydelige
verdier. For passiv grov korrupsjon, som delvis hadde
skjedd som ledd i virksomheten til en organisert
kriminell gruppe, grov utroskap og for medvirkning
til dokumentfalsk ble han idømt fengsel i fem år og
seks måneder. Han ble solidarisk ansvarlig med re
av håndverkerne til å erstatte Bærum kommune med
rundt 16 millioner kroner. De øvrige domfelte i saken
kk mellom ett og tre års fengsel.

s yden-saken: En person tilbød ferieopphold på
Kanariøyene til en ansatt i Skedsmo kommune for å
fremskynde behandlingen av en byggesak i Lillestrøm.
Verdien av ferietilbudet var 19 000 kroner. Mannen ble
i n edre Romerike tingrett dømt til 120 dagers fengsel
for grov korrupsjon, med 75 dager betinget dom, og to
år prøvetid.

r uterdommen: Saken gjaldt en driftssjef i et kollektiv -
selskap. Som en del av sitt ansvarsområde utarbeidet
han detaljerte kravspesi kasjoner for bussmateriellet
som skulle kjøpes inn til kollektivtra kken. Drifts -
sjefen hadde ved tre anledninger, fordelt over to år,
deltatt i middager som ble betalt av en bussprodusent.
Lagmannsrettens ertall på seks dommere fant at
disse middagene ikke kunne anses som "utilbørlige
fordeler" i lovens forstand, og frifant driftssjefen for
korrupsjon.

n ærmere omtale av dommene nnes på www.lovdata.no
og www.transparency.no
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hO vedu T f O rdringer

Korrupsjon fører med seg store problemer og utgjør i
mange land en trussel mot rettsstaten, demokratiet, men -
neskerettighetene, sosial rettferdighet og markedsøkono -
mien. Det jobbes aktivt både internasjonalt og nasjonalt
mot korrupsjon, og ere mellomstatlige organisasjoner
har i de senere år iverksatt tiltak med sikte på å bekjempe
korrupsjon. n orske myndigheter prioriterer høyt å delta
aktivt i det internasjonale samarbeidet mot korrupsjon.

p å t ransparency i nternationals «Corruption p erceptions
i ndex» (C pi ), er n orge i 2014 rangert på 5 plass i en
rangering av 175 land. n orge har de siste årene krøpet
oppover på listen og graden av korrupsjon i stat og kom -
mune synes derfor lav sett i et internasjonalt perspektiv.
t render og utviklingstrekk viser imidlertid grunnlag for
økt fokus på området.

i de norske resultatene fra p riceWaterhouseCoopers ( p wC)
« g lobal Economic Crime Survey» av 2014, gir funnene
ingen indikasjoner på at omfanget av økonomisk krimi -
nalitet vil avta og det underliggende motivet, økonomisk
vinning, vil ikke svekkes. En rivende teknologisk utvikling
gir nye kontrollmuligheter, men åpner også for mulighe -
ter og nye sårbarheter for hvordan virksomhetene kan
rammes. En økende teknologiavhengighet vil, sammen

med økt globalisering, føre til at risikoen for å bli utsatt
for økonomisk kriminalitet øker. Et annet viktig utviklings -
trekk er forventningene til at virksomheter skal ha imple -
mentert tiltak for å forebygge økonomisk kriminalitet. Det
ventes strengere regulatoriske krav til tiltak særlig rettet
mot å forebygge korrupsjon. Kravene vil formodentlig
lede til enda sterkere fokus i den enkelte virksomhet på å
implementere helhetlige rammeverk egnet til å forebygge
korrupsjon på en bedre måte.

KS gjennomførte i 2013 en kartlegging blant kommune -
nes ledere av korrupsjon og utilbørlige fordeler i kommu -
nene. Kartleggingen viser blant annet at re av 10 ledere
er kjent med forekomst av tilbud om utilbørlig fordel i
kommunen siste år. De mest utbredte tilfellene er knyttet
til favorisering av enkeltpersoner/-grupper eller aktører/
saksutfall, eller til omgåelse av regelverk. t ilbud om pen -
geytelser forekommer svært sjelden. Henvendelser som
utilbørlig press retter seg oftest mot kommunens mellom -
ledere. Henvendelser kommer oftest fra grunneiere og/
eller privatpersoner. De mest utsatte sektorene er areal/
plan/byggesak og eiendom/vedlikehold. i følge KS er det
derfor viktig å ha økt oppmerksomhet på det korrupsjons -
forebyggende arbeidet fremover.
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rO ller O g risik O i k O mmunesek TO ren

Kommunene ivaretar mange roller der det kan være risiko for utilbørlig påvirkning og korrupsjon. Kommunesektoren
forvalter fellesskapets ressurser på vegne av innbyggerne. i nnbyggerne forventer upartisk forvaltning, saksbehandling
og beslutning basert på regler og godt faglig og etisk skjønn. Som kommune er vi avhengig av omgivelsenes tillit.
Beslutningene som treffes må være velfunderte og saklige, og ikke bygge på utenforliggende hensyn. Vedtak og
beslutninger må treffes av personer som er habile, og med den nøytralitet som er nødvendig. i KS og ti n orges håndbok
i antikorrupsjon «Beskytt kommunen!» gis det en oversikt over rollene og hvordan disse er utsatt for korrupsjon. Risikoen
er, i følge håndboken, først og fremst knyttet til disse rollene:

d emokratirollen: De folkevalgte representerer innbygger -
ne i kommunen. De skal fremme innbyggernes og lokal -
samfunnets interesser, veie motstridende hensyn opp mot
hverandre og samtidig være ombud for enkeltpersoner,
bedrifter, organisasjoner eller brukergrupper. p olitikerrol -
len innebærer utstrakt kontakt med ulike interessenter i
lokalsamfunnet for å fange opp ønsker, behov og oppfat -
ninger. Disse kontaktene er viktige i politiske beslutnings -
prosesser og av stor verdi for at de folkevalgte skal kunne
danne seg velbegrunnede oppfatninger og ivareta sine
oppgaver. Det er imidlertid viktig å ha en klar oppfatning
av hvor grensen går mellom legitim kontakt og utilbørlig
påvirkning, og da særlig i situasjoner der det kan stilles
spørsmål ved de folkevalgtes uavhengighet.

m yndighetsrollen: Folkevalgte og kommuneansatte
avgjør fordelingen av goder og byrder i lokalsamfunnet
gjennom myndighetsutøvelsen. Kommunens myndig -
hetsområde gjelder en rekke saksfelt og omfatter mange
av tjenestene kommunene har et lovpålagt ansvar for.
i medhold av lov, kan kommunen fastsette påbud og
forbud, kreve inn skatter og avgifter, gi tillatelser, fordele
tilskudd, bestemme tildeling av tjenester og bevilgninger
som er bestemmende for enkeltindividers, bedrifters eller
organisasjoners rettigheter og plikter. Likebehandling,
rettsikkerhet og etterprøvbarhet er grunnleggende krav
til myndighetsutøvelsen. i nnenfor myndighetsrollen kan
utilbørlig påvirkning fremme utenforliggende hensyn eller
endre vedtakene, enten de treffes i et folkevalgt organ
eller av kommunalt ansatte som forvalter vedtakskompe -
tansen. i kke bare utfallet av saken, men også saksbehand -
lingstid, skjønnsutøvelsen og plass i køen kan påvirkes.
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Tjenesterollen: Kommunesektoren har et omfattende 

tjenesteansvar ovenfor befolkningen, blant annet 

innenfor barnehage, barnevern, skole, helsetjenesten, 

pleie og omsorg. Også innenfor selve tjenesteytingen er 

det muligheter for at misligheter oppstår, at utilbørlig 

påvirkning eller korrupsjon kan endre selve tjenesteutfor-

mingen. i direkte møte mellom tjenesteyter og mottaker 

oppstår kvaliteten på tjenestene, hvorvidt mottakeren får 

det tilbudet som ønskes, forventes eller som den en-

kelte har krav på eller behov for. De ansattes ferdigheter, 

kompetanse, verdier og holdninger i dette møtet vil ha 

stor betydning for kvaliteten på tjenesten. god tjeneste-

tilpasning, -utforming, og -kvalitet forutsetter kontakt 

og dialog mellom mottaker/pårørende og tjenestested/

ansatt. Her ligger også muligheten til å påvirke tjeneste-

utformingen, prioritering av oppmerksomhet og innsats 

overfor den enkelte mottaker. utilbørlig påvirkning kan 

endre tjenesteytingen direkte eller indirekte eller gi 

ansatte utilbørlige fordeler. Det kan gjelde utformingen 

av rammene for tjenestestedenes virksomheter eller 

innholdet i selve tjenesten som enkeltbrukere mottar. 

gaver til ansatte, overføring av økonomiske verdier, og 

tilgang til for eksempel hytte eller bolig, har vært brukt 

av brukere i pleie- og omsorgssektoren for å uttrykke 

takknemlighet.

utviklingsrollen: Kommunene har ansvar for å sikre en 

god samfunnsutvikling. Det handler om stedsutvikling, 

å stimulere til næringsutvikling, å tilrettelegge for gode 

bosteder og å tiltrekke seg innbyggere og næringsliv. 

Kommunens virkemidler, kapital og faglige ressurser, 

spiller sammen med andre drivkrefter i lokalsamfunnet. 

Kommunens bevissthet på egen rolle, på hvem som får 

adgang til å delta på viktige møtearenaer, på hvem som 

får tilgang til kommunale ressurser, på hva som gjør at de 

oppnår en slik posisjon, på hvilket grunnlag partene deltar 

og på hvordan premissene legges for kommunens bidrag 

er sentralt. Sentralt er også hvem som direkte eller indi-

rekte mottar støtte fra kommunen og på hvilket grunnlag 

disse mottar dette.

eierrollen: Kommuner organiserer i ulik grad deler av 

virksomheten i egne selskaper. Dette omfatter blant 

annet aksjeselskaper, kommunale foretak og interkom-

munale selskaper (iKS). Kommunens interesser i slike 

selskaper utøves gjennom eierstyring. Eierstyringen 

krever en bevisst og aktiv utforming av eierrollen. Flere 

av korrupsjonssakene i kommunal sektor har oppstått 

innenfor kommunalt eide selskaper. Antikorrupsjonsarbei-

det må dekke inn alle disse rollene, vektleggingen av de 

ulike elementene i arbeidet må være tilpasset de ulike 

rollene og deres iboende risiko for korrupsjon. Håndboken 

«Beskytt din virksomhet. Håndbok i antikorrupsjon for 

norsk næringsliv» (ti norge 2014) og KS 19 anbefalinger 

for godt eierskap gir relevante råd til kommunalt eide 

selskaper.

anskaffelser: Anskaffelser utgjør en betydelig del 

av kommunens utgifter og skjer innenfor alle deler 

av kommunesektorens virksomhet. i alle faser av en 

anskaffelses prosess er det fare for at utilbørlig påvirk-

ning eller usaklige hensyn påvirker anskaffelsen. Risikoen 

oppstår når praksis avviker fra grunnleggende prinsipper 

for offentlige anskaffelser, knyttet til kunngjøring, like 

konkurransevilkår og korrekte prosedyrer. innkjøpere 

og leverandører kan fremme egne interesser og oppnå 

utilbørlige fordeler ved å fravike de formelle prosedyrene. 

Dette påfører både kommunen, innbyggerne og seriøse 

leverandører tap og omkostninger. Både innkjøpere og 

leverandører har ansvar for å motvirke at offentlige inn-

kjøpsprosesser korrumperes. Etterlevelse av regelverket 

for offentlige innkjøp er et viktig bidrag til å forhindre 

korrupsjon. Dette gjelder etterlevelsen i alle faser av en 

anskaffelsesprosess. Det er videre en særlig risiko for at 

kommunen kan bli utsatt for, og delvis bli ansvarlig for 

økonomisk kriminalitet som oppstår i leverandørkjeden.
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Notat  

 

Til: Kontrollutvalget 

    
Fra: Rådmannen 

 

  

    
 
Saksnr./Arkivkode Sted Dato 
16/9742 - 033 ASKER 03.03.2017 

 

Orientering om hvordan Handlingsplan mot korrupsjon følges opp 

i Asker kommune 
 

Rådmannen viser til kontrollutvalgets henvendelse av 2. mars 2017, med 
anmodning om notat med en orientering om hvordan handlingsplan mot 

korrupsjon følges opp i kommunen. 

 
HR-sjef Jostein Bø vil gi en orientering om hvordan handlingsplanen blir 

fulgt opp i kommunen i kontrollutvalgets møte 20. mars 2017.   
 

1. Handlingsplan mot korrupsjon 
Handlingsplan mot korrupsjon ble vedtatt av kommunestyret 14. april 

2015, sak 36/15. Hensikten med handlingsplanen er å forebygge og gjøre 
kommunen mer motstandsdyktig mot korrupsjon.  

 
Følgende mål ble vedtatt av kommunestyret:  

Asker kommune: 
 har nulltoleranse for korrupsjon 

 har et plan- og styringssystem tilpasset den til enhver tid gjeldende 
organisasjonsstruktur 

 jobber aktivt med å forebygge og forhindre korrupsjon på alle 

nivåer både politisk og administrativt i organisasjonen 
 har evne til å oppdage og håndtere korrupsjon dersom det 

forekommer 
 er åpen og transparent 

 har ansatte som opptrer med habilitet, god praksis og 
dokumentasjon, slik at befolkningen har tillit til kommunen 

 har varslingsrutiner som sikrer anonymitet for varsleren 
 skal påser at etikk, samfunnsansvar og antikorrupsjon følges opp 

gjennom anskaffelsesprosessene og gjennom oppfølging av inngåtte 
kontrakter 

 
Rådmannen har siden handlingsplanen ble vedtatt igangsatt en rekke 

tiltak. Handlingsplanen er en fireårsplan som forutsettes videreutviklet i 
perioden i takt med samfunnsutvikling og kommunens behov. Det 



2 

 

gjenstår fremdeles en del tiltak som vil bli igangsatt frem mot 2019. Disse 

vil ikke bli omtalt videre i dette notatet. 
 

Nedenfor følger rådmannens orientering om hvordan handlingsplanen har 
blitt fulgt opp siden den ble vedtatt og frem til i dag.  

 
2. Roller og ansvar 

 
Rådmannens ansvar og myndighet følger av kommuneloven og vedtatt 

delegeringsreglement for Asker kommune (av 6. september 2016, sak 
93/16).  

 
I forbindelse med rådmannens revisjon av delegeringsreglement for 

intern delegeringsmyndighet, fullmakter og internkontroll høsten 2016, 
ble det som ledd i oppfølging av blant annet handlingsplan mot 

korrupsjon, inntatt et nytt punkt som omfatter etikk og antikorrupsjon, og 

som tydeliggjør ansvaret for lederne i kommunen.   

«Etikk og antikorrupsjon 

Begge fullmaktsnivåene har et selvstendig ansvar for å bidra til at kommunens 

tillit og omdømme blir ivaretatt. Etisk refleksjon er en del av ordinær ledelse og 

styring, og bidrar til at kommunens samfunnsansvar blir ivaretatt i hele 

organisasjonen. 

 

Ledere på alle nivåer skal arbeide systematisk for at kommunens etiske 

retningslinjer til enhver tid er godt kjent. Ledere skal påse at retningslinjene blir 

fulgt, og reagere dersom de blir brutt.  

 
Link til etiske retningslinjer 

 

Korrupsjonsforebyggende arbeid skal foregå både på tvers av og innen enheter 

og fagområder». 

 
Rådmannen ved HR-sjef har det overordnede ansvaret for å koordinere 

etikk og antikorrupsjonsarbeidet i kommunen, og virksomhetslederne har 

ansvar for å følge opp etikk- og antikorrupsjonsarbeidet i egen 
virksomhet. 

 
Rådmannen inngår hvert år lederavtale med den enkelte 

virksomhetsleder. Lederavtalen skal avklare rådmannens særskilte 
forventninger til virksomhetsleder, og de forpliktelser virksomhetsleder 

har til å gjennomføre mål og tiltak innen de rammer og fullmakter som er 
gitt. I forbindelse med revisjon av lederavtalene, med virkning fra 2017, 

ble ledernes ansvar for etikk og antikorrupsjonsarbeidet ytterligere 
tydeliggjort sammenlignet med tidligere lederavtaler. Gjennom 

lederavtalen er kommunens ledere forpliktet til å «være kulturbærer og 

rollemodell i etterlevelse og oppfølging av kommunens etiske retningslinjer og 

handlingsplan mot korrupsjon, samt legge til rette for jevnlig etisk refleksjon for 
ansatte i virksomheten». 

 

file://///akinse008/gruppe/Felles%20Ledelsessystem/Felles/Kap%201/Produserte%20dokumenter/Etikk%20og%20samfunnsansvar/Etiske%20retningslinjer%20for%20Asker%20kommune.docx
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3. Tiltak mot korrupsjon 

Tiltakene i det følgende er gjennomført på bakgrunn av vurderinger av 
hva som har vært mest hensiktsmessig å iverksette i perioden som har 

gått. Sentrale momenter har vært hensynet til videreføring av allerede 
påbegynt arbeid med tiltak, aktuelle utfordringer og kommunens behov. 

 
3.1. Verdier og etiske retningslinjer 

Rådmannen er ansvarlig for at implementering av etiske retningslinjer 
samordnes med handlingsplan mot korrupsjon.  Gjennom 

Arbeidsgiverpolitisk plattform (AGP) 2020, som ble vedtatt i 2016, er 
etikk og samfunnsansvar, herunder antikorrupsjonarbeidet, trukket frem 

som ett av åtte arbeidsgiver-politiske innsatsområder i perioden frem til 
2020. I AGP 2020 er følgende delmål satt:  

 
«Asker kommunes verdier og etiske retningslinjer er en felles plattform for 

kommunens folkevalgte, medarbeidere og ledere i utøvelsen av deres oppgaver.  

 

Asker kommunes samfunnsansvar er allment kjent og etterleves av kommunens 

folkevalgte, medarbeidere og ledere» 

 

Iht AGP 2020 skal dette bla skje gjennom opplæring og arbeid for å 

styrke etisk bevissthet og kompetanse (herunder antikorrupsjonsarbeid), 
forankring hos ledere som sentrale pådrivere i egen virksomhet, 

etterlevelse av samfunnsansvar og gjennom åpenhet om roller og 
habilitet både hos folkevalgte, medarbeidere og ledere. Oppfølging av 

plattformen vil bl.a. skje gjennom de årlige 
handlingsprogramsprosessene, strategier og temaplaner for tjenestene, 

virksomhetsplanene, rapportering og resultatoppfølging. 
 

Virksomhetsleders ansvar for å legge til rette for jevnlig etisk refleksjon 
har gjennom rådmannens delegeringsreglement og lederavtaler blitt 

tydeliggjort, jf pkt 2. Sentralt for implementeringen er også gjennomførte 

opplæringstiltak og orienteringer som det redegjøres for under pkt 3.3. 
 

3.2. Felles retningslinjer for sektorovergripende prosesser 
 

Kommunen har en rekke strategier, prosesser og rutiner med interne 
arbeidsbeskrivelser som også bidrar til å forbygge, identifisere og 

håndtere risiko for økonomiske misligheter og korrupsjon i kommunen. 
Typisk vil dette på områdene personalforvaltning, anskaffelser, økonomi 

og finans. Eksempler:  
 Personalforvaltning, gjennom bl.a. AGP, prosesser i felles 

ledelsessystem, kommunens leder- og personalhåndbok, prosesser 
(herunder ansvar og myndighet) for utlønning og rapporter, samt 

bruk av elektroniske reiseregninger. 
  Anskaffelser, gjennom bl.a. egen anskaffelsesstrategi og prosesser 

i felles ledelsessystem for kontrakt og innkjøp 
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  Økonomi og finans, gjennom bl.a. prosesser i felles ledelsessystem 

for fakturering, innbetaling, utbetaling og finanstransaksjoner, 
internkontrolltiltak, strukturer for for kontroller/undersøkelser (eks. 

stikkprøver, interne revisjoner, ledelsens gjennomgang mv) og etter 
gjennomgang i 2013, reduksjon av antall attestasjon- og 

anvisningsmyndighet. 
 

Det holdes jevnlig kurs innenfor de tre hovedområdene. Kontroller innen 
ulike områder i organisasjonen prioriteres etter forutgående analyse av 

hendelser og risiko. 
 

Det skal utvikles et helhetlig og gjennomgående plan- og styringssystem 
for nye Asker kommune, herunder internkontroll, delegeringsreglement 

samt felles gjennomgående kvalitetssystem. I forbindelse med 
sammenslåingen vil også alle retningslinjer, reglementer og instrukser bli 

revidert og gjort gjeldende for den nye kommunen. 

 
Både revisjoner som utføres som ledd i kommunens ISO-sertifisering og 

som utføres etter lov og forskrift forutsettes begge å ha et preventivt 
fokus og en viss preventiv effekt i arbeidet mot antikorrupsjon.  

Kontrollhandlinger for å oppdage eventuell korrupsjon iverksettes på 
områder der risikoanalyser avdekker høy risiko.  

 
 

3.3. Kompetanseutvikling 
Rådmannen er ansvarlig for å gjennomgå etablerte 

opplæringsprogrammer og sikre at de støtter opp under målene om å 
forebygge misligheter og korrupsjon.  

 
Gjennom kommunens kompetanse- og medarbeiderutviklingsverktøy, 

Obisoft, får rådmannen kunnskap om hvilke kompetansebehov 

organisasjonen trenger. Funnene har betydning for hvilke 
opplæringsprogram som til enhver tid tilbys i kommunen.  

 
Etikk er et av kompetanseområdene som kartlegges i Obisoft. Rapport fra 

Obisoft fra januar 2017 viser at 99,2 % av kommunens ansatte, gjennom 
egen kartlegging, opplyser å ha lest og være kjent med kommunens 

etiske retningslinjer. Tallene viser at det er svært få som ikke kjenner til 
kommunens etiske retningslinjer. Dette skyldes bl.a. delvis at 

retningslinjene vedlegges arbeidsavtalen når de blir ansatt i kommunen, 
dels den opplæring de får i forbindelse med kommunens 

introduksjonsprogram og dels den oppmerksomhet som gis ute i 
virksomhetene.  
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Det er iverksatt en rekke opplæringstiltak og orienteringer i perioden. Det 

kan nevnes: 
 Orientering til nye virksomhetsledere i Asker kommune. IKT-sjef, 

HR-sjef og økonomisjef har en overordnet gjennomgang av 
støtteprosessene innenor IKT, økonomi og HR. Etikk og 

antikorrupsjonsarbeidet er med som tema. Orienteringene blir 
gjennomført fortløpende når stillingene er tiltrådt. 

 I forbindelse med revisjon av introduksjonsprogram for nyansatte, 
har etiske retningslinjer og hva disse betyr for ansatte i kommunen 

blitt viet større oppmerksomhet. Kurset holdes en gang i måneden 
og er et tretimers kurs.  

 Etikk og antikorrupsjonsarbeidet har vært tema på 
virksomhetsledersamling høsten 2015 og våren 2016. 

 FOU enheten gjennomfører systematisk opplæring innenfor etisk 
arbeid innen Helse og omsorg (Ethos) 

 Innføring i etisk refleksjon var tema i kommunens kvartalsvise 

administrasjonsforum (forum for merkantile funksjoner) i 2015. 
 Gjennomført orientering i Rådmannens medbestemmelsesmøte i 

2015. 
 

 
3.4. Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) 

Gjennomføring av ROS-analyser for å identifisere områder som 
representerer en risiko for korrupsjon ble gjennomført første gang i 2014. 

Hensikten er å iverksette risikoreduserende tiltak på områder som kan 
være utsatt for uetisk adferd og korrupsjon og at restrisiko synliggjøres.   

I samsvar med handlingsplan mot korrupsjon har det siden blitt 
gjennomført tilsvarende ROS – analyser både på tjenesteovergripende 

nivå og på virksomhetsnivå i kommunen. Virksomhetslederne er forpliktet 
gjennom lederavtalene til å gjennomføre obligatorisk work shop i 

forbindelse med arbeid med virksomhetsplanen for sine virksomheter. 

Vesentlige identifiserte risikoområdet skal følges opp av lederne i egne 
virksomheter med nødvendige preventive og oppdagende tiltak.  I 

rådmannens årlige gjennomgang behandler ledergruppen status for 
identifiserte risikoområder og tiltak som er iverksatt og videre oppfølging 

av arbeidet mot uetisk adferd og korrupsjon. 
 

  
 

3.5. Kontinuerlig forbedring 
Asker kommune er ISO-sertifisert på standarden 9001:2015 (ledelse, 

styring, kvalitet). Felles ledelsessystem/kvalitetssystem har siden 2008 
ligget til grunn for det strategiske kvalitetsarbeidet i organisasjonen med 

kontinuerlig forbedring av forvaltning og tjenesteutføring. Tiltak for å 
forebygge og forhindre korrupsjon er innarbeidet i systemet. 

Resertifisering av kommunen etter ISO-9001 i årsskiftet 2016/2017, 

innebærer høy fokus på interessenter i ulik kontekst (hvem som 
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påvirker/hvem som blir påvirket – både internt og eksternt), samt fokus 

på risikostyring. 
 

Ved utgangen av 2016 ble det etablert et tverrfaglig kvalitetsteam 
bestående av bl.a. kvalitetssjef, controller, jurister og rådgivere. 

Kvalitetsteamet har følgende oppdrag: 
 Bidra til å sikre helhet og sammenheng i de ulike delene av 

kvalitetsarbeidet. 
 Gi ledelsen råd og veiledning knyttet til kvalitetssystemene, for å 

sikre at disse er hensiktsmessige og i samsvar med kommunens 
prinsipper for organisering og virksomhetsstyring.  

 Gi ledelsen råd og veiledning knyttet til kvalitetsoppfølging på 
system- og tiltaksnivå.  

 Bidra til å sikre regeletterlevelse (compliance/samsvar) i 
organisasjonen.  

 

Kvalitetsteamet har en koordinerende rolle for at fellesprosesser i Felles 
ledelsessystem (kommunens kvalitetsstyringssystem) blir vurdert og 

oppdatert, eventuelt endret eller nye prosesser blir lagd, for å løpende 
sikre et hensiktsmessig plan- og styringssystem i kommunen.  

Kvalitetstemet skal også bistå med implementering av fellesprosessene 
på en hensiktsmessig måte i nytt kvalitetssystem. 

Det har siden ultimo 2016 vært et pågående arbeid med utskifting av 
gammelt kvalitetsstyringssystem til et nytt heldigitalt system (Simpli). I 

det nye systemet er det mulig å strukturere og få til bedre integrering og 
synliggjøring av rutiner, regelverk og retningslinjer for hver enkelt ansatt, 

uansett hvor i organisasjonen vedkommende jobber. Således vil alle 
relevante rutiner, regelverk og retningslinjer bli «prioritert» for den 

enkelte, og man slipper å «drukne» i alle øvrige rutiner og regelverk. 
Systemet kan også legge til rette for varsler av obligatoriske oppgaver. 
 

Som for tidligere år fremgår styrings- og kontrollaktiviteter av 

kommunens årshjul. Det foretas årlige gjennomganger som innbefatter 
identifisering av vesentlige risiko- og sårbarhetsområder, funn ved interne 

og eksterne revisjoner, ytre miljø og informasjonssikkerhet.Resultater av 
gjennomgangene følges opp i ledelsens gjennomgang.  

 
 

3.6. Styrevervregisteret 

Asker kommune har siden 2007 vært tilsluttet KS’ styrevervregister. Her 
kommer alle direkte verv og posisjoner frem som følge av integrering mot 

Foretaksregisterets opplysninger. 
 

Hensikten med registeret er å legge til rette for allmenhetens innsyn i 
hvilke roller og interesser beslutningstakere har, det være seg folkevalgte 

eller administrative ledere. I registeret er politikere, øverste ledelse og 
virksomhetsledere registrert. Også enkelte mellomledere og enkelte 
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rådgivere er registrert dersom de innehar utvidede fullmakter i fm innkjøp 

og utbetalingsmyndighet (typisk ansatte i anskaffelse, regnskapssjef, 
lønningssjef og NAV –sjef). 

 
Rådmannen er ansvarlig for at organisasjons- og ledelsesstrukturen for 

Asker kommune oppdateres og vedlikeholdes, slik at registeret til enhver 
tid har korrekt informasjon. I henhold til handlingsplanen har HR-

avdelingen, i samarbeid med politisk sekretariat i 2015 og 2016, 
gjennomgått registeret og oppdatert informasjon om Asker kommunes 

organisasjons- og ledelsesstruktur. Dette for å sikre at registeret har 
korrekt informasjon om kommunen. For å bidra til ytterligere åpenhet, 

har rådmannen også vurdert om også andre stillinger i kommunens 
administrasjon burde registreres i registeret.  Sentralt i vurderingen har 

hensynet til kommunens behov for å hindre uklarheter om habilitet ved at 
den ansatte settes i en dobbeltrolle som ansatt, vært sentralt. Som et 

resultat av denne gjennomgangen har følgende stillinger blitt meldt inn; 

Controller, IKT-sjef, leder av politisk sekretariat og leder av 
dokumentsenteret.  

 
3.7. Varsling av situasjoner 

 
Asker kommune har to varslingskanaler, en for ansatte iht. 

arbeidsmiljølovens bestemmelser, og en for eksterne varslere som for 
eksempel innbyggere, brukere, leverandører eller andre samfunnsaktører. 

 
Interne varslingsrutiner kom som en konsekvens av at det, etter 

arbeidsmiljøloven § 2-4 nr. 1, ble et krav til dette i 2007. Gjennom 
varslingsordningen kan arbeidstakere si i fra om ulovlige eller 

kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Kommunens varslingsrutiner er 
tilgjengelig for alle på intranettet som egen prosess i felles 

ledelsessystem. 

 
Etableringen av varslingsfunksjon er et tiltak i kommunens arbeid med 

etikk og antikorrupsjon. Ekstern varslingskanal ble lansert som en ny 
varslingsording i april 2016 og gjelder for varsel om mulige kritikkverdige 

forhold, som brudd på lover, regler eller etiske retningslinjer. Slike 
kritikkverdige forhold kan eksempelvis være mistanke om korrupsjon, 

misligheter eller andre lovbrudd i eller mot kommunen. Klage på vedtak 
eller tjenester inngår ikke i ordningen (følger egne prosedyrer). Det 

samme gjelder for melding om avvik, forbedringsforslag eller andre 
tilbakemeldinger til kommunen (her benyttes AskerDialogen). 

 
Etableringen av funksjonen har til hensikt å legge til rette for at ekstern 

varsling kan skje på en betryggende og profesjonell måte. Ordningen er 
godkjent av Datatilsynet og det er mulig å varsle anonymt til kommunens 

varslingskanal. 

 



8 

 

Det er siden etablering og frem til årsslutt 2016, kommet inn tre varsler. 

Ingen av varslene var å regne som varslingssaker og ble enten meldt inn i 
AskerDialogen eller overført til linjen. Et fjerde varsel kom før ordningen 

ble etablert. Dette varselet ble gjenstand for innledende undersøkelser, 
men forkastet som varslingssak og overført til linjen for videre oppfølging. 

  
Varslingskanalen er tilgjengelig på kommunens hjemmeside og ordningen 

er tilrettelagt for at det også kan varsles anonymt. 
 

Det er etablert et varslingsmottak og et varslingssekretariat. Rådmannen 
har det overordnede ansvaret for mottak og sekretariat, på samme måte 

som han har det overordnede ansvaret for kommunens interne 
varslingssekretariat. Varslingsmottak og – sekretariat består av tre faste 

medlemmer, herunder varslingssekretariatets leder HR-sjef og to jurister. 
Andre fagpersoner, internt eller eksternt, trekkes inn i den grad 

varslingens karakter tilsier det. Dersom kommunen av ulike årsaker ikke 

kan behandle varslingssaken, kan varslingssekretariatet beslutte å sette 
behandlingen av varslingssaken til eksterne.   

 
4. Avsluttende merknader 

Asker kommune har siden 2008 hatt ett omfattende og sektor-
overgripende satsning på etikk- og antikorrupsjonsarbeidet. Tiltakene i 

handlingsplanen er utformet på bakgrunn av en vurdering av utfordringer 
som samfunnet og kommunen stod overfor da handlingsplanen kom. 

Handlingsplanen er som nevnt innledningsvis, ikke et statisk dokument og 
hensynet til samfunnsutviklingen, kommunens behov og samarbeid med 

KS og Transparency international, er gjennomgående sentralt i 
kommunens videre arbeid med etikk- og antikorrupsjonsarbeidet.   
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Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av etterlevelse av etikkreglementet 
basert på fremlagte foranalyse. Prosjektet leveres … innenfor rammen av totalt 450 
timer. 
 
Vedlegg:  
Forvaltningsrevisjon av etterlevelse av etikkreglement. Foranalyse/problemnotat, 
BDO 3.3.2017. 

  
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget startet bestillingsdialogen for dette prosjektet i sak 3/17. Utgangs-

punktet for bestillingen er Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019 hvor Etikk, 

etiske retningslinjer og arbeidsgiverstrategi er et av de prioriterte 

temaene for revisjon i 2017. Kontrollutvalget ba revisor komme tilbake 
med et problemnotat om etterlevelse av kommunens etiske terningslinjer, 

notatet er vedlagt saken. 
 

I notatet drøfter revisor ulike tilnærminger til prosjektet blant annet med 

utgangspunkt i kommunens handlingsplan mot korrupsjon. Rådmannen vil 
gi en orientering om kommunens arbeid med å følge opp planen i en 

annen sak i dagens møte. 

 
Revisor foreslår at forvaltningsrevisjonen forankres i sju problemstillinger 

fordelt på temaene etiske retningslinjer, habilitet og varsling. 
 

Etiske retningslinjer: 
 Er dagens etiske retningslinjer forankret og forstått blant de ansatte 

og folkevalgte i kommunen? 
 Hvordan sikrer kommunen at dagens retningslinjer blir drøftet og 

diskutert blant ledere og ansatte? 
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Rutiner og praksis knyttet til habilitetsutfordringer: 
 Har kommunen tilstrekkelige rutiner for vurdering av habilitet? 

  Hvordan er rutinene og bevisstheten omkring behandling av: 
o Byggesaker? 

o Tildeling av tjenester innen pleie og omsorg? 
 Hvordan er habilitet ved innkjøp ivaretatt? 

 

Varsling: 
 Er varslingsrutinene kjent og organisert på en god måte? 

 Hvordan behandles og dokumenteres varslingssaker? 
 

Revisor vil benytte spørreundersøkelse, dokumentsøk, intervjuer og 
analyser. For å undersøke hvordan habilitet ivaretas ved innkjøp, vil 

revisor legge opp til en såkalt relasjonsanalyse, dvs. se på ansattes 
eventuelle forhold til leverandører til kommunen, eksempelvis gjennom 

eierskap og/eller styreverv. 
 

Revisor estimerer et timeforbruk på 400 – 450 på det foreslåtte prosjektet 
inkludert foranalysen.  
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1. Formål og avgrensning 

Ifølge plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019 er ett av temaene «Etikk, etiske retningslinjer og 

arbeidsgiverstrategi.» Temaet er vidt, og denne foranalysen har til formål å avgrense temaet. 

Prosjektet ble også drøftet i kontrollutvalgets møte 16. januar 2017. Der ble «etterlevelse av 

etikkreglementet» mest drøftet, og anses som det primære.  

Etiske retningslinjer har til formål å sikre at ansatte arbeider for fellesskapets beste i tråd med 

lover, regler og kommunens egne retningslinjer, og at de ansatte utfører sine oppgaver og opptrer på 

en måte som ikke skader kommunens omdømme og tillit i befolkningen. Formålet med en 

forvaltningsrevisjon av etiske retningslinjer er således å se etter at kommunen etterlever disse. 

Kontrollutvalget vedtok i sak 3/17 at det skal utarbeides et problemnotat. Dette skal danne 

utgangspunkt for problemstillinger for selve forvaltningsrevisjonen. Kontrollutvalget drøftet mulige 

innfallsvinkler og avgrensninger, blant annet:  

- Habilitet og eventuell forskjellsbehandling (på tjenesteområder). 

- Varslingsrutiner. 

- Oppfylle krav til tjenester overfor brukerne, dvs. en person- og brukerrettet 

etterlevelseskontroll. 

Denne foranalysen skal bidra til å kunne prioritere hvilke deler av de etiske sidene ved kommunens 

drift forvaltningsrevisjonen skal omfatte. 

2. Felles ledelsessystem og egen handlingsplan mot korrupsjon 

Kommunens plan- og styringssystem, organisasjonsstruktur, arbeidsgiverpolitisk plattform og felles 

ledelsessystem er forutsetninger for å arbeide systematisk også innenfor etikk og antikorrupsjon. I 

handlingsplanen mot korrupsjon stadfestes det at formålet er å forebygge og gjøre kommunen mer 

motstandsdyktig mot korrupsjon. Det sies videre at det er et potensial for ytterligere å styrke det 

systematiske arbeidet med etikk og antikorrupsjon, både på ledernivå og i den 

tjenesteproduserende delen av organisasjonen. Derfor er det blant annet fastsatt etiske 

retningslinjer og en handlingsplanen mot korrupsjon. Ti tips er gitt (kort utdrag):  

1. Jeg møter innbyggere, brukere og kollegaer med verdiene åpenhet, troverdighet og 

gjensidig respekt. 

2. Jeg er profesjonell. 

3. Jeg er upartisk. 

4. Jeg mottar ikke personlige fordeler. 

5. Jeg kan motta gaver av ubetydelig verdi. 

6. Jeg følger lov om offentlige anskaffelser. 

7. Jeg benytter ikke stillingen til å oppnå fordeler. 

8. Jeg benytter ikke kommunens avtaler til privat fordel. 

9. Jeg har ytringsfrihet, men passer på lojalitets- og taushetsplikten jeg har i kommunen. 

10. Jeg sier fra om kritikkverdige forhold. 
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3. Etiske retningslinjer 

KS og Transparency International Norge har i samarbeid utgitt håndboken «Beskytt kommunen». I 

denne anbefales det at kommuner har etiske retningslinjer for både folkevalgte og ansatte. De 

etiske retningslinjene i Asker kommune dekker de mest sentrale områdene som vektlegges der. 

De etiske retningslinjer er for kommunens ansatte forankret i Felles ledelsessystem (Asker 

kommunes visjon, verdier og policy). Hovedinnholdet i disse retningslinjene er å definere felles 

standarder for folkevalgte og ansatte i kommunen, og er rettet særskilt mot hvordan folkevalgte og 

ansatte handler i ulike situasjoner, gitt de ulike rollene kommunen har.  

Sentralt i arbeidet med etiske retningslinjer er ifølge KS at man avsetter tilstrekkelig med tid til å 

arbeide med verdier og etisk forståelse, herunder å arbeide systematisk med organisasjonskulturen, 

for å sikre seg at de etiske retningslinjene er kjent og forstått av kommunens ansatte og 

folkevalgte1.  

I de etiske retningslinjene, som ble vedtatt i 2014 av kommunestyret, fremgår det at retningslinjene 

skal legge til rette for forvaltning basert på tillit, blant annet med vekt på: 

- Troverdighet, åpenhet og gjensidig respekt. 

- Ansvar. 

- Habilitet. 

- Verv. 

- Gaver. 

- Ytringsfrihet. 

- Forretningsetiske regler. 

Det er helt sentralt i håndtering av etikk og korrupsjon at etiske retningslinjer er kjent, og at dette 

bør være viktig å avdekke i en forvaltningsrevisjon. Derfor vil sentrale spørsmål være: 

- Er dagens etiske retningslinjer forankret og forstått blant de ansatte og folkevalgte i 

kommunen? 

- Hvordan sikrer kommunen at dagens retningslinjer blir drøftet og diskutert blant ledere og 

ansatte? 

4. Særskilte tjenestespesifikke risikoområder 

Ettersom de etiske retningslinjene i Asker kommune omfatter svært mange forhold, kan det være 

formålstjenlig å se nærmere på enkelte av disse, særlig hvordan disse kan relateres til spesifikke 

kommunale tjenester. Av spesiell interesse har vi sett nærmere på habilitetsutfordringer, 

forretningsetiske regler og varsling. Disse er valgt ut på bakgrunn av at disse vektlegges av blant 

annet KS’ og Transparency Internationals veileder, og fordi disse forholdene er fokusert i flere andre 

kommuner de siste årene.2   

                                                           
1 KS’ prosessveileder 
2 Jf. NKRF forvaltningsrevisjonsregister. 
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4.1. Habilitetsutfordringer 

Habilitetsreglene har forankring i forvaltningsloven. De har som formål å sikre at de som tar 

beslutninger, og de som tilrettelegger for beslutninger, ikke er partiske. I Asker kommunes etiske 

retningslinjer vektlegges det i tillegg at folkevalgte og ansatte ikke skal ta del i saker hvor 

eksempelvis en saksbehandler har personlige eller økonomiske interesser. Denne utfordringene vil 

gjelde for flere av kommunens tjenester.  

Ofte er habilitetsutfordringer særlig vektlagt på områder hvor kommunen utøver myndighet. Dette 

kan eksempelvis være der kommunen fastsetter påbud, forbud, krever inn skatter, gir tillatelser 

eller tildeler tjenester (vedtaksmyndighet). I veilederen fra KMD knyttet til habilitet i kommuner og 

fylkeskommuner3 fremheves det at forvaltningsvedtak skal treffes på et objektivt grunnlag. Et 

eksempel på inhabilitet er derfor når en tjenestemann eller folkevalgt ikke kan treffe vedtak i sin 

egen byggesak, eller i saker hvor man har familiære relasjoner til personer som søker om 

eksempelvis byggetillatelse. Erfaring fra forvaltningsrapporter knyttet til dette temaet i andre 

kommuner viser at det vil være viktig å fokusere på hva slags rutiner og praksis kommunen har på 

det politiske og administrative plan for å håndtere spørsmål knyttet til inhabilitet. Eksempelvis vil 

det kunne være nyttig å gjennomføre en analyse av den politiske saksprotokollen for å undersøke 

hvor ofte spørsmålet om habilitet har blitt reist. 

Aktuelle spørsmål å reise i habilitetssammenheng, kan være:  

- Er du part i saken eller står i nært slektskap til en part i saken?  

- Har du et personlig forhold til en part i saken? 

- Står du i motsetningsforhold til en part i saken? 

- Har du et økonomisk forhold til en part i saken? 

- Har du privat forretningsvirksomhet, eierinteresser eller er styremedlem i selskaper eller 

firmaer som er part i saken? 

Ser vi på tjenester hvor habilitetsutfordringer ofte kan forekomme, vil dette eksempelvis kunne 

være (listen er ikke uttømmende): 

- Barnehage. 

- Barnevern. 

- Tekniske tjenester, herunder byggesaksbehandling. 

- Pleie og omsorg, herunder vedtak og eventuelt medisinering. 

- Innkjøp og forholdet til leverandørmarkedet. 

4.2. Forretningsetiske regler 

I de etiske retningslinjene for Asker kommune står det eksplisitt at ansatte ikke kan levere varer og 

tjenester til kommunen. I tillegg vektlegges det at ansatte ikke skal benytte sin stilling i kommunen 

til å oppnå fordeler gjennom innkjøpsavtaler, rammeavtaler eller andre lignende samarbeid. I 

kommunale anskaffelser er etiske retningslinjer spesielt viktig med tanke på at kommunale 

                                                           
3 https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/vedlegg/komm/veiledere/habilitet_i_kommuner_ 
og_fylkeskommuner.pdf 
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anskaffelser ofte har et stort omfang og representerer en betydelig økonomisk interesse. Typiske for 

«etiske anskaffelser» er disse må baseres på forretningsetikk om forutsigbarhet, gjennomsiktighet, 

etterprøvbarhet, likebehandling og god forretningsskikk. Etikk her vil i stor grad også berøre 

habilitetsvurderinger omtalt ovenfor. 

Aktuelle spørsmål i en vurdering av etterlevelse av de forretningsetiske reglene, kan være:  

- Har du i en anskaffelsesprosess bare nødvendig forretningsmessig kontakt med leverandører, og 

unngår du arrangementer som kan skape tvil om etterlevelse av forretningsetiske prinsipper? 

- Gjør du private bestillinger fra en leverandør dersom du er kommunens representant overfor 

denne leverandøren?  

- Benytter du deg av kommunens rabattordninger hos leverandører til private kjøp? (Det kan 

være ordninger som er ment for alle ansatte.) 

- Har du opplyst kommunen om annet arbeid eller verv du har? 

4.3. Varsling 

I Asker kommunes handlingsplan mot korrupsjon spesifiseres det at rådmannen er ansvarlig for å 

utarbeide rutiner for varsling av kritikkverdige forhold. Asker kommune har etablert en 

varslingskanal elektronisk på nettet, eller man kan sende brev til kommunen. Varslingen kan både 

være ved navn eller anonymt. I KS’ håndbok mot antikorrupsjon4 gis det fem konkrete tips til 

etableringen av en varslingsordning: 

- Varslingskanalen bør administreres av en uavhengig stabsenhet (eventuelt eksternt) som 

rapporterer til rådmann. 

- Det må være anledning til å rapportere anonymt. 

- Sakene må behandles konfidensielt og med tilstrekkelig vern og rettferdig behandling av 

personen som rapporterer og den det blir rapportert om. 

- Sakene må undersøkes og avsluttes, og oppsummeres i etterkant sammen med de involverte 

personene. 

- Kommunen må ha et godt system for dokumentasjon og arkivering av bekymringsmeldinger, 

saksbehandling og konklusjoner. 

På kommunens hjemmesider forklares det hva som skjer i etterkant av en varsling, og hvordan 

informasjonen behandles videre. Det spesifiseres også at varslers identitet og opplysninger som er 

egnet til å identifisere varsler, som regel blir skjermet. 

Om vi ser på arbeidsmiljølovens varslingsregler, omfatter disse alle tilfeller der arbeidstakere sier 

fra om forhold som kan være i strid med lover og regler, samt virksomhetens retningslinjer og hva 

som er forsvarlig eller etisk akseptabelt5. Asker kommunes «arbeidsgiverpolitiske plattform 2020» 

har fått navnet "Asker kommune - mer enn en jobb" for å løfte frem kommunens unike rolle som 

                                                           
4KS og Transparency International Norge. «Beskytt Kommunen. Håndbok i antikorrupsjon». Side 32. 
Tilgjengelig på nett: http://www.ks.no/globalassets/vedlegg-til-hvert-fagomrader/samfunn-og-
demokrati/etikk/beskytt-kommunen-handbok-i-antikorrupsjon-2014.pdf:  
5 http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=92257 
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arbeidsgiver. I dette dokumentet spesifiseres det at arbeidsmiljøloven og hovedavtalen, samt Asker 

kommunes interne rutiner for medbestemmelse, legger rammer for partssamarbeidet i kommunen. 

5. Prioritering av forvaltningsrevisjonen – etiske retningslinjer 

Nedenfor synliggjøres eksempler på problemstillinger for en forvaltningsrevisjon knyttet til etiske 

retningslinjer. Disse er knyttet til det vi har omtalt ovenfor, og er valgt ut på bakgrunn av ulike 

veiledere og håndbøker som beskriver en «beste praksis» knyttet til etiske retningslinjer i kommunal 

sektor. I tillegg har vi sett til andre kommuner og hva som har vært gjenstand for analyse i 

forvaltningsrevisjoner tidligere. Problemstillingene nedenfor er ment som eksempler og vil være et 

utgangspunkt for en drøfting med kontrollutvalget.  

5.1. Forslag til problemstillinger 

Det foreslås at forvaltningsrevisjonen forankres i sju problemstillinger fordelt på temaene etiske 
retningslinjer, habilitet og varsling. 

Etiske retningslinjer: 

- Er dagens etiske retningslinjer forankret og forstått blant de ansatte og folkevalgte i 

kommunen? 

- Hvordan sikrer kommunen at dagens retningslinjer blir drøftet og diskutert blant ledere og 

ansatte? 

Rutiner og praksis knyttet til habilitetsutfordringer:  

- Har kommunen tilstrekkelige rutiner for vurdering av habilitet? 

- Hvordan er rutinene og bevisstheten omkring behandling av: 

o Byggesaker? 

o Tildeling av tjenester innen pleie og omsorg? 

- Hvordan er habilitet ved innkjøp ivaretatt? 

Varsling: 

- Er varslingsrutinene kjent og organisert på en god måte?  

- Hvordan behandles og dokumenteres varslingssaker? 

Det er antatt at en spørreundersøkelse kan gi et raskt og effektivt delsvar på flere av 

problemstillingene. Imidlertid må også en slik undersøkelse underbygges med dokumentsøk, 

intervjuer og analyser for å underbygge nærmere rutiner og prosedyrer som kommunen har etablert 

rundt håndhevelse og etterlevelse av de etiske retningslinjene. 

Når det gjelder problemstillingen om habilitet ved innkjøp, vil vi legge opp til en såkalt 

relasjonsanalyse, dvs. ansattes eventuelle forhold til leverandører til kommunen, eksempelvis 

gjennom eierskap og/eller styreverv. 

Det er antatt et behov for 400-450 timer for en forvaltningsrevisjon med denne foranalysen, 

besvarelse av sju problemstillinger og relasjonsanalysen. 
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OPPFØLGING AV UNDERSØKELSE SAKSBEHANDLINGSRUTINER I 
PLANSEKSJONEN, PLAN- OG BYGNINGSAVDELINGEN 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
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. 
 
Vedlegg:  
Oppfølging av forvaltningsrevisjon av planseksjonen, notat fra BDO 6.3.2017 

 
Saksframstilling: 
Undersøkelsen «Saksbehandlingsrutiner i planseksjonen, plan- og bygnings-
avdelingen» er utarbeidet av Asker kommunerevisjon, og ble første gang behandlet i 
kontrollutvalget i 2015 (KU-sak 58/15), Da kontrollutvalget fulgte opp undersøkelsen i 
sak 41/16 var det fire avvik i Asker kommunerevisjons undersøkelse som ikke var 
kvittert ut: 

 Kommunen bør utarbeide nye rutiner i planseksjonen basert på 
risikovurderinger for å sikre forsvarlig saksbehandling. Rutinene bør henvise til 
relevante lover og forskrifter samt ansvarsfordeling og relevante frister. 

 Kommunen bør sikre at journalføringsrutiner er oversiktlige og lett tilgjengelig 
for saksbehandlere. 

 Kommunen bør dokumentere tidsfrister i konkrete plansaker og formidle disse 
til forslagsstillerne. 

 Kommunen bør se på praktisering av fakturering opp mot gebyrregulativet. 
 
Kontrollutvalget orienterte kommunestyret om undersøkelsen og kontrollutvalgets 
oppfølging i møte 6.9.2016, KST-sak 82/16. 
 
I forrige møte ba kontrollutvalget revisor om å følge opp undersøkelsen. Vedtaket 
lyder:  
 

Kontrollutvalget ber revisor om å følge opp undersøkelsen Saksbehandlings-
rutiner i Planseksjonen, plan og bygningsavdelingen, med utgangspunkt i 
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2 

Asker kommunerevisjons notat til kontrollutvalget 6.juni 2016, og komme 
tilbake til utvalget i neste møte. 

 
BDO har fulgt opp kontrollutvalgets bestilling i vedlagte notat til saken. Det er revisors 
vurdering at planseksjonen har fulgt opp kontrollutvalgets vedtak tilfredsstillende, og 
at tiltak er implementert. En mer fullstendig gjennomgang av gebyrregulativet vil 
avvente til etter kommunesammenslåingen. 
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1. Bakgrunn 

Kontrollutvalget har bedt forvaltningsrevisor om å følge opp tidligere forvaltningsrevisjon om 

«Saksbehandlingsrutiner i Planseksjonen, plan- og bygningsavdelingen» (rapport 4/2015 av 17. 

august 2015). Tidligere Asker kommunerevisjon har rapportert status i kommunens behandling av 

vedtatte tiltak, men noen punkter er fortsatt ikke kvittert ut endelig. Ifølge kontrollutvalgets 

vedtak i sak 13/17 skulle revisor gi en status i kommunens behandling av punktene 1, 3, 4 og 5 i 

kommunerevisjonens rapport og vurderinger av 9. juni 2016. 

Administrasjonens oppfølging av tiltakene har blitt svart ut i tre omganger:  

- Svar 12.4.2016 

- Svar 8.6.2016 

- Svar 2.2.2017 

Nedenfor gis en kort status i kommunens oppfølging gjennom det siste svaret fra administrasjonen, 

samt informasjon mottatt i revisors møte med planseksjonen 3. mars 2017. Vedlagt følger en tabell 

med vedtatte tiltak, revisors vurdering i oppfølgingssaken samt administrasjonens svar. 

2. Status i kommunens oppfølging av kontrollutvalgets vedtak 

Pkt. 1 Kommunen bør utarbeide nye rutiner i planseksjonen basert på risikovurderinger for å sikre 

forsvarlig saksbehandling. Rutinene bør henvise til relevante lover og forskrifter samt 

ansvarsfordeling og relevante frister. 

Planseksjonen opplyser at milepælene i ESA (sak-/arkivsystemet) brukes aktivt i saksbehandlingen, 

men at «Askerdialogen» brukes i lederoppfølgingen. Det opplyses at både maler og rutiner er 

oppdaterte, herunder rådmannens vurderinger (sjekkliste) i forbindelse med saksframlegg om 

arealplan. Det framgår ikke når malene sist ble oppdaterte, men dokumentsenteret, som forvalter 

ESA, godkjenner oppdaterte maler sammen med IKT. 

Lovhenvisninger, ansvarsfordeling og tidsfrister er nå en del av prosedyrene (malene) samt 

delegasjonsvedtaket. Tiltakslistene i virksomhetsplanene har også med aktiviteter for oppdatering 

av rutiner og maler. 

Revisor mener planseksjonen har sannsynliggjort at tiltaket er implementert. 

Pkt. 3 Kommunen bør sikre at journalføringsrutiner er oversiktlige og lett tilgjengelig for 

saksbehandlere. 

Det er opplyst at journalføringsrutinene er oppdaterte per juni 2016. Samtidig ble det vist for 

revisor hvordan dette var i det felles ledelsessystem (prosess 5.5.2). Rutinene (INNsiden1) er også 

                                                           
1 INNsiden er Asker kommunes intranett. 
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lenket opp til maler i ESA. For øvrig er opplæring i journalføring en del av programmet for 

nyansatte, samtidig som det gis informasjon i avdelingsmøter og seksjonsmøter. 

Revisor mener planseksjonen har sannsynliggjort at tiltaket er implementert. 

Pkt. 4 Kommunen bør dokumentere tidsfrister i konkrete plansaker og formidle disse til 

forslagsstillerne. 

«Planpakken», som er en ekstern webside for den som er profesjonell og som skal sende inn et 

planforslag til kommunen, ble gjennomgått. Det er ca. 8 – 12 avsluttede reguleringsplaner per år, 

men atskillig større omfang av løpende planforslag. Det er 12 ukers saksbehandlingsfrist for 

plansaker, men dette regnes først fra «komplett forslag». Det er ofte mye saksbehandling før dette 

stadiet, da det er i alles interesse at en plansak kan gå gjennom og bli godkjent. Mange forslag blir 

ikke avsluttet. 

Planseksjonen bekrefter at tidsfrister er oppdatert i malene, og at seksjonen har kontroll på 

saksbehandlingsfristene i de enkelte sakene. Dette ble også demonstrert elektronisk ved 

gjennomgang av «Plansak» på INNsiden. 

Revisor mener planseksjonen har sannsynliggjort at tiltaket er implementert. 

Pkt. 5 Kommunen bør se på praktisering av fakturering opp mot gebyrregulativet. 

På grunn av fusjon med Hurum og Røyken kommuner er det besluttet ikke å gjøre noe med 

regulering av nivået for gebyrregulativet nå. Likevel blir det foretatt en form for indeksjustering 

(«M»-regulering, et slags grunnbeløp). Denne justeringen skal sikre at gebyret blir i tråd med HP 

(handlingsplan). 

I milepælene både for mindre reguleringsendring og reguleringsplan er nå «gebyr» tatt inn som egen 

milepæl som følge av revisors anmerkning. 

Revisor mener planseksjonen har sannsynliggjort at tiltaket er implementert. Det er imidlertid ikke 

foretatt en revisjon av fullstendighet av faktureringen. 

3. Konklusjon 

Forvaltningsrevisor mener at planseksjonen har fulgt opp kontrollutvalgets vedtak tilfredsstillende, 

og at tiltak er implementert. En mer fullstendig gjennomgang av gebyrregulativet vil avvente til 

etter kommunesammenslåingen. 
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  Prosjekt når: Arkiv: 

  625865 

 Utarb. dato: År: 

  1.3  2017 

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: 

Asker kommune v/kontrollutvalget 6.3 ØS 3 av 5 

Prosjekt:  Emne: 

Oppfølging av forvaltningsrevisjon av planseksjonen Notat 

 

   side 3 av 5 

Vedlegg 

Oversikt over vedtatte tiltak, status i administrasjonens svar på revisors vurderinger samt mottatt 

dokumentasjon etter administrasjonens svar. 

Pkt. Vedtatt tiltak Status Dokumentasjon 

1 Kommunen bør utarbeide 

nye rutiner i 

planseksjonen basert på 

risikovurderinger for å 

sikre forsvarlig 

saksbehandling. Rutinene 

bør henvise til relevante 

lover og forskrifter samt 

ansvarsfordeling og 

relevante frister. 

Revisors tidligere vurdering: Det er 

igangsatt en grundig gjennomgang av 

planseksjonens rutiner og maler. Pr. 

08.06.16 arbeides det med 

implementering av disse. Revisor har ikke 

hatt anledning til å vurdere endringer av 

oppdatert rutiner og maler. 

Administrasjonens svar 2.3.2017: 

Malene er nå oppdatert og implementert 

i saksbehandlingen. Det er både 

opprettet nye maler og revidert 

eksisterende maler. Det er i langt større 

grad enn tidligere «lagt inn i malene» 

hvilke forhold som skal utredes under 

«rådmannens vurdering».  

Parallelt med avdelingens arbeid med 

maler har rådmannen igangsatt et arbeid 

med de overordnede malene i 

kommunen. Dette arbeidet ble ferdigstilt 

i årsskiftet 2016/2017. Føringene i de 

sentrale malene er implementert i 

seksjonens maler, kfr. virksomhetsplanen 

(VP) pkt. 4.4, 4.5 og 4.7 i 2016-planen og 

pkt. 4.1 og 4.8 i 2017-planen. 

«Askerdialogen» brukes som 

styringsverktøy for å sikre gjennomføring 

av tiltak inntatt i VP. 

- INNsiden; 

plansak med 

underliggende 

rutiner 

-  SAP saksmal 

arealplan og SAP 

bygningsrådet 

- D04 Regu-

leringsendring/ 

ny grunneiendom 

- P14 Mottatt 

planforslag 

- P15 Referat 

oppstartsmøte 

- P16 Bekreftelse 

mottatt 

planinitiativ 

- P17 Innkalling 

til internt 

samrådsmøte 

- P18 Referat 

internt 

samrådsmøte 

- P19 Innkalling 

til oppstartsmøte  

3 Kommunen bør sikre at 

journalføringsrutiner er 

oversiktlige og lett 

tilgjengelig for 

saksbehandlere. 

Revisors tidligere vurdering: 

Planseksjonens saksbehandlingsrutiner 

revideres. Revisor har ikke hatt 

anledning til å vurdere endringer av 

oppdatert rutine.  

Prosess 5.5.2 

(Felles 

ledelsessystem) 

Rutinen for 

plansaker 
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 Utarb. dato: År: 

  1.3  2017 

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: 

Asker kommune v/kontrollutvalget 6.3 ØS 4 av 5 

Prosjekt:  Emne: 

Oppfølging av forvaltningsrevisjon av planseksjonen Notat 

 

   side 4 av 5 

Pkt. Vedtatt tiltak Status Dokumentasjon 

Revisjonen har sett at overordnet prosess 

5.5.2 «postmottak, journalføring og 

saksbehandling» oppdatert 01.09.15, er 

mer tydelig på hensikt og hovedregler. 

Rutinen har også henvisninger/link til 

aktuelle sjekklister og maler som skal 

brukes. 

Administrasjonens svar 2.3.2017: 

Det er gjennomført kurs i grunnleggende 

forvaltningsrett 22.11.2016 samt at det 

planlegges arrangert eget kurs i 

offentlighetsloven 8.3.2017. 

Hovedreglene for saksbehandlerne er at 

all korrespondanse av epost og 

dokumentflyt i forbindelse med saker 

skal journalføres. Ved vurderinger om 

journalposter skal unntas fra 

offentlighet, konfereres det med 

avdelingens juristgruppe. 

(INNsiden) og 

lenke til maler. 

Sjekkliste for 

introduksjon av 

nye 

medarbeidere 

4 Kommunen bør 

dokumentere tidsfrister i 

konkrete plansaker og 

formidle disse til 

forslagsstillerne. 

Revisors tidligere vurdering: Det er 

igangsatt arbeid med tydeliggjøring av 

tidsfrister i rutine. Rådmannen opplyser 

også om at opplæring vil gjennomføres 

når revidert rutine er på plass. Revisor 

har ikke hatt anledning til å vurdere 

endringer av oppdatert rutine. 

Administrasjonens svar 2.3.2017: 

Vi har milepæler for de ulike stadiene i 

en planprosess. «Mottatte planforslag», 

«komplett planforslag», «1. gangs 

behandling av planforslaget». Dette 

betyr at forholdene ligger til rette for at 

saksbehandlingstider kan trekkes ut 

automatisk for fremstilling av total 

saksbehandlingstid. Dette er ikke 

foreløpig etablert som praksis, da det 

sentrale er tidsbruken i den enkelte sak. 

Planpakken (sist 

oppdatert 

21.2.2017) 

INNsiden og 

prosedyre/rutine 

for behandling av 

plansaker 
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  Prosjekt når: Arkiv: 
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 Utarb. dato: År: 

  1.3  2017 

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: 

Asker kommune v/kontrollutvalget 6.3 ØS 5 av 5 

Prosjekt:  Emne: 

Oppfølging av forvaltningsrevisjon av planseksjonen Notat 

 

   side 5 av 5 

Pkt. Vedtatt tiltak Status Dokumentasjon 

Vi har p.t. kontroll på 

saksbehandlingsfristene i de enkelte 

sakene. Det er det siste året ikke blitt 

gitt reduksjon i gebyr som følge av 

overskridelse av saksbehandlingstid for 

plansaker.  

Det er i tillegg til milepæler lagt inn 

informasjon i de ulike saksmalene om 

tidsfrister og hjemmel med henvisninger 

til lovverket.  

5 Kommunen bør se på 

praktisering av 

fakturering opp mot 

gebyrregulativet. 

Revisors tidligere vurdering: Det er 

igangsatt arbeid med gjennomgang av 

gebyrregulativ og rutine. Revisor har ikke 

hatt anledning til å vurdere endringer av 

oppdatert rutine. 

Administrasjonens svar 2.3.2017: 

Forslag til revidert utgave av 

gebyrregulativet er utarbeidet og ble 

foreslått behandlet gjennom HP-

behandlingen 16/17. Det ble fastsatt at 

gebyrregulativet for plan- og byggesaker 

må vedtas som en forskrift og dermed 

måtte behandles på annen måte.  

I løpet av 2016 ble det vedtatt at 

kommunen skal fusjonere med Røyken og 

Hurum – 1.1.2020. Fullstendig revisjon av 

gebyrregulativet er av den grunn utsatt 

til denne fusjonen er gjennomført.  

Imidlertid følger nå gebyrregulativet for 

plan- og byggesaker behandlingen av HP 

og revideres årlig gjennom HP-

behandlingen. Dette innebærer ny 

utgaver årlig med juster «M» i henhold til 

den politiske behandlingen. 

Gebyrregulativ 

2017 

Milepæler for 

mindre 

regulerings-

endring og for 

reguleringsplan 

Planpakken 

 

 

* * * 
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rkivsak-dok. 16/00087-11 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 20.03.2017 
 
 
 

   
 
 

RAPPORTERING FRA REVISOR INKLUSIV RAPPORTERING PÅ 
BUDSJETT 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget godkjenner timeforbruk på selskapskontroll av Asker Produkt samt 
kostnader til advokat knyttet til tilleggsnotat om statsstøtteregelverk. 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg. 

 
Saksframstilling: 
Utvalget har besluttet (sak 87/16) å etablere en rutine for oppfølging av 
budsjettet for 2017 med vekt på hvor mange timer som er fakturert og bestilt på hvert 
enkelt prosjekt fra BDO. 
 
Det er budsjettert med 1500 timer totalt til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for 
2017. I tillegg er det satt av 500 timer som kontrollutvalget kan benytte til særskilte 
undersøkelser. 
 
I forvaltningsrevisjonsprosjektet Anskaffelser Asker kommune og IKS er det brukt 
287,25 timer pr.28.2.17. Det er dermed brukt betydelig mindre enn budsjettert på 
dette prosjektet. 
 
I selskapskontroll av Asker Produkt, inklusiv notat om statsstøtteregelverket er det 
brukt 27 timer i 2017, noe som innebærer en overskridelse på 9 timer. I tillegg er det 
viderefakturert 2040.- fra Kluge. Sekretær anbefaler at kontrollutvalget godkjenner 
denne overskridelsen. 
 
I forvaltningsrevisjonen Etikkreglement (notat foranalyse) er det pr 28.2.17 brukt 22 
timer. 
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Tabellen nedenfor oppsummerer 2017: 
 
 

Prosjekt Budsjett 
2016 

Forbruk 
2016 

Budsjett 
2017 

Forbruk 
pr 
28.2.17 

Rest 

Anskaffelser (FR) 400 t 213 t 187 74,25 112,75 

Asker Produkt (SK) 
m/tilleggsundersøkelse 

100+20 t 102 t 18 27 
2040.- 

-9 
- 2040.- 

Forvaltningsrevisjon 
etikkreglement 

  25 22 3 

Regnskapsrevisjon 515 000-. 
kr* 

300 000.- 
kr* 

215 000.- 
kr * 

  

Sum FR og SK 520 t  230 t 123,25 t  

FR= Forvaltningsrevisjon, SK=Selskapskontroll 

t=timer 
*Regnskapet 2016 
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Arkivsak-dok. 15/00243-17 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 20.03.2017 
 
 
 

   
 
 

HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET ANGÅENDE 
BLAKSTADMARKA 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
Vedlegg:  
Henvendelse vedrørende Blakstadmarka 30.1.2017 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har mottatt vedlagte henvendelse angående utbygging i 
Blakstadmarka. Henvendelsen er tidligere sendt kontrollutvalgets medlemmer på 
epost (4.2.17).  
 
Kontrollutvalget må som sedvanlig beslutte om det vil ta saken til behandling. I 
departementets merknader til kontrollutvalgsforskriften §4 står det blant annet at 
«Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp et hvert forhold ved kommunens/ 
fylkeskommunens virksomhet så lenge det kan defineres som kontroll 
eller tilsyn.» Det er videre slått fast at «Kontrollutvalget har ikke plikt til å behandle 
andre saker enn de som det får seg forelagt fra kommunestyret/fylkestinget, eller der 
det fremgår av forskriften om revisjon i kommuner og fylkeskommuner. 
 
Når det gjelder henvendelser fra andre enn kommunestyret/fylkestinget eller 
revisjonen, må kontrollutvalget selv vurdere om saken hører inn under utvalgets 
kompetanseområde og om det vil prioritere saken.» Kontrollutvalget må selv avgjøre 
om det vil behandle saker fra innbyggere eller andre aktører som mener de har en 
sak for kontrollutvalget. For hver henvendelse må det vurderes om den hører inn 
under kontrollutvalgets oppgaver. Det er viktig å huske på at kontrollutvalget ikke er 
et klageorgan, og at det derfor ikke behandler klager på vedtak som har vært til 
administrativ behandling. Det kontrollutvalget kan gjøre, er å undersøke 
henvendelser som kan tyde på svikt i den kommunale saksbehandlingen, 
eller at kommunen ikke følger de lover og retningslinjer som den er underlagt. 
Fokuset bør være på systemkontroll. 
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Kontrollutvalget kan i denne som ved andre henvendelser, be om at saken opplyses 
ytterligere for eksempel fra rådmannen før utvalget beslutter om det vil ta saken til 
behandling.  
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Fra: Mona Moengen  
Sendt: 4. februar 2017 13:24 
Til: 'owsandbe@online.no' <owsandbe@online.no>; Ole Willy Sandbekk - Politiker 
(Ole.Willy.Sandbekk@asker.kommune.no) <Ole.Willy.Sandbekk@asker.kommune.no>; 
'erling.bergsaker@asker.kommune.no' <erling.bergsaker@asker.kommune.no>; Kirsti Kierulf - 
Politiker (Kirsti.Kierulf@asker.kommune.no) <Kirsti.Kierulf@asker.kommune.no>; Astrid 
Osmundsvaag Nesland - Politker (Astrid.Osmundsvaag.Nesland@asker.kommune.no) 
<Astrid.Osmundsvaag.Nesland@asker.kommune.no>; 'astridnesland@gmail.com' 
<astridnesland@gmail.com>; 'wnorset@online.no' <wnorset@online.no>; William Bjørge Moe 
Norset (William.Bjorge.Moe.Norset@asker.kommune.no) 
<William.Bjorge.Moe.Norset@asker.kommune.no>; Petter Berntsen (Kontrollutvalget) 
(Petter.Berntsen@asker.kommune.no) <Petter.Berntsen@asker.kommune.no> 
Kopi: Ann Karin Olander (Ann.Karin.Olander@asker.kommune.no) 
<Ann.Karin.Olander@asker.kommune.no> 
Emne: Henvendelse vedrørende Blakstadmarka 
 
Til kontrollutvalget 
I samråd med leder oversendes til orientering en henvendelse kontrollutvalget har fått vedrørende 
utbygging av Blakstadmarka. Saken vil bli satt opp til behandling på et senere møte. 
 
Vennlig hilsen 
 
Mona 

  
----- Original Message -----  
From: Eddy Grønset  
To: owsandbe@online.no  
Sent: Monday, January 30, 2017 11:48 AM 
Subject: Blakstadmarka 

 
Hei! 
 
Jeg viser til vår korte SMS-korrespondanse hvor du ba meg sende mine spørsmål til deg på epost. 
 
Som du sikkert har sett har leder av bygningsrådet reagert på nabogruppens leserbrev hvor vi har 
reist spørsmål om det har vært ryddige prosesser knyttet til vedtaket om utbygging i Blakstadmarka. 
Vi synes hennes reaksjon er merkelig all den grunn vi har en opplevelse av at utbygger og arkitekt i 
avgjørende faser har hatt tilgang til politiske prosesser på en måte som avgjorde saken utenom de 
fasene og arenaene der vi hadde påvirkningsmulighet. Vi mener at deler av denne saksbehandlingen 
godt kunne vært belyst. Jeg hadde tenkt å høre med deg om dette kunne være en sak for 
kontrollutvalget og i så fall hvordan burde vi gå frem da. 
 
Årsaken til vår følelse av at ikke alt er som det skal være i denne saken kan oppsummeres med 
følgende spørsmål:  

       Hvordan var prosessen som førte til at forslaget som var utredet i forbindelse med 
kommuneplanen – altså et tak på 30 leiligheter, plutselig ble endret til 60. En dobling burde 
blitt konsekvensutredet. Ble den det? Hvem kom med innspillet, og hvorfor? 

       Kommuneplanen setter også et tak på nye utbygginger i korridoren langs Røykenveien og 
Slemmestadveien på 10 leiligheter. Hvorfor er dette fraveket i dette prosjektet uten 
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konsekvensutredning? Er det andre utbyggere som har fått avslag på sine søknader basert på 
den samme bestemmelse? Hvis ja – hva skiller de prosjektene fra dette? 

       Statens Vegvesen har trukket sine innsigelser etter å ha vært kontaktet av Asker kommune. 
Hva ble fremført som argumenter i denne kommunikasjonen? Hvem sto for 
kommunikasjonen? Finnes det møtereferater, epostkorrespondanse, samtalelogger etc som 
kan offentliggjøres i forbindelse med dette. 

       Forrige møte i bygningsrådet konkluderte med at byggets høyde burde reduseres vesentlig. 
50 cm er ikke vesentlig. Hva er grunnen til at bygningsrådet gikk fra sitt tidligere vedtak på 
dette området? Hva er det som gjør at dette vedtaket ikke lenger er gyldig? 

       Utbygger har brukt store summer på markedsføring av prosjektet før det er godkjent, og 
utbyggers arkitekt hevder i Budstikka at de har kommet til enighet med kommunen om 
dette. Hvilke løfter og garantier er gitt til utbygger i forkant av bygningsrådets behandling, 
som gjør at de tar kostnaden med en slik omfattende markedsføring av et bygg i full størrelse 
og med ferdige kostnadskalkyler på leilighetene? Vi minner om at i tidspunktet 
markedsføringen startet så var det fortsatt bygningsrådets tidligere vedtak om et vesentlig 
lavere bygg som gjaldt.  

       Utbygger hevder å ha vært i møte bygningsrådets ledelse, et møte også nabogrupperingen 
har bedt om og ikke fått. Er det et referat fra dette møtet? Hva ble sagt og lovd? 

       Kan kommunen stille med full utskrift av all kommunikasjon, herunder møtenotater, utskrift 
av eposter, SMSer, telefonlogger og annen kommunikasjon mellom utbyggers representanter 
og bygningsrådets medlemmer? 

       Finnes det en form for avtale mellom kommunen og utbygger i forhold til kjøp/leie av de 
aktuelle leilighetene, og har dette i så fall påvirket bygningsrådets beslutning om prosjektets 
størrelse?  

Med vennlig hilsen 

Eddy Grønset 
  
Mob: 90 50 61 37 
Epost: eddy@pekaill.no   
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Arkivsak-dok. 15/00240-26 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 20.03.2017 
 
 
 

   
 
 

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 - Petter Berntsen 
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Arkivsak-dok. 15/00242-29 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 20.03.2017 
 
 
 

   
 
 

REFERATER 

 

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

1. Plan for saker som skal til behandling. 
2. Oversikt over behandlede saker 
3. Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreveren i Asker kommune 
4. FKT fagkonferanse 2017 
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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 1. Forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2016 Utskrift sendt  K-styret   
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2016 vedtas. 
2. Saken oversendes kommunestyret med innstilling: 

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 
2016 til orientering. 

17.1.17 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.      

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. 

Utskrift 
sendt14.2.17 

 K-styret 
7.3.17 Sak 
20/17 
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 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. 

 

 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. 
 

     

 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.      

       0 rest 
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Dag 1 
 

 
Onsdag 7. juni 2017 

 
09.00 – 10.00  
 

 
Registrering med mat 
 

 
 
10.00 – 10.15 
 

 
Velkommen til fagkonferansen  
  
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT 
 

 
 
10:15 – 10.45   
 

 
Åpning 
 
Stortingsrepresentant Helge André Njåstad (Frp), leder av Stortingets kommunal- og 
forvaltningskomité 
 

 
10.45 – 11.00 
  

 
Spørsmål og kommentarer fra salen 

 
 
 
 
 
 
11.00 – 12.00 
 

 
OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 
 
Fjord1-saken 
Kontrollutvalgsleder Frank Willy Djuvik (Frp), Sogn og Fjordane fylkeskommune 
 
Helseinnkjøpssaken 
Kontrollutvalgsleder Gunnar Topland (H), Grimstad kommune 
 
Åpenhet og etikk 
Spesialrådgiver Tor Dølvik, Transparency International Norge 
 

 
12.00 – 12.20 
 

 
Pause (Kaffe) 

 
12.20 – 13.00 
 

 
OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 
– paneldebatt med åpning for spørsmål og kommentarer fra salen 
Medvirkende: Djuvik, Topland og Dølvik 
 

 
13.00 – 14.00 
 

 
Lunsj 

 ÅRSMØTE 2017 I FKT 
 

 
14.00 – 14.30  
 

 
Registrering til årsmøte 2017 
 

 
14.30 – 15.30 
 

 
Årsmøte 2017 

 
17.00 – 19.00 

 
Sosialt program – omvisning på Mack – verdens nordligste bryggeri 
 

 
20.00 
 

 
Felles middag på hotellet 
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Dag 2 Tor sdag 8 . juni 201 7

09.00 – 10 . 30
(m/innlagt pause)

Korrupsjon i kommunal sektor – slappe kontrollutvalg?

P rofessor Pet t er Gottschalk , Handelshøyskolen BI

10 . 30 – 10. 45 Spørsmål og kommentarer fra salen

10. 45 – 1 1 . 00 Pause /utsjekk ing

1 1 . 00 – 11. 3 0
Kommuneregnskap for politikere

Revisjonssjef Åge Sandsengen , Kommunerevisjon IKS

11.30 – 12.30 Lunsj

12.30 – 13. 00 Kommuneregnskap for politikere, forts.

13. 00 – 13. 15 Spørsmål og kommentarer fra salen

13. 15 – 13. 30 Pause

1 3 . 30 – 14. 05
Hva kan kontrollutvalget forvente av sekretariatet?

Rådgiver Torbjørn Berglann , KonSek Midt - Norge IKS

14.05 – 14.20 Spørsmål og kommentarer fra salen

14. 20 – 14 . 3 0
Avslutning

S tyreleder Benedikte Muruvik Vonen , FKT
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PRAKTISK INFORMASJON 

 
INFORMASJON OM ÅRSMØTET 

Årsmøtet er åpent for alle, men det er kun medlemmer i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) som har 
tale-, forslags- og stemmerett. 

Medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må sende disse til 
sekretariatet innen seks uker før årsmøtet, altså innen 26. april 2017. 

Styret sender ut sakspapirene senest to uker før årsmøtet, innen 24. mai 2017. 

Dersom din kommune/ditt sekretariat ikke er medlem i FKT, men ønsker å møte på årsmøtet med 
stemmerett, må innmelding skje innen 24. mai 2017. 

Leder i valgkomiteen: Anne-Karin Femanger Pettersen, daglig leder i Østfold 
kontrollutvalgssekretariat  | akfp@fredrikstad.kommune.no  |  Mobil: 414 71 166  | Tlf.: 400 05 206 

Ønsker du mer informasjon eller medlemskap i FKT? Se nettsiden www.fkt.no eller kontakt 
sekretariatet. 

 

KONTAKTINFORMASJON TIL SEKRETARIAT 

Bjørn Bråthen: Tlf. 403 90 775 

E- postadresse: fkt@fkt.no 
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PÅMELDING 
 

Påmelding via særskilt skjema på FKTs nettside: www.fkt.no 

Bindende påmelding innen tirsdag 4. april 2017. Det tas forbehold om endringer i programmet. 

Ved avbud etter at påmeldingsfristen har gått ut, blir det belastet et administrasjonsgebyr på  
kr 500 i tillegg til eventuelle kostnader FKT får til hotellet. Avbud siste 14 dager før konferansen  
gir full deltakeravgift. 

DELTAKERAVGIFT 

 Deltakelse med overnatting (helpensjon): Kr 6 400 (Ikke medlem kr 6 900)  

 Deltakelse uten overnatting, sosialt program og middag (dagpakke): Kr 5 000 
(Ikke medlem kr 5 500) 

 FKT har reservert rom på konferansehotellet. Tildeling ut fra mottatt påmelding (først til mølla). 

 Ekstra overnatting fra 6. – 7. juni 2017: Kr 1 350 

 
ANNEN INFORMASJON 

 Omvisning på Mack – verdens nordligste bryggeri 
 
 Bli med på en innholdsrik omvisning i Macks historiske lokaler og få en spennende 
bryggeriopplevelse. Omvisningen starter i Kjeller 5. Turen fortsetter inn i Kjeller 4 for filmvisning, 
deretter går vi videre i de gamle ølkjellerne fra 1877, hvor dere får et innblikk i Macks fargerike 
historie. Turen fortsetter til vårt moderne mikrobryggeri. 

 
 Mack ligger i gangavstand fra hotellet. 

 

 Scandic Ishavshotel, Fredrik Langesgate 2, 9008 Tromsø | Nettside 

Det går både flybuss og ordinær rutebuss fra Tromsø lufthavn Langnes til hotellet. Reisetiden er ca. 
15 minutter.  
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Saksbehandler Deres dato Vàr dato

Rune Berge 15. februar 2017
May Elisabeth Gjelstad

Skatteetaten
Telefon Deres referanse Vàr referanse

992  25  682 2017/68498

945  30  706

Kommunestyret  i  Asker kommune
Postboks 353
1372 ASKER

Kontrollrapport  2016  vedrørende
skatteoppkreverfunksjonen for Asker kommune

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av "Instruks for skatteoppkrevere" av  8.  april  20l4.

Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreveme  i  saker som
vedrører skatteoppkreverfunksjonen, og plikter  å  yte veiledning og bistand  i  faglige spørsmål.
Skattekontoret søker gjennom mål- og resultatstyring å  legge til rette for best mulig resultater for
skatteoppkreverfunksjonen. Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverfunksjonen er
"Instruks for skattekontorenes styring og oppfølging av skatteoppkreverne" av l .januar  2014.

Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonen er "Instruks for skattekontorenes
kontroll av skatteoppkreveme" av 1. februar  201  1.

Skattekontoret har ansvaret for  å  avklare at skatteoppkreverfunksj onen utøves tilfredsstillende i
henhold til gjeldende regelverk på følgende områder:

Intern kontroll

Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet

Skatte- og avgiftsinnkreving

Arbeidsgiverkontroll

O

Riksrevisjonen har ansvaret for revisjon av skatteoppkreverfunksjonen. Skatteetaten utfører oppgavene
med kontroll av skatteoppkreverfunksjonen.

2. Om skatteoppkreverkontoret

2.1  Bemanning

Sum årsverk til skatten kreverfunksionen iht. skatleo. kreverens årsra Jorter:
Antall årsverk  2016 Antall årsverk  2015 Antall årsverk  2014

38,7 38,1 41.7

Oppgitte tall gjelder felleskontoret for Asker og Bærum.

Postadresse Besøksadresse Sentralbord

Postboks 9200 Grønland Se www.skatteetaten.no eller  800 80  000
0134 OSLO ring gratis 800  80  000

Org. nr:  991733043  ‘  Telefaks

skattost@skatteetaten.no 22  17  01 21
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2.2 Organisering

Skatteoppkreverfunksjonen for Asker kommune er sammenslått med skatteoppkreverfunksjonen for

Bærum kommune. Det sammenslåtte kontoret har også ansvaret for arbeidsgiverkontrollen  i  disse to
kommunene.

3. Måloppnåelse

3.1 Skatte- og avgiftsinngang

Skatteregnskapet for Asker kommune viser per 31. desember 2016 en skatte- og avgiftsinngang' til

fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 11 976 172 496 og

utestående restanserz på kr 380 416 012, herav berostilte krav på kr 17 102 902. Skatteregnskapet er

avlagt av kommunens Skatteoppkrever 20. januar 2017.

3.2 Innkrevingsresultater

Vi har gjennomgått innkrevingsresultatene per 31. desember 2016 for Asker kommune.

Resultatene viser føl ende:

Totalt Innbetalt Resultat- lnnbetalt  av lnnbetalt  av

innbetalt av krav sum krav (i %) sum krav (i  %)

i MNOK  sum krav (i %) forrige  år regionen

(i  %

Restskatt  ersonli  e  skatt tere 2014 405.9 95.92 95,50 94.44 94,04

Arbeids iverav ift 2015 2 212,2 99,90 99,90 99,90 99,86

Forskuddsskatt ersonli e skattvtere 2015 769,8 99,59 99,40 99,40 99.17

Forskuddstrekk  2015 4 413.9 99.95 100.00 99.97 99.96

Forskuddsskatt u ersonli e skatt tere 2015 1 110.5 99.97 100.00 99,96 99,95

Restskatt u ersonli e skatt tere 2014 413,1 99,79 99,70 99.65 98,61

3.3 Arbeidsgiverkontroll

Resultater for skatteoppkreverkontoret per 31. desember 2016 viser følgende iht. skatteoppkreverens
resullatra 1 mrterin 1:
Antall Minstekrav Antall  utførte Utført Utført Utført Utført kontroll

arbeidsgivere antall kontroller kontroller  i  kontroll kontroll kontroll 2016  region (i  %)

5  % 2016 2016  i  % 2015  i  %  2014  i %

7 604 380 231 3,0 3,3 5,0 4,2

Skatteoppkreverkontoret viser i sin rapportering for 2016 til at manglende resultatoppnåelse for

arbeidsgiverkontrollen skyldes nyansettelser, permisjoner og sykdom. [tillegg til ovennevnte har

skatteoppkreverkontoret rapportert at det er utført 17 personallistekontroller.

4. Kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Skattekontoret har i 2016 gjennomført stedli g kontroll av skatteoppkreverkontoret for områdene intern

kontroll og innkreving. Siste stedlige kontroll ble avholdt 20. september 2016.

Skattekontoret har i 2016 i tillegg gjennomført kontorkontroll av skatteoppkreverkontoret for
områdene skatteregnskap og arbeidsgiverkontroll.

1  Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene

2  Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav

2
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5. Resultat av utført kontroll

0  Intern  kontroll

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at skatteoppkreverens

overordnede interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.

0  Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskap

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at regnskapsføringen,

rapporteringen og avleggelsen av skatteregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende

regelverk og gir et riktig uttrykk for Skatteinngangen i regnskapsåret.

0  Skatte- og avgiftsinnkreving

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at utførelsen av
innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende
regelverk.

0  Arbeidsgiverkontroll

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at utførelsen av

arbeidsgiverkontrollen i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.

Arbeidsgiverkontrollen utføres imidlertid ikke i et tilstrekkelig omfang da det er utført 3,0 %
kontroller mot et krav på 5 %.

6. Ytterligere informasjon

Skattekontoret har gjennom sine kontrollhandlinger for 2016 verken gitt pålegg eller anbefalinger, jf.

rapport av 28. oktober 2016.

Vennlig hilsen

@&Su~.
Cathrine Sjong B k 'L
fung. avdelingsdirektør

Skatt øst

Olfiffifríffäf «reeffi

Kopi til:

I  Kontrollutvalget for Asker kommune

0  Skatteoppkreveren for Asker kommune

I  Riksrevisjonen

3
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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

Bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt. 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

24 . april Sak45/16:Kontrollutvalget ber om å få en orientering om
organisasjons - og utviklingsprosjektet våren 2017.

Henvendelse eldreomsorg?

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

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
Rapportering fra revisor inklusiv rapportering på tidsbruk.

Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg

R eferater

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

Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg

Referater

21 . august Rapportering fra revisor inklusiv rapportering på tidsbruk.

Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg

R eferater

18 . september Bestillingsdialog nytt FR prosjekt Økonomistyring, målstyring og
internkontroll eller IKT/informasjonssikkerhet
Rapportering fra revisor inklusiv rapportering på tidsbruk.

Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg

R eferater

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

Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg

R eferater

11 . desember Overordnet re visjonsstrategi for revisjonsåret 2017

Kontrollutvalgets årsplan 2018 .

Rapportering fra revisor inklusiv rapportering på tidsbruk.

Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg
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Møte Saker

R eferater

Saker som ikke er
berammet

Plan og bygg sjekker brevet fra Boxs fra mai 2016 hvordan er det

håndtert. Ref sak 9/17.

Bestillingsdialog selskapskontroll med FR: Kontrollutvalget vil

gjennomføre forvaltningsrevisjon i følgende selskaper (prioritert

rekkefølge):

1. Asker Eiendomsforvaltning AS med datterselskap Torstadtunet AS.

2. Asker og Bærum brannvesen IKS.

3. Asker og Bærum vannverk IKS.

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
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
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1 
 

Arkivsak-dok. 15/00241-31 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 20.03.2017 
 
 
 

   
 
 

EVENTUELT 

 

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