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Arkivsak-dok. 17/00005-26 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

           13.06.2018 
 
 
 

   
 
 

PROTOKOLL 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 28.5.2018 godkjennes slik den foreligger. 
 
 
Vedlegg:  
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 28.5.2018 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Bærum kontrollutvalg 
 
Dato: 28.05.2018 kl. 17:00 
Sted: Bærum rådhus, Gamle ordførerkontoret 
Arkivsak: 17/00004 
  
Tilstede:  Per Arne Nyberg, leder (Ap) 

Carl Wilhelm Tyrén, nestleder (Frp) 
Hilde Solberg Øydne (H) 
Kaare Granheim (KrF) 
Hulda Tronstad (V) 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:   
  
Andre: Fra Buskerud kommunerevisjon møtte styreleder Knut Martin 

Glesne og daglig leder Inger Anne Fredriksen under sak 25. 
Fra Rogaland revisjon møtte avtroppende nestleder i styret 
Tore Martinsen og oppdrags- og fagansvarlig 
regnskapsrevisjon Rune Haukaas under sak 26.  
Fra Bærum kommunerevisjon møtte, fagansvarlig for 
forvaltningsrevisjon Morten Mjølsnes, forvaltningsrevisor Kristin 
Løseth og revisor Anne Njøten Grøtterud 

  
Protokollfører: Mona Moengen, Rokus 
  

 
SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

25/18 18/00005-
12 Orientering om Buskerud kommunerevisjon IKS 3 

26/18 18/00005-
13 Orientering om Rogaland revisjon IKS 4 

27/18 17/00005-
24 Protokoll 5 

28/18 17/00048-
10 Henvendelser til kontrollutvalget 6 
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29/18 18/00029-3 Forvaltningsrevisjon Praktisering av offentlighet 7 

30/18 18/00006-3 Forvaltningsrevisjon om tilpasset undervisning - 
endring av prosjektplan 8 

31/18 18/00032-1 Forvaltningsrevisjon av kommunens veivedlikehold - 
endring av prosjektplan 9 

32/18 17/00024-
33 

Revisjonens regnskap pr 30. april 2018 – 
Økonomimelding I 2018 10 

33/18 17/00042-
11 Regnskapsrapport fra sekretariatet pr. 30.04.2018 11 

34/18 17/00011-
24 Referater 12 

35/18 17/00012-
23 Eventuelt 13 

 
 
Det var ingen merknader til innkallingen. 
 
Møtet ble hevet kl. 19:10. 
 
 
Bærum, 28.5.2018 
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Saker til behandling 

25/18 Orientering om Buskerud kommunerevisjon IKS 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Bærum kontrollutvalg 28.05.2018 25/18 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 
 
Møtebehandling 
Buskerud kommunerevisjon orienterte og svarte på kontrollutvalgets spørsmål. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
[Lagre]  
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26/18 Orientering om Rogaland revisjon IKS 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Bærum kontrollutvalg 28.05.2018 26/18 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Rogaland revisjon orienterte og svarte på kontrollutvalgets spørsmål. 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
[Lagre]  
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27/18 Protokoll 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Bærum kontrollutvalg 28.05.2018 27/18 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 16.4.2018 godkjennes slik den foreligger. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 16.4.2018 godkjennes slik den foreligger. 
 
 
[Lagre]  
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28/18 Henvendelse til kontrollutvalget 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Bærum kontrollutvalg 28.05.2018 28/18 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget ber revisjonen undersøke saken nærmere. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget drøftet henvendelsen. Det ble lagt frem et nytt forslag til vedtak: 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget er av den oppfatning at utvidelsen av Fossum-området har hatt stor 
politisk oppmerksomhet fra Bærum kommunestyre gjennom mange år. Utfallet av 
den politiske behandlingen vil derfor ikke være styrt av den administrative prosessen 
i forberedelsen. Kontrollutvalget vil ikke følge opp saken. 
 
 
[Lagre]  
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29/18 Forvaltningsrevisjon Praktisering av offentlighet 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Bærum kontrollutvalg 28.05.2018 29/18 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 

1. Rapporten om praktisering av offentlighet tas til orientering. 
2. Revisjonen bes følge opp saken og gi tilbakemelding til kontrollutvalget. 
3. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

1) Rapporten om praktisering av offentlighet tas til orientering. 
2) Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger.  

 
 
 
Møtebehandling 
Revisjonen la frem rapporten. Kontrollutvalget mener at det er nødvendig å få 
informasjon om hvordan rapporten følges opp. Det ble lagt inn et nytt forslag til 
vedtak  
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  

1. Rapporten om praktisering av offentlighet tas til orientering. 
2. Revisjonen bes følge opp saken og gi tilbakemelding til kontrollutvalget våren 

2019. 
3. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

1) Rapporten om praktisering av offentlighet tas til orientering. 
2) Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger. 
3) Rådmannen bør ta sikte på å være ajour med arkiveringen våren 2019 

 
[Lagre]  
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30/18 Forvaltningsrevisjon om tilpasset undervisning - endring av 
prosjektplan 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Bærum kontrollutvalg 28.05.2018 30/18 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Forvaltningsrevisjonen om tilpasset undervisning gjennomføres i tråd med vedlagt 
prosjektskisse og innspill fra møtet. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Saken utsettes. Kontrollutvalget inviterer rådmannen til å gi en orientering om PWCs 
rapport og oppføling av anbefalingene i det første møtet til høsten. Utvalget vil 
samtidig be rådmannen orientere om hvordan undervisning til barn med uvanlig gode 
evner legges opp. 
 
 
[Lagre]  
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31/18 Forvaltningsrevisjon av kommunens veivedlikehold - endring 
av prosjektplan 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Bærum kontrollutvalg 28.05.2018 31/18 

Forslag til vedtak/innstilling: 

1. Revidert prosjektbeskrivelse for forvaltningsrevisjon av veivedlikeholdet
vedtas.

2. Rapporten levers til utvalgets møte 04.12.18.

Møtebehandling 
Revisjonen la frem revidert prosjektplan. 

Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak 
1. Revidert prosjektbeskrivelse for forvaltningsrevisjon av veivedlikeholdet

vedtas.
2. Rapporten leveres til utvalgets møte 04.12.18.

[Lagre] 
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32/18 Revisjonens regnskap pr 30. april 2018 – Økonomimelding I 
2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Bærum kontrollutvalg 28.05.2018 32/18 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Revisjonens økonomiske status pr 30.04.2018 tas til etterretning. 
 
 
Møtebehandling 
Revisjonen la frem regnskapet. En medarbeider har sluttet siden rapporten ble laget. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Revisjonens økonomiske status pr 30.04.2018 tas til etterretning. 
 
 
[Lagre]  
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33/18 Regnskapsrapport fra sekretariatet pr. 30.04.2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Bærum kontrollutvalg 28.05.2018 33/18 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
[Lagre]  
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34/18 Referater 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Bærum kontrollutvalg 28.05.2018 34/18 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 
 
[Lagre]  
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35/18 Eventuelt 

Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Bærum kontrollutvalg 28.05.2018 35/18 

Forslag til vedtak/innstilling: 

Ingen saker er meldt inn 

Møtebehandling 
Kontrollutvalgets leder orienterte om at en klage på utbygging i Tanum området er 
avslått. 

Tronstad orienterte om bakgrunnen for et oppslag i Budstikka om ytringsfrihet. 

Votering 

Vedtak  
Neste møte flyttes til 13. juni med påfølgende middag. 

[Lagre]  

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
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Arkivsak-dok. 18/00005-19 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Bærum kontrollutvalg 13.06.2018 
 
 
 

   
 
 

UTREDNING AV REVISJONSORDNING I BÆRUM KOMMUNE 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Alternativ 1: 
Kontrollutvalget har gått gjennom ulike alternativer for revisjonsordninger og ser det 
som mest formålstjenlig å vurdere samarbeid med andre kommuner om 
revisjonstjenester gjennom å søke medlemskap i et eksisterende interkommunalt 
selskap. 
 
Saken legges frem for kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

1. Bærum kommune søker å tre inn i et eksisterende interkommunalt 
samarbeid om revisjon.  

2. Rådmannen starter opp dette arbeide med sikte på å ha en avtale på plass 
fra revisjonsåret 2019.  

3. Avtalen skal forelegges kontrollutvalget. 
 
Alternativ 2: 
Kontrollutvalget har gått gjennom ulike alternativer for revisjonsordninger og ser det 
som mest formålstjenlig å konkurranseutsette revisjonen for Bærum kommune. 
 
Saken legges frem for kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret velger å sette revisjonstjenesten ut på anbud fra om med 
regnskapsåret 2019. 

2. Anbudsrunde gjennomføres av kontrollutvalget ved sekretariatet, med bistand 
fra rådmannen. 

3. Kontrollutvalget tar stilling til om utlysningen av konkurransen om revisjon skal 
være felles for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon eller om en separat 
ordning velges. Kontrollutvalget bestemmer konkurransekriteriene for 
utlysningen. 

4. Kommunestyret foretar endelig valg av revisor etter innstilling fra 
kontrollutvalget. 

 
Vedlegg:  
Utredning av revisjonsordning i Bærum kommune, Romerike kontrollutvalgsekretariat 
5.6.2018 
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Saksframstilling: 
Kommunestyret behandlet sak 4/18 Utredning av alternative organisasjonsformer for 
kommunens revisjonsvirksomhet, 31.1.2018, og fattet følgende vedtak: 

Kommunestyret ber kontrollutvalget fremlegge en sak om vurdering av 
alternative organisasjonsformer for kommunens revisjonsvirksomhet i løpet av 
første halvår 2018. Kontrollutvalget har innstillingsrett til kommunestyret, og 
saksforberedelsen foretas av kontrollutvalgssekretariatet. Samtidig forutsetter 
kommunestyret at rådmannen med sine ressurser og fagkompetanse, 
involveres i arbeidet for å få saken fullstendig opplyst. 

 
Det ble videre understreket at kvaliteten på kommunens revisjonstjenester og 
kontrollutvalgets arbeidsbetingelser ikke skal forringes. 
 
I kontrollutvalgets behandling av saken 26.2.2018, sak 11/18, ble mandatet for 
utredningen ytterligere utdypet.  
 
Utredning av revisjonsordning i Bærum kommune er vedlagt saken. Sekretariatet har 
bedt om innspill fra Bærum kommunerevisjon til beskrivelsen av dagens ordning. 
Videre er det samlet inn tall for utgifter til revisjon fra sekretariatene til 
kontrollutvalgene i de ti største kommunene, ASSS-kommuner samt Asker i 2017. 
Rådmannen i Asker er også bedt om å dele sine erfaringer med overgang fra 
kommunerevisjon til privat revisjon i 2016. Rådmannen i Bærum og Bærum 
kommunerevisjon har uttalt seg om utredningen. 
 
Uavhengighet 
Kravene som stilles til revisors uavhengighet er de samme uansett hvordan 
kommunen organiserer sin revisjon. Kravet om uavhengighet gjelder ikke bare 
revisors faktiske uavhengighet, men også forhold som kan svekke omverdenenes 
tillitt til yrkesutøvelsen, det vil si tilsynelatende uavhengighet. Det er revisors ansvar å 
vurdere egen uavhengighet både når oppdraget påbegynnes og underveis. Kravet 
om uavhengighet gjelder også revisors medarbeidere. I en utredning som Hjort har 
gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Bergen i 2011 påpekes det at bytte av 
revisor vil kunne føre til større grad av uavhengighet, fordi nye personer vil utføre 
revisjonsoppdraget uten personlige relasjoner mv. som er etablert. 
 
Alternative organisasjonsformer  
Bærum har i dag revisjon i egen regi, ansatt revisor. Denne ordningen finner vi i dag 
kun i Oslo og Trondheim, foruten Bærum og en fylkeskommune. Fordeler med egne 
ansatte revisorer er at disse har kontinuerlig fokus på kommunen, er lett tilgjengelig 
for politikere og administrasjon, og har god kjennskap til kommunen. Ulemper en slik 
ordning er sårbarhet ved liten organisasjon, tette bånd mellom revisor og 
administrasjonen samt at et lite fagmiljø gir mindre bredde i kompetansen, noe som 
kanskje særlig kan være gjeldende innen forvaltningsrevisjon. 
 
De aller fleste kommuner har valgt å samarbeide om revisjon med andre kommuner i 
en interkommunal ordning. Disse er enten organisert etter § 27 i kommuneloven, 
eller som interkommunale selskaper (IKS) etter Lov om interkommunale selskaper. 
IKS ansees som mest aktuelt, selskapsformen er særlig tilpasset kommunale eiere 
og harmonisert med kommunelovens bestemmelser. 
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Kommunen kan også velge å kjøpe hele eller deler av de revisjonstjenestene som 
kommunen har behov for i markedet. Fordeler med store private revisjonsselskaper 
er at de har mye ressurser og en stor organisasjon å spille på som dekker mange 
fagområder, er robuste med tanke på leveranser og mindre sårbare enn små 
organisasjoner. Private leverandører har i større grad tatt i bruk verktøy i 
revisjonsarbeidet som gjør dem mer effektive og gjør det mulig å undersøke et 
bredere spekter. Ulemper ved privat revisjon kan være noe mindre erfaring med 
offentlig forvaltning og politiske kulturer. 
 
Kommunen kan konkurranseutsette enten regnskapsrevisjon eller 
forvaltningsrevisjon, og beholder den andre revisjonsformen i kommunerevisjonen.  
Regnskapsrevisjon og regnskapsrevisors oppgaver er lovbestemt. Slik sett er det 
enkelt å konkurranseutsette dette fordi, det er nokså entydig bestemt hva innholdet 
skal være. Erfaring med konkurranseutsetting av revisjonstjenester viser at det er på 
regnskapsrevisjon utgiftene går mest ned. 
 
Sammenligning med andre kommuner  
Vi har sammenlignet effektivitet, kapasitet og kompetanse i Bærum kommunerevisjon 
så langt det er mulig med revisjonsløsningene i de ti største kommunene (ASSS 
kommunene), samt Asker. Det må tas forbehold om at vi ikke har uttømmende 
kunnskap om hva som ligger i tallene hva omfang og kompleksitet gjelder, slik at 
sammenligningene må tolkes med forsiktighet.  
 
Kommunene med revisjon i egenregi ligger i det øvre sjiktet kostnadsmessig, 
kommuner med IKS-revisjon ligger lavere, mens Bergen som har privat revisjon, 
ligger lavest. Stavanger, Sandnes og Drammen har lavest utgift pr innbygger av 
kommuner med IKS revisjon, og lavere enn Asker som har privat. Dette kan tyde på 
at Rogaland revisjon og Buskerud kommunerevisjon har høy effektivitet. 
Dersom vi ser på alle sammenligningskommunene, ser vi at mange kommuner 
allokerer om lag halvparten av ressursene til forvaltningsrevisjon. Antall rapporter 
varierer. Bærum brukte 19 % i 2017 (29% i 2018), antall rapporter er imidlertid høyt, 
noe som kan tolkes som at kommunerevisjonen er effektive på forvaltningsrevisjon. 
Drammen har den laveste utgiften til regnskapsrevisjon. Her må vi imidlertid legge til 
at i tallene for Drammen kommune er ikke attestasjonsoppgaver med, mens det er 
tatt med i Asker. Oslo bruker mest på regnskapsrevisjon, mens Bærum er nummer 
tre. 
 
Konsekvenser av ulike valg for kontrollutvalget, sekretariatet og rådmannen 
Kontrollutvalgets rolle vil endre seg ved overgang fra ansatt revisor ved at 
arbeidsgiveransvaret ikke lenger ligger i utvalget. Utvalgets bestillerrolle kommer 
antagelig tydeligst frem ved overgang til privat revisjon. Det vil være kontrollutvalget 
som gjennomfører prosessen med konkurranseutsetting av revisjonen, med bistand 
fra kontrollutvalgssekretariatet og rådmannen.  
 
Dersom man går for interkommunalt samarbeid, vil rådmannen forberede sakene 
som skal behandles i eierforsamlingen i selskapet. Det må også velges en 
representant til å ivareta kommunens eierskap i eierforsamlingen. Ved privat revisjon, 
vil kommunen (ved ordfører) bli kontraktspart, mens kontrollutvalget med bistand fra 
sekretariatet vil stå for oppfølgingen av kontrakten. 
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Kommunen kan også ha kombinasjonsløsninger, hvor enten regnskapsrevisjon eller 
forvaltningsrevisjon beholdes i egenregi. Det synes å være mest å hente økonomisk 
på å konkurranseutsette regnskapsrevisjon. Kombinasjonsløsninger vil føre til at 
kontrollutvalget fortsatt vil ha arbeidsgiveransvar for den delen av revisjonstjenesten 
som blir igjen i kommunen. Samtidig må utvalget med bistand fra sekretariatet ivareta 
oppgavene ved konkurranseutsetting. Det er vanskelig å se at fordelene ved en slik 
løsning skulle oppveie ulempene. 
 
Kommunestyret foretar uansett endelig valg av revisor etter innstilling fra 
kontrollutvalget.  
 
Orientering fra Buskerud kommunerevisjon og Rogaland revisjon 
Buskerud kommunerevisjon og Rogaland revisjon presenterte seg i kontrollutvalgets 
møte 25.5.2018. Det ble gitt uttrykk for at eierne i begge selskaper var positive til 
eventuelt å ta opp Bærum som ny eier. 
 
Oppsummering 
Mye taler for å skifte revisjonsordning. Det er viktig å sikre seg at den Bærum velger 
til revisor har høy kompetanse både på revisjon av kommunalt regnskap og 
forvaltningsrevisjon. Dersom kommunen velger konkurranseutsatt revisjon, må dette 
sikres i konkurransegrunnlaget. Dersom man går for interkommunalt samarbeid, må 
dette sikres i forhandlinger om deltagelse og i vedtektene. Kombinasjonsløsninger er 
ikke å anbefale. 
 
Det legges frem to alternative forslag til vedtak som etter sekretariatets vurdering, er 
de mest aktuelle alternativene. 
 
 
 



37/18 Vurdering av revisjonsordning i Bærum kommune - 18/00005-19 Vurdering av revisjonsordning i Bærum kommune : Utredning av revisjonsordning i Bærum kommune behandlet i KU 13.6.2018

1 
 

 

Foto Synne Storvik 

 
Utredning av revisjonsordning i 

Bærum kommune 
Romerike kontrollutvalgsekretariat | 05.06.2018  
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1. Innledning
Kommunestyret behandlet sak 4/18 Utredning av alternative 
organisasjonsformer for kommunens revisjonsvirksomhet, 31.1.2018, og
fattet følgende vedtak: 

Kommunestyret ber kontrollutvalget fremlegge en sak om vurdering av 
alternative organisasjonsformer for kommunens revisjonsvirksomhet i 
løpet av første halvår 2018. Kontrollutvalget har innstillingsrett til 
kommunestyret, og saksforberedelsen foretas av 
kontrollutvalgssekretariatet. Samtidig forutsetter kommunestyret at
rådmannen med sine ressurser og fagkompetanse, involveres i arbeidet 
for å få saken fullstendig opplyst. 

Formålet med utredningen er i første omgang å belyse de alternativene som 
foreligger med hensyn til organisering av kommunens revisjonstjenester. Det 
er videre understreket at kvaliteten på kommunens revisjonstjenester og
kontrollutvalgets arbeidsbetingelser ikke skal forringes. 

Mandatet er utdypet i kontrollutvalgets behandling av saken 26.2.2018, sak 
11/18. Utredningen vil gjøre rede for ulike måter å organisere
revisjonsvirksomheten på, samt drøfte konsekvenser for kontrollutvalget,
rådmannen og kommunerevisjonen.  

Videre er det gjort klart at kommunerevisjonens uavhengighet skal drøftes. 
For øvrig vil effektivitet, kapasitet og kompetanse i Bærum kommunerevisjon 
så langt det er mulig bli sammenlignet med revisjonsløsningene i de ti største 
kommunene (ASSS kommunene), samt Asker. 

Rådmannen gjorde det klart allerede i oppstarten av utredningsarbeidet at ved 
en eventuell endring vil de ansatte bli ivaretatt i tråd med kommunens 
retningslinjer for omstilling. 

Sekretariatet har bedt om innspill fra Bærum kommunerevisjon til 
beskrivelsen av dagens ordning. Videre er det samlet inn tall for utgifter til 
revisjon fra sekretariatene til kontrollutvalgene i sammenligningskommunene.
Rådmannen i Asker er også bedt om å dele sine erfaringer med overgang fra 
kommunerevisjon til privat revisjon i 2016.  

Rådmannen og kommunerevisjonen har uttalt seg om utredningen. 

2. Om revisjon i kommuner, begreper og rolle
Det er kommunestyret som har det overordnede kontrollansvaret for den 
kommunale virksomheten. Kontrollutvalget fører det løpende tilsynet med den
kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne, dette følger av 
kommuneloven § 76 og 77. Av kommuneloven § 78 nr. 2 følger det at det i 



37/18 Vurdering av revisjonsordning i Bærum kommune - 18/00005-19 Vurdering av revisjonsordning i Bærum kommune : Utredning av revisjonsordning i Bærum kommune behandlet i KU 13.6.2018

4 
 

alle kommuner skal utføres regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. En slik 
todeling av revisjon foreslås videreført i forslaget til ny kommunelov1.  

Om revisjon 

Kommunelovens regler om revisjon bygger på en todeling av revisjonsarbeidet 
som består av regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Innholdet i 
regnskapsrevisjonen og regnskapsrevisors oppgaver er lovbestemt. Kontroll 
med økonomiforvaltningen utover det som er nødvendig for at 
regnskapsrevisor skal kunne uttale seg om årsregnskapet, må i hovedsak 
bestilles av kontrollutvalget som en tilleggsoppgave til regnskapsrevisjonen, 
eller som forvaltningsrevisjon. Revisjon utover det som loven legger til 
regnskapsrevisor, ligger under forvaltningsrevisjon og er underlagt 
kontrollutvalgets bestilleransvar. 

Regnskapsrevisjonens formål er å bekrefte regnskapet, samt å påse at 
kommunen har overholdt de vedtatte budsjettrammene. Det følger av 
kontrollutvalgsforskriften at kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisjonen 
skjer på en betryggende måte.  

Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll er blant de pålagte oppgavene til 
kontrollutvalget. I forvaltningsrevisjon gjennomføres det systematiske 
vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra 
kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Gjennom selskapskontroll 
undersøker man at selskapene er underlagt folkevalgt styring og kontroll. 
Kontrollutvalget har en bestillerrolle i forbindelse med selskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon.  

For å sikre at kommunestyret velger ut de mest relevante prosjektene, skal 
kontrollutvalget utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon og en plan for 
selskapskontroll som skal legges frem for kommunestyret. Som grunnlag for 
planene, skal det utarbeides overordnet analyse. 

Kvalitet i revisjon 

Kvalitet på revisjonstjenester kan måles ut fra: 

• Teknisk kvalitet – kvalitet som kan måles ut fra objektive kriterier og 
definerte krav (objektive data), og 

• Opplevd kvalitet – kvalitet som kan måles ut fra den enkelte brukers 
opplevelse. Dette går ut på i hvilken grad brukeren føler den får en 
rapport som er tilpasset nivået til leseren, enkel å navigere i, 
rapporterer om relevant informasjon osv. 

I regnskapsrevisjon er det mindre aktuelt å snakke om brukerdefinert kvalitet 
fordi sluttproduktet er en standard revisjonsberetning som ikke skal variere i 
særlig grad mellom revisjonsordningene. Kvalitet i regnskapsrevisjon må 

                                                      
1 Kilde Prop. 46 L (2017-2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 
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forstås som at revisjonen følger krav fra lov, normer og regler for god 
kommunal revisjonsskikk.  

Bruk av vesentlighet og fastsettelse av vesentlighetsgrenser er sentralt 
innenfor regnskapsrevisjon. Dette har sammenheng med at presisjonsnivået i 
regnskapet og revisjonen skal være tilpasset brukernes behov, samtidig som 
man skal unngå unødvendig ressursbruk. En lav grense for vesentlighet 
innebærer en mer omfattende revisjon og omvendt. Fastsettelsen av 
vesentlighetsgrensen vil dermed kunne ha til dels stor betydning for 
ressursbruken ved revisjonen. I en utredning av Asker kommunerevisjon som 
Hjort gjorde på oppdrag fra kontrollutvalget i Asker i 20152 drøftes påstanden 
om privat revisjon setter høyere vesentlighetsgrense enn kommunal, for å 
holde kostandene til revisjon nede. Dette ble avvist av både Norges 
kommunerevisorforbund (NKRF) og Den norske revisorforening (DnR). 

Prinsipper for hvordan vesentlighetsgrensen skal fastsettes er gitt i 
revisjonsstandardene, og er ikke en rent matematisk øvelse. Forhold knyttet 
til blant annet risikoprofil, internkontroll, betydningen av feilinformasjon og 
virksomhetens kompleksitet vil ha betydning for hvor finmasket revisor mener 
det er nødvendig å vurdere kommunens regnskap. Den konkrete fastsettelsen 
av vesentlighetsgrensen er opp til revisors faglige skjønn, som andre verken 
skal eller kan overprøve.  

Når det gjelder forvaltningsrevisjon, er det aktuelt å se både på teknisk 
kvalitet og opplevd kvalitet. Standarden RSK 0013 angir hvordan 
forvaltningsrevisjoner skal gjennomføres, og etablerer kriterier for hvordan 
gjennomføring av forvaltningsrevisjoner kan vurderes ut fra tekniske kvalitet. 
En vurdering av forvaltningsrevisjonen etter opplevd kvalitet forutsetter at det 
samles inn subjektive data, gjerne gjennom brukerundersøkelser og lignende. 
Hvordan kontrollutvalget opplever kvalitet på leverte 
forvaltningsrevisjonsrapporter er relevant i denne sammenheng. I en 
brukerundersøkelse gjennomført i 2017 gir kontrollutvalget uttrykk for at de 
er godt fornøyd med Bærum kommunerevisjon, se nærmere omtale i kapittel 
4. 

Basert på revisjonsstandarden RSK 001 gjennomfører NKRF kvalitetskontroller 
av forvaltningsrevisjoner hos sine medlemmer. Ved å kontrollere 
forvaltningsrevisjoner opp mot definerte krav i vedtatt standard, vil kontrollen 
fra NKRFs side baseres på objektive data. Slik kontroll forutsetter kompetanse 
innenfor forvaltningsrevisjon. Rapportering fra kvalitetskontrollene skjer ved 
at det gis én av tre bemerkninger; (i) ingen merknad, (ii) godkjent med 
merknader og (iii) fornyet kontroll. «Godkjent med merknader» gis like ofte 
som «ingen merknader». Det oppfattes ikke nødvendigvis negativt at det gis 

                                                      
2 Asker kommunerevisjon, Utredning avgitt til kontrollutvalget i Asker kommune, Oslo, 22. mai 2015, 
Advokatfirmaet Hjort DA, v/ advokatene Heddy Ludvigsen og Andreas Stang Lund 
3 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon 
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godkjenning med merknader. Bærum kommunerevisjon har ikke fått 
merknader ved kvalitetskontrollen. 

Private revisjonsfirmaer er underlagt Finanstilsynets kontroll. DnR har i tillegg 
eget kvalitetssikringssystem og gjør kvalitetskontroller av sine medlemmer. 
Denne kontrollen tilsvarer NKRFs kvalitetskontroll, ved at den fokuserer på og 
vurderer bruk av forvaltningsrevisjonsmetoden. 

Uavhengighet 

I henhold til kommuneloven er kravene til revisors uavhengighet de samme 
uansett hvordan kommunen organiserer sin revisjon. Dette innebærer at både 
en revisor som er ansatt i kommunen og en privat revisor vil være underlagt 
kommunelovens uavhengighetsregler. En kommunalt ansatt revisor vil i tillegg 
være underlagt forvaltningslovens habilitetsregler. Oppdragsansvarlig revisor 
skal hvert år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin 
uavhengighet til kontrollutvalget.  

I henhold til § 14 i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner kan 
den som foretar revisjon for en kommune eller fylkeskommune ikke utføre 
rådgivnings- eller andre tjenester for kommunen eller fylkeskommunen, 
dersom dette er egnet til å påvirke eller reise tvil om revisors uavhengighet og 
objektivitet. Revisor kan ikke opptre som rådgiver og deretter revidere 
resultatet av egne råd eller sitt eget arbeid. Den som foretar revisjon kan 
heller ikke yte tjenester som hører inn under den revisjonspliktiges egne 
ledelses- og kontrolloppgaver, eller opptre som fullmektig for den 
revisjonspliktige. 

Kommuneloven inneholder ingen regel som tilsvarer revisorloven § 4-6 om 
forbud mot dominerende klient. Denne bestemmelsen fastsetter at honoraret 
fra en og samme kilde ikke må utgjøre en så stor andel av revisors samlede 
honorarer at det er egnet til å påvirke eller reise tvil om uavhengigheten. 
Begrunnelsen for ikke å ta inn en slik bestemmelse i kommuneloven, var at 
det ville harmonere dårlig med at kommunens revisor kan være ansatt i 
kommunen. 

Kravet om uavhengighet gjelder ikke bare revisors faktiske uavhengighet, 
men også forhold som kan svekke omverdenenes tillitt til yrkesutøvelsen, det 
vil si tilsynelatende uavhengighet. Det er revisors ansvar å vurdere egen 
uavhengighet både når oppdraget påbegynnes og underveis. Kravet om 
uavhengighet gjelder også revisors medarbeidere.  

En rapport fra Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) fra 20114 laget 
på oppdrag fra KS Bedrift og Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) gir et 
nyansert og komplekst bilde av den faktiske og tilsynelatende 
uavhengigheten, og hvilke faktorer som kan påvirke revisors uavhengighet. 

                                                      
4 Kilde NIBR-rapport 2011:7 Den vanskelige uavhengigheten 
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For en revisor som er ansatt i kommunen vil både fysisk struktur og formell 
struktur kunne ha betydning for uavhengigheten. Dess mindre fysisk struktur 
(miljø) dess større vil den enkeltes relative kontaktflate i organisasjonen 
være. Betydningen av kjennskap til personer hos den reviderte beskrives på 
følgende måte i NIBR-rapporten: 

"Det er (vanskeligere) å foreta vurderinger med negative konsekvenser 
for personer man kjenner enn for personer man ikke kjenner (Bazerman 
med flere 2002). Organisatorisk og/eller fysisk nærhet kan derfor også 
ha en direkte innvirkning på den faktiske uavhengigheten gjennom slike 
rent mellommenneskelige faktorer. " 

En masteroppgave av Skinnarland og Stavnes fra 20175 konkluderer med at 
private selskaper har en bedre tilsynelatende uavhengighet enn IKS. Faktisk 
uavhengighet virker å være like god for begge typer selskaper. Kommunalt 
ansatt i revisjon er ikke med i undersøkelsen.  

I en utredning som Hjort har gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i 
Bergen i 2011 påpekes det at et revisorbytte i seg selv vil kunne føre til større 
grad av uavhengighet, fordi nye personer vil utføre revisjonsoppdraget uten 
de personlige relasjoner mv. som er etablert. Det kan uansett være 
hensiktsmessig å bytte revisor etter en tidsperiode, slik at kommunen 
gjennom revisjoner kan få inn nye perspektiver på plan, styring og systemer 
for internkontroll. På den annen side vil revisorbytte kunne føre til lavere 
effektivitet i revisjonen i en overgangsperiode på grunn av behov for 
opplæring knyttet til den nye revisjonsklienten.  

Sekretariatet vil understreke at kravene som stilles til revisors uavhengighet 
er de samme uansett hvordan kommunen organiserer sin revisjon. Kravene til 
uavhengighet gjelder både faktisk uavhengig, og såkalt tilsynelatende 
uavhengighet. Revisor selv må løpende vurdere om kravene er oppfylt. 
Kommunerevisjonen i Bærum er underlagt kontrollutvalget som rapporterer 
direkte til kommunestyret, det vil si en annen enhet enn den reviderte 
(administrasjonen) som er gjenstand for kommunerevisjonens kontroll.  

Bestiller- utførermodellen roller og arbeidsdeling 

Dagens kommunelov trådte i kraft i 1993. En endring i loven i 2004 innebar 
noen tydelige endringer for kontrollutvalgene. Det ble stilt krav om at utvalget 
skulle ha et uavhengig sekretariat, og en bestiller-utførermodell ble 
implementert. Endringene innebærer at kontrollutvalget har bestillerrollen og 
revisjonen har utførerrollen. Sekretariatet er kontrollutvalgets administrasjon 
og bistår utvalget i å utføre bestillerrollen. Utvalget bestiller 
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, mens regnskapsrevisjon er et 
løpende oppdrag. Revisjonen rapporterer resultatet av sitt arbeid til 

                                                      
5 Kilde Konkurranseutsetting av kommunal revisjon, En studie om fordeler og utfordringer ved 
konkurranseutsetting, Tor Erling Rysstad Skinnarland og Henrik Døvik Stavnes, NHH 2017 
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kontrollutvalget, som igjen rapporterer til kommunestyret. Dette er illustrert i 
figuren under.

.  

Enkelte arbeidsoppgaver hører naturlig hjemme i bestiller-leddet, mens andre 
hører hjemme i utførerleddet. Forslaget til ny kommunelov som nå ligger til 
behandling i Stortinget, tydeliggjør denne arbeids- og rolledelingen. 

Det har vært en diskusjon i fagmiljøet om hvilke arbeidsoppgaver som hører 
hjemme hos henholdsvis sekretariat og revisjon hvor Bærum 
kommunerevisjon har hatt en aktiv rolle6 Dette dreier seg særlig om 
kontrollutvalgsforskriften § 20 andre ledd: «Sekretariatet skal påse at de 
saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets 
vedtak blir iverksatt.»  

Ifølge både gjeldende rett og lovforslaget, har sekretariatet plikt til å påse at 
saker som skal behandles i kontrollutvalget er forsvarlig utredet. Diskusjonen 
med kommunerevisjonen har særlig stått om hvordan sekretariatet skal 
behandle saker som kommer fra revisjonen. Departementet har presisert i 
lovforslaget at: 

«Forsvarlighetskravet knytter seg til den saksforberedelsen eller det 
saksframlegget som sekretariatet legger fram for kontrollutvalget, 
inkludert det som bygger på rapporter fra revisor. Når den endelige 
revisjonsrapporten er sendt fra revisjonen til kontrollutvalget via 
sekretariatet, gjelder altså kravet til forsvarlig utredning. Det vil i 
prinsippet tilsi at sekretariatet må gjøre seg opp en formening om 
revisors rapport holder tilfredsstillende kvalitet.»  

Nøyaktig hvilke vurderinger sekretariatet må gjøre for å tilfredsstille lovkravet 
om forsvarlighet, må baseres på en konkret vurdering. Det forventes ikke at 
sekretariatet har den samme revisjonskompetansen som revisjonen har. I 

                                                      
6 Kilde Kommunerevisoren nr. 4 2017 - Oppgavefordeling mellom revisjon og sekretariat. 
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tillegg har revisor et selvstendig ansvar for det faglige innholdet i egne 
rapporter. Departementet sier at det må forventes at sekretariatet undersøker 
om revisors rapport er basert på de krav som gjelder for revisors arbeid, blant 
annet god kommunal revisjonsskikk med utgangspunkt i at revisors 
opplysninger legges til grunn. 

Kontrollutvalget skal, med bistand fra sekretariatet, påse at revisjonen er 
betryggende. Vurderinger om revisorens leveranser holder faglig kvalitet er 
således også et ledd i kontrollutvalgets tilsyn med revisor. For å kunne ivareta 
sitt påseansvar overfor revisor er det nødvendig at utvalget har tilstrekkelig 
avstand fra revisor og at rolledelingen er tydelig.  

 
Det har også vært en diskusjon om kontrollutvalget kan beslutte 
arbeidsdelingen mellom sekretariat og revisjon. Det er imidlertid ikke 
anledning til å vedta en arbeidsdeling som ligger utenfor forskriftens rammer. 
Departementet har gjort klart at i tillegg til oppgavene som loven direkte 
legger til kontrollutvalgssekretariatet, vil kontrollutvalget fortsatt kunne 
beslutte hvilke andre oppgaver sekretariatet i praksis skal ivareta.  
 
I Bærum er arbeidsgiveransvaret for revisor lagt til kontrollutvalget. Det gir 
utvalget ytterligere en rolle i forhold til revisor. I det praktiske arbeidet 
innebærer dette blant annet at kontrollutvalget fastsetter revisjonssjefens 
lønn. Det er dermed viktig at kontrollutvalget er seg bevisst sine roller som 
arbeidsgiver og bestiller, og samtidig ivaretar ansvaret for å påse at 
revisjonen er betryggende.  
 
3. Alternative organisasjonsformer for revisjon av 
kommuner 
 
Kommunen kan velge enten å ha ansatt revisor, revisjon i samarbeid med 
andre kommuner eller å kjøpe revisjonstjenester fra et privat selskap. 
Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret om valg av revisjonsordning og 
revisor. Det er kommunestyret som avgjør hvilken revisjonsordning 
kommunen skal ha, dette ansvaret kan ikke delegeres.  
 
Kommunestyret kan velge å tildele all revisjon til én revisor, eller dele 
revisjonsoppdraget mellom flere. For eksempel kan en revisor velges til å 
revidere kommunens årsregnskap, mens en annen revisor får ansvar for 
forvaltningsrevisjon. Det er likevel ikke mulig å dele revisjonsansvaret for 
regnskapet på flere revisorer, og det skal være én person som står som 
oppdragsansvarlig revisor for hvert revisjonsoppdrag.  
 
Revisjon i egen regi – ansatt revisor 
Ordningen med ansatt revisorer finner vi i dag kun i Oslo og Trondheim, 
foruten Bærum og en fylkeskommune. Revisorene er ansatt i kommunen og 
daglig leder skal velges av kommunestyret. Rådmannen har ingen 
instruksjonsmyndighet overfor ansatte revisorer. Revisjonen kan ikke 
instrueres om revisjonsfaglige forhold og er slik sett uavhengige, jf. drøftingen 
i kapittel 2. 
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I Bærum er det kontrollutvalget som har arbeidsgiveransvaret for 
revisjonssjefen, og som har oppfølgings- og styringsansvar for revisjonen. 
Kontrollutvalget får dels en styrerolle i tillegg til kontrollutvalgsrollen, fordi 
saker som ellers ville gått i linjen til styret behandles av kontrollutvalget. 
Dette gjelder revisjonens budsjettforslag, årsregnskap og beretning, samt 
virksomhetsplan for å nevne noen.  
 
Fordeler med egne ansatte revisorer er at disse har kontinuerlig fokus på 
kommunen og er lett tilgjengelig for politikere og administrasjon. Dessuten vil 
en revisjonsenhet som kun har oppdrag i en kommune legge denne 
kommunens risiko og vesentlighet til grunn for forslag om valg av prosjekter, 
og ikke ta hensyn til mulig effektivitet på revisors hånd ved å tilby samme 
forvaltningsrevisjon i mange kommuner. Oppgaven som revisor for bare en 
kommune gir videre meget god kunnskap om revidert enheten og den 
etablerte organisasjonskulturen. Tilgjengeligheten kan bidra til at revisor i 
større grad kan tjene som rådgiver for kommunen, men dette må skje 
innenfor rammene av de krav som stilles til revisors uavhengighet drøftet i 
kapittel 2. 
 
Ulemper ved ansatt revisor er sårbarhet ved liten organisasjon, og tette bånd 
mellom revisor og administrasjonen. Lite fagmiljø gir mindre bredde i 
kompetansen, noe som kanskje særlig kan være gjeldende innen 
forvaltningsrevisjon.  
 
Interkommunalt samarbeid 
De aller fleste kommuner har valgt å samarbeide om revisjon med andre 
kommuner i en interkommunal ordning. Disse er enten organisert etter § 27 i 
kommuneloven, eller som interkommunale selskaper (IKS) etter Lov om 
interkommunale selskaper.  
 
§ 27-Samarbeid 
Interkommunale samarbeid etter kommunelovens § 27 krever eget styre. 
Styret er øverste organ for samarbeidet. Kommunenes adgang til å delegere 
beslutningsmyndighet til et styre i et § 27-samarbeid er i loven begrenset til 
det som dreier seg om drift og organisering. Det enkelte kommunestyre kan 
ikke instruere styret i slike spørsmål. 
 
§ 27-samarbeid er en form for organisering som er lite regulert gjennom selve 
lovbestemmelsen. Dette gjør det viktig å tenke nøye gjennom hvordan 
vedtektene utformes. Det kan i den sammenheng være naturlig å se til andre 
lover ved utformingen av vedtektene, som for eksempel IKS-loven og 
aksjeloven. 
 
Det må avklares i vedtektene om § 27-samarbeidet skal ha status som eget 
juridisk rettssubjekt. I tillegg bør virksomheten blant annet gis eget budsjett- 
og regnskapsansvar, og styret bør være tillagt ansettelsesmyndighet og ha 
myndighet til å inngå avtaler med leverandører. Eget rettssubjekt skal være 
registrert i offentlige registre med eget organisasjonsnummer og fremstå med 
eget navn. Virksomheten vil være prinsipalt ansvarlig for sine økonomiske 
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forpliktelser, mens kommunene vil være subsidiært ansvarlige, - det vil si at 
de kan saksøkes hvis virksomheten ikke kan dekke forpliktelsene.  
 
§ 27 er foreslått endret til interkommunalt interessefellesskap i ny 
kommunelov. 
 
Interkommunalt selskap (IKS) 
Interkommunalt selskap er regulert i Lov om interkommunale selskaper (IKS-
loven), etter mønster av de forvaltningsmessige prinsippene i aksjeloven. 
Selskapsformen er særlig tilpasset kommunale eiere og harmonisert med 
kommunelovens bestemmelser. Loven har bestemmelser om krav til budsjett, 
regnskap, økonomiforvaltning, eierskifte, oppløsning og avvikling. Selskapet 
er et eget rettssubjekt og har arbeidsgiveransvar for sine ansatte.  
 
Selskapet opprettes ved at det inngås en selskapsavtale mellom deltakerne. 
Selskapsavtalen angir hvem som er selskapets deltakere og dets formål, 
eierandeler, representasjon i representantskapet, innskuddsplikt og antall 
styremedlemmer. Det kan være hensiktsmessig at det i tillegg inngås et punkt 
om levering av revisjonstjenester til den enkelte kommune med angivelse av 
den perioden kommunen forplikter seg til å delta i samarbeidet samt 
oppsigelsesfrist.  
 
Det enkelte kommunestyret utøver sin myndighet gjennom 
representantskapet, og har instruksjonsmyndighet over sin representant. 
Representantskapet velger selskapets styre. Selskapsavtalen kan bare endres 
ved at kommunestyret i alle de deltakende kommunene fatter likelydende 
vedtak. 
 
Når et interkommunalt samarbeid er opprettet for å tilgodese eiernes behov, 
anses dette å falle inn under begrepet egenregi, og regelverket for offentlige 
anskaffelser kommer ikke til anvendelse. Med egenregi menes at hoveddelen 
av selskapets omsetning må være mot eierne. Annen kommersiell aktivitet 
skal være begrenset. Grensen for dette ligger rundt 20 % av omsetningen.  
 
Søke seg inn i et eksisterende interkommunalt samarbeid/selskap 
Kommunen kan søke om deltagelse i et allerede etablert selskap som drives i 
egenregi. Dette vil i så fall måtte godkjennes av de øvrige eier-
/deltagerkommunene i det gitte selskap. Det må også fastsettes på hvilke 
vilkår inntreden skal skje, og om kommunen eventuelt skal betale innskudd 
ved inntreden. 
 
Dersom man velger en revisjonsordning organisert som interkommunalt 
selskap i tråd med IKS-loven, vil i teorien ethvert interkommunalt 
revisjonsselskap være en mulighet. Fordeler ved interkommunale 
selskaper/samarbeid er at de er underlagt vanlige forvaltningsmessige lover 
og forskrifter og er åpne for politisk innsyn og kontroll. Slike 
revisjonsselskaper kjenner godt det kommunale systemet både administrativt 
og politisk. Større interkommunale selskaper er robuste og bør ha kapasitet til 
å betjene eierne med kvalitativt gode revisjonstjenester.   
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En mulig løsning for Bærum kan være å delta i et interkommunalt samarbeid 
om revisjon. Kommunerevisjonen har allerede etablert et samarbeid om 
forvaltningsrevisjon med Rogaland revisjon IKS, som innebærer at de to 
revisjonsenhetene utarbeider forvaltningsrevisjoner for hverandres 
kontrollutvalg. Buskerud kommunerevisjon IKS er et annet alternativ som er 
geografisk nærmere. I dag kan det meste av revisjonsarbeidet foregå ved 
elektronisk kommunikasjon, slik at geografisk nærhet ikke er en forutsetning.  
 
Det vil være en tidkrevende prosess å tre inn i et eksisterende IKS all den tid 
dette vil kreve behandling og likelydende vedtak i alle eierkommunene etter at 
forhandlingene er avsluttet. Nye Sandefjord og nye Færder kommune har 
valgt å gå fra privat revisjon til Vestfold kommunerevisjon IKS. 
 

Privat revisjon  
Kommuneloven gir kommunen anledning til å velge om den vil 
konkurranseutsette hele eller deler av revisjonstjenesten i markedet. I denne 
sammenheng innebærer det å kjøpe revisjonstjenester fra private 
revisjonsselskaper. Man kan velge å kjøpe hele eller deler av de 
revisjonstjenestene som kommunen har behov for i markedet. Det betyr at 
man for eksempel kan velge kun å kjøpe forvaltningsrevisjon eksternt og 
beholde regnskapsrevisjon, eller motsatt, eller man kan velge å kjøpe alle 
revisjonstjenestene i markedet.  
 
Ved konkurranseutsetting velges kommunens revisor for en bestemt periode, 
gjerne 2 til 4 år. Deretter lyses oppdraget ut på anbud igjen. Det kan bety 
regelmessig skifte av revisjon med de fordeler og ulemper det kan ha. God 
kunnskap og erfaring om revidert part er alltid fordelaktig i revisjon og er noe 
som opparbeides over tid. Dette må ses i forhold til skifte av aktører som kan 
ha annen erfaringsbakgrunn og se ting med «nye øyne». Dersom kjøp av 
revisjonstjenester i markedet velges, må det avklares hvor lang periode 
revisjonsoppdraget for Bærum kommune skal konkurranseutsettes for. I 
saken som ble lagt frem for kommunestyret om utredning av revisjonsordning 
antydes det at et revisorbytte kan skje ved overgangen til ny 
kommunestyreperiode.  
 
Reglene for offentlige anskaffelser gjelder for kjøp av revisjonstjenester. 
Regelverket skal bidra til at alle offentlige anskaffelser skjer på en måte som 
sikrer konkurranse, god forretningsskikk, forholdsmessighet, likebehandling av 
leverandører, forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet. Ved 
kjøp i markedet påløper utgifter knyttet til selve anskaffelsen og 
kvalitetssikring, kontraktstyring og oppfølging.  
 
Erfaring viser at kjøp av revisjonstjenester i markedet er en tidkrevende 
prosess fra det besluttes å gjennomføre konkurranse til anskaffelsen er 
avsluttet og revisor er engasjert. Prosessen kan ta fra ½ år til 1 år med 
forberedelse av konkurransegrunnlag, forankring i kontrollutvalg, offentlig 
utlysning på Doffin med de frister som gjelder, gjennomgang og valg av 
tilbyder, innstilling fra kontrollutvalg, behandling i kommunestyre, tildeling av 
oppdrag, klagefrist og kontraktskriving.  
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Fordeler med store private revisjonsselskaper er at de har store ressurser og 
en stor organisasjon å spille på som dekker mange fagområder. Dette gjør 
dem robuste med tanke på leveranser og mindre sårbare enn små 
organisasjoner. Private leverandører har i større grad tatt i bruk verktøy i 
revisjonsarbeidet som gjør dem mer effektive og gjør det mulig å undersøke 
et bredere spekter enn når man gjør uttrekk av en populasjon. Flere av 
selskapene har også rekruttert ansatte som tidligere har jobbet i offentlig 
revisjon. Ca. 12% av kommunene har konkurranseutsatt revisjon og kjøper 
disse tjenestene i markedet. 
 
Mulige ulemper ved privat revisjon kan være noe mindre erfaring med 
offentlig forvaltning og politiske kulturer. Dette vil imidlertid dels kunne 
ivaretas gjennom sekretariatets tilrettelegging og saksforberedelser. 
Sekretariatets erfaring er at private selskaper kan ha en høyere timepris enn 
kommunal revisjon, men på den andre side kan de bruke færre timer på 
oppdraget. Det kan være variasjon mellom privat- og offentlig revisjon, men 
det kan også være forskjell mellom private aktører som det kan være mellom 
selskaper organisert som interkommunalt samarbeid.   
 
Sekretariatet har registrert at privat revisjon kan ha andre forventninger til 
hva kommunen skal tilrettelegge for revisjon, slik at det vil kunne bli en utgift 
på kommunens hånd at materialet som leveres må ha en viss standard.  
 

Kombinasjonsløsninger 
Man kan tenke seg at kommunen konkurranseutsetter enten 
regnskapsrevisjon eller forvaltningsrevisjon, og beholder den andre 
revisjonsformen i kommunerevisjonen.  
 
Regnskapsrevisjon og regnskapsrevisors oppgaver er lovbestemt. Slik sett er 
det enkelt å konkurranseutsette dette fordi det er nokså entydig bestemt hva 
innholdet skal være. Erfaring med konkurranseutsetting av revisjonstjenester 
viser at det er på regnskapsrevisjon utgiftene går mest ned. Kommunen vil 
antagelig oppleve økte utgifter knyttet til at revisor vil sette krav til det 
materialet som skal revideres, noe som innebærer en større grad av 
bearbeiding enn det som vanlig er når revisor er ansatt i kommunen og i 
større grad henter ut data selv.  
 
Kommunen kan også oppleve økte utgifter til veiledning og rådgivning. Det er 
viktig at kontrakten er utformet slik at enkle spørsmål og svar ligger innenfor 
kontrakten. I tillegg bør det foreligge en avtale når revisor skal ta seg betalt 
for rådgivning. Erfaring fra tidligere konkurranseutsetting var at kommunene 
fikk mange og store ekstraregninger fra revisor. Dette har nå avtatt fordi det i 
større grad er tatt hensyn til dette i kunngjøring og kontrakt. 
 
Man kan også velge å konkurranseutsette kun forvaltningsrevisjon. Dette 
feltet er regulert av standarden RSK 001, og hver enkelt revisjon bestilles av 
kontrollutvalget. Det er stilt krav om minimum en forvaltningsrevisjon i året, 
ut over det er det kommunen selv som avgjør hvor mye ressurser som bør 
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avsettes. Bærum har hatt 5 – 6 revisjoner pr år. Fordelen med å 
konkurranseutsette forvaltningsrevisjonen kan ligge i at kommunen vil få 
tilgang til bredere kompetanse i et større fagmiljø. Større organisasjoner har 
ofte utviklet gode metoder, systemer og verktøy for revisjon.  Det er ikke 
opplagt at utgiftene til forvaltningsrevisjon vil gå ned, det vil avhenge av 
omfanget og kompleksiteten til undersøkelsene.  
 
På utgiftssiden vil det antagelig være mest å spare på å konkurranseutsette 
regnskapsrevisjon. Dersom kontrollutvalget går for en kombinasjonsløsning, 
vil utvalget bli værende ved rollen som etatsstyrer og samtidig styre kontrakt 
med ekstern leverandør.  

4. Organisering av dagens revisjonsordning – Bærum 
Kommunerevisjon 
Bærum kommunerevisjon er en revisjonsenhet opprettet av Bærum kommune 
innen organisasjonsformen «revisjon i egen regi». Kommunerevisor er ansatt 
av kommunestyret og alle medarbeiderne er ansatt i kommunen. Fra 
årsrapporten kan vi lese at kommunerevisjonen har et netto budsjett på 6,7 
millioner kroner i 2018, hvorav lønnsutgifter utgjør 6,4 millioner og eksterne 
inntekter 0,3 millioner. Budsjettet for 2018 la til grunn 6,9 årsverk. Fra 1. mai 
2018 er antall årsverk 5,9 som følge av at en medarbeider slutter og ikke 
erstattes. Netto utgifter i 2018 vil bli lavere enn netto budsjetterte utgifter 
som følge av dette.  
 

 

I følge virksomhetsplanen for 2018 er ressursene fordelt slik: 

Tabell 1 Timefordeling 2018 

 Andel  Timer 

Regnskapsrevisjon7 56 %  4 392  

Forvaltningsrevisjon 29 %  2 265  

Annet8 9 %  712  

Eksterne oppdrag 7 %  540  

 100 %  7 909  

 

                                                      
7 Omfatter revisjon av kommunens regnskap og budsjett, samt attestering for momskompensasjon. 
8 Omfatter arbeid for kontrollutvalget, selskapskontroll, etterlevelsesrevisjon og andre attestasjoner. 
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Kommunerevisjonen reviderer kommunens regnskap, gjennomfører 
forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller bestilt av kontrollutvalget, og gir 
revisoruttalelser knyttet til kommunale tilskudd og spillemiddelregnskaper. I 
tillegg utføres revisjon av Kirkelig fellesråd i Bærum, ti menigheter og en 
menighets-barnehage, tre legatregnskaper og Akershus og Østfold 
fylkesrevisjons interne regnskap som honoreres etter medgått tid.  

Kommunerevisjonen har de tre siste årene i samråd med kontrollutvalget 
redusert enheten med tre årsverk9. Kommunerevisjonen har i 
virksomhetsplaner og årsrapporter gitt uttrykk for muligheten for en 
ytterligere reduksjon innen regnskapsrevisjon, men uten iverksetting av en 
aktiv nedbemanningsplan. Reduksjonen innen regnskapsrevisjon har vært 
mulig som følge av bedre regnskapssystemer innen lønn og regnskap, bedre 
oppfølging og intern kontroll fra kommunens administrasjon, bedre forståelse 
og bruk av revisjonsverktøyet Descartes, gjennom innovasjonstenking (nye 
løsninger) og reduksjon av eksterne oppdrag10. 

 

Kompetanse og faglig spesialisering  
Kommunerevisjonen har fra 1. mai tre regnskapsrevisorer, en økonom, en 
jurist og en statsviter. Den faglige kompetansen som består av utdannelse og 
erfaring, er dekkende for arbeidsoppgavene innen regnskapsrevisjon, 
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Det er noen ganger behov for særlig 
kompetanse, noe som kompenseres ved innkjøp av ekstern bistand. 
Kommunerevisjonen inngikk i slutten av 2016 en samarbeidsavtale med en 
større revisjonsenhet, Rogaland revisjon IKS, for å få mer bredde i 
kompetansen. Samarbeidsavtalen innebærer at forvaltningsrevisjons-
ressursene i enhetene settes inn på de bestillingene der de har best 
kompetanse, uavhengig av kommune. 
 
Ressursbruk og leveranser 
Kommunerevisjonens ressursbruk i 2017 viser en fordeling med 52 % på 
regnskapsrevisjonsoppgaver, herunder attestasjoner av tilskudd og 
spillemiddelregnskaper og bistand til kontrollutvalget, 19 % på 
forvaltningsrevisjon og 29 % på selskapskontroll, betalte revisjonsoppdrag og 
diverse administrasjon.11 Som følge av reduksjon i bemanningen med en 
regnskapsrevisor fra 1. mai i 2018 vil ovennevnte fordeling endre seg noe.  

Regnskapsrevisjon består i hovedsak av revisjon av det kommunale 
regnskapet, attestasjoner av 66 kommunale tilskuddsregnskaper og 23 
spillemiddelregnskaper. I tillegg har det i 2017 blitt avgitt 16 
revisjonsberetninger knyttet til honorerte revisjonsoppdrag; kirkelig fellesråd, 
menigheter, legater mfl. 

                                                      
9 Et årsverk innen forvaltningsrevisjon og to årsverk innen regnskapsrevisjon. 
10 Kirkelig fellesråd og menigheter. 
11 Kontrollutvalget 26.02.18 sak 12/18 Årsrapport og årsregnskap 2017 for kommunerevisjonen, vedlegg 
side 2. 
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Revisjonen utarbeider overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon. 
Forvaltningsrevisjon bestilles av kontrollutvalget og utføres av 
kommunerevisjonen. Kontrollutvalget disponerer 2.265 timer12 av revisjonens 
timer til forvaltningsrevisjon i 2018. Timene fordeles på mellom 5-7 prosjekter 
pr år. Revisjonen bistår kontrollutvalget med overordnet plan for 
forvaltningsrevisjon og samordner utvalgets ideer/forslag til nye prosjekter i 
en egen sak før endelig valg besluttes.   

Revisjonen utarbeider overordnet analyse og plan for selskapskontroll. 
Selskapskontroll bestilles av kontrollutvalget og utføres av 
kommunerevisjonen. Selskapskontroll, består av eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon i selskapene, har tidligere vært gjennomført hvert år når 
det gjelder eierskapskontroll, med noen innslag av forvaltningsrevisjoner i 
selskapene. Det ble ikke gjennomført eierskapskontroll eller kontroll av 
kommunens selskaper i 2017. 

Bærum kommune har en omfattende portefølje av attestasjonsoppgaver som 
kommunerevisjonen avgir uttalelser for, jf. to avsnitt ovenfor. Omfanget har 
vist en klar økning de siste årene og det stilles høye krav til revisors 
gjennomføring og dokumentasjon før uttalelse kan avgis.  

Kommunerevisjonen har fordelen av nærhet til kontrollutvalget og har 
tilpasset leveransene til kontrollutvalgets ønsker til enhver tid. 
Kommunerevisjonens tilgjengelighet og fleksibilitet kan være viktig når det 
oppstår situasjoner som krever det. I tillegg har kommunerevisjonen bistått 
kommunens administrasjon innen regnskapsspørsmål mm. når det har vært 
ønsket.  

Kommunerevisjonen deltar som regel med en til tre personer i 
kontrollutvalgets møter for å legge frem saker og svare på spørsmål. I tillegg 
deltar en til to personer når det er saker som har tilknytning til revisors 
oppdrag som skal behandles i kommunestyret. 

Kommunerevisor er en av tre personer i kommunens varslingssekretariat. De 
siste årene har det vært få saker og begrenset ressursbruk til dette.   

Norges kommunerevisorforbund (NKRF) foretar hvert år en referansemåling 
(benchmarking) av regnskapsrevisjon. Referansemålingen skal gi grunnlag for 
å måle egen virksomhet opp mot hva som må betraktes å være et rimelig 
utgiftsnivå. Formålet er todelt: å vise utgiftseffektivitet i egen organisasjon og 
å få et instrument og skape en referanseramme som kan bidra til å utvikle 
organisasjonen til å bli mer utgiftseffektiv.  

Deltakelse i referansemålingen er frivillig, men medlemmene av NKRF 
oppfordres til å delta. Resultatet av målingen gis til deltakerne, men slik at 

                                                      
12 Jf revisjonens Virksomhetsplan 2018  
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data presenteres i anonymisert form. Kommunenavn og revisjonsenhet 
fremkommer ikke, med unntak for egen kommune.  

Bærum kommunerevisjonen har imidlertid ikke deltatt i referansemålingene til 
NKRF. Sammenligning med de to største kommunene og Asker gjøres i 
kapittel 6, og er basert på innsamlede data om utgifter til revisjon. 

Kommunerevisjonen gjennomførte en brukerundersøkelse høsten 2017 rettet 
mot kontrollutvalget og kommunens administrasjon. Hensikten med 
undersøkelsen var å avdekke forhold der det bør settes inn forbedringstiltak. 
Kommunevisjonen fikk høye skår. På spørsmål om hvor fornøyd er du med 
revisjonen alt i alt, gir kontrollutvalget et skår på 5,83 og administrasjonen 
5,0, hvor 6 er høyest oppnåelig. Både utvalget og administrasjonen er mer 
fornøyd med regnskapsrevisjon enn forvaltningsrevisjon (hhv 5,83 og 5,44 og 
5,44 og 4,64). Revisjonen skåret lavest på utgiftseffektivitet. Resultatet fra 
undersøkelsen er tatt inn i vedlegg. 

5. Sammenligning med andre kommuner (ASSS og Asker) 
Det fremgår av mandatet at effektivitet, kapasitet og kompetanse i Bærum 
kommunerevisjon så langt det er mulig skal sammenlignes med 
revisjonsløsningene i de ti største kommunene (ASSS kommunene), samt 
Asker. Sekretariatet har samlet inn informasjon om budsjett 2018 og 
leveranse av forvaltningsrevisjon 2017 fra kontrollutvalgenes sekretariater. 
Informasjonen er systematisert i tabell i vedlegg. Før vi ser på dette vil 
sekretariatet komme med noen generelle betraktinger. 

Det kan være interessant å se på hvilke faktorer som påvirker 
revisjonsutgiften. En kommunes omsetning er nært korrelert med 
innbyggertall. I en masteroppgave fra 2014 finner Beate Hess-Bolstad og 
Hilde Kari Maugesten13 blant annet at utgifter til regnskapsrevisjon pr 
innbygger synker med økende kommunestørrelse. Knekkpunktet går ved ca. 
10 000 innbyggere. Undersøkelsen bygger på innsamlede 2012-tall fra 224 
kommuner. Utgifter til kontrollutvalg og sekretariat er ikke med i 
beregningsgrunnlaget. Dette funnet samsvarer med andre analyser som viser 
at det er stordriftsfordeler i revisjon. 

Det finnes det ingen systematiske undersøkelser som tyder på at det er en 
sammenheng mellom utgifter til forvaltningsrevisjon og kommunens størrelse. 
Utgiften vil snarere bero på omfanget av undersøkelsen og kompleksitet i 
problemstillinger, og besluttes av kontrollutvalget gjennom bestillingen. 

Det er kommunestyret som beslutter omfanget eller nivået på revisjonen ved 
å stille ressurser til revisjon til disposisjon, og vedtar kontrollutvalgets planer. 
                                                      
13 Kilde Konkurranseutsetting av kommunal revisjon -en analyse av kostnadsutviklingen i norske 
kommuner 2000 – 2012, Masteroppgave i styring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for 
samfunnsfag Oslo 2014Beate Hess-Bolstad og Hilde Kari Maugesten, Oslo 2014 
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Derfor kan man si at kommunestyret også til en viss grad styrer og prioriterer 
revisjonens arbeid. Vi ser at omfanget av ressurser som stilles til disposisjon 
for revisjon varierer mellom kommuner, og det kan være mange årsaker til 
dette som ikke drøftes her.  

Sammenligningen er delt etter organisasjonsformene revisjon i egenregi, 
interkommunalt samarbeid og privat revisjon. Informasjonen bygger på 
innhentede data fra de respektive kommuners kontrollutvalgssekretariat og 
SSB. Budsjettet for 2018 brukes som et uttrykk for utgiften til revisjon. Det er 
vanlig å se på utgift pr innbygger, KOSTRA presenterer slike tall hvert år. Her 
er midlertid utgiften til sekretariat og til kontrollutvalg også tatt med. I vår 
sammenligning er det kun revisjonsutgiften vi ser på. 

Vi må ta forbehold når vi gjør denne sammenligningen, da det ikke uten 
videre er det samme som ligger i tallene alle steder. Det kan forekomme 
variasjoner mellom år i for eksempel leveranse av forvaltningsrevisjoner og 
undersøkelser som ikke kommer frem her. I tallene for forvaltningsrevisjon 
ligger også selskapskontroll og andre undersøkelser. I tallene for 
regnskapsrevisjon varierer det for eksempel om attestasjonsoppdrag er tatt 
med eller ikke. 

 

  Folketall 
Oslo       673 469  
Bergen       279 792  
Trondheim       193 501  

Stavanger       133 140  
Bærum       125 454  
Kristiansand         91 440  
Fredrikstad         80 977  
Sandnes         76 328  
Tromsø         75 638  
Drammen         68 713  
Asker         60 926  
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Som vi ser varierer budsjettet til revisjon mellom kommunene. Oslo er størst, 
og har det største budsjettet også om vi ser på utgift pr. innbygger, mens 
Bergen som er den nest største kommunen, ligger lavest i utgift pr innbygger 
(15 kroner). Stavanger og Bærum har omtrent like mange innbyggere, 
utgiften til revisjon pr. innbygger ligger imidlertid en god del lavere i 
Stavanger (39 mot 53 kroner). 

Kommuner med revisjon i egenregi 
Oslo, Trondheim og Bærum har ansatt revisor. Vi ser av oversikten at utgift til 
revisjon pr innbygger ligger høyt i disse kommunen.  

Oslo kommune: Sekretariatet har fått oppgitt at Oslo bruker mer ressurser på 
forvaltningsrevisjon enn regnskapsrevisjon, henholdsvis 54 % og 46 %. Det 
varierer fra år til år hvor mye ressurser som benyttes på de ulike 
kontrollformene, dette fremkommer av planer for hhv forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll som behandles av kontrollutvalget to ganger i året. I tillegg 
kommer oppfølgingsundersøkelser, mindre utredningsoppgaver og andre 
saker for utvalget, bistand til utvalgets vurdering av risiko og vesentlighet og 
planarbeid, samt kompetanseoppbygging mv. I 2017 ble det gjennomført 16 
forvaltningsrevisjoner og 14 oppfølgingsundersøkelser. 

Det utføres ca. 400 særattestasjoner. I regnskapsrevisjonen i Oslo gjøres 
planlegging, gjennomføring og konklusjoner pr virksomhet (etater, bydeler og 
foretak) som går utover plikten til å planlegge og konkludere for 
kommuneregnskapet samlet. Oslo kommune mottar regnskapsrevisjon utover 
å bekrefte regnskapet til bykassen og kommunens foretak. Dette innebærer 
konklusjoner pr. virksomhet, utvidet gjennomgang av intern kontroll, 
rapportering til kontrollutvalget og utvidede oppgaver rettet mot 
undersøkelser og rapportering av mislighetsrettede hendelser. 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

budsjett pr innbygger



37/18 Vurdering av revisjonsordning i Bærum kommune - 18/00005-19 Vurdering av revisjonsordning i Bærum kommune : Utredning av revisjonsordning i Bærum kommune behandlet i KU 13.6.2018

20 
 

I Trondheim er budsjettet fordelt likt på regnskapsrevisjon og 
forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalgets sekretariat oppgir at ressursene er 
fordelt med ca 40 % på regnskapsrevisjon, 40 % på forvaltningsrevisjon og 
20 % intern tid. Antall revisjoner varierer hvert år avhengig av kompleksiteten 
i prosjektene. I 2017 hadde revisjonen spesielt to store krevende saker som 
blir ferdig i 2018. Det ble gjennomført 9 forvaltningsrevisjoner og 
undersøkelser i 2017. I 2016 ble det gjennomført 11. 

Bærum kommunerevisjon bruker 52 % på regnskapsrevisjon og 29 % på 
forvaltningsrevisjon. Det gjennomføres 5 – 7 forvaltningsrevisjoner og 
undersøkelser pr år, i 2017 ble det levert 4 forvaltningsrevisjoner og en 
undersøkelse. Bærum kommunerevisjon er nærmere omtalt i kapittel 4. 

Det er stor variasjon mellom disse kommunene når det gjelder hvor mye av 
revisjonens ressurser som brukes på regnskapsrevisjon (fra 29 – 54 %). 

Kommuner med revisjon organisert som interkommunalt samarbeid  

Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Sandnes, Stavanger og Tromsø har 
revisjonsordninger organisert som IKS. Utgiften til revisjon varierer fra nest 
høyest til nest lavest i sammenligningskommunene. Som det er redegjort for 
nedenfor varierer imidlertid omfanget av revisjonen mellom kommunene. 

Drammen har lave utgifter til revisjon pr innbygger. Om lag 50 % av 
ressursene satt av til forvaltningsrevisjon og undersøkelser.  To 
forvaltningsrevisjoner er fullført og tre er under arbeid. I tillegg har revisjonen 
så vidt påbegynt ytterligere to. 

Drammen har fem foretak med egne regnskap og revisjonshonorarer. At 
utgiftene til regnskapsrevisjon i Drammen kommune er lave, skyldes at 
kommunen blir revidert av den mest konkurransedyktige kommunale 
revisjonsenheten i Norge i henhold til NKRFs benchmarking (referansemåling).  

I Fredrikstad omfatter regnskapsrevisjon kommunes regnskap, et 
kommunalt foretak (FREVAR) og en rekke fellesråd/menighetsråd. Om lag 
60 % av ressursene brukes til regnskapsrevisjon og 40 % til 
forvaltningsrevisjon. Det leveres 3 – 5 rapporter pr år avhengig av 
prosjektenes omfang. Eierskapskontroll utføres av sekretariatet og er derfor 
ikke med i summen over.  

I Kristiansand er det satt av 46% til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 
og 54% til regnskapsrevisjon. Det ble gjennomført 2 forvaltningsrevisjoner i 
2017. I tillegg har revisjonen gjennomført en del tyngre utredningsoppdrag 
innenfor vedtatt budsjettramme.  

I Sandnes er nesten halvparten av ressursene satt av til forvaltningsrevisjon 
og 35% til regnskapsrevisjon. Det er levert 3 forvaltningsrevisjoner i 2017 og 
en er påbegynt. 

I Stavanger er ressursene fordelt omtrent 50 % på selskapsrevisjon og 
forvaltningsrevisjon og 40 % på regnskapsrevisjon. I 2017 er det levert 4 
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forvaltningsrevisjoner og en selskapskontroll i tillegg til to undersøkelser og to 
forvaltningsrevisjoner som ble utarbeidet for 2017-budsjettet. 

I Tromsø er det satt av 7800 timer til forvaltningsrevisjon for hele 
valgperioden, noe som utgjør 1950 timer pr år. Det totale budsjettet til 
revisjon er på 4 667 000 kroner for 2018 (som inkluderer regnskapsrevisjon, 
forvaltningsrevisjon og selskapskontroller). Det ble levert 5 rapporter i 2017, 
og ytterligere to er igangsatt.  

 

I flertallet av disse kommunene brukes det om lag halvparten av ressursene 
på forvaltningsrevisjon. Kristiansand har den høyeste totalutgiften til revisjon 
pr innbygger på 75 kroner, etterfulgt av Tromsø med 62 kroner. Sandnes har 
lavest utgift pr innbygger, 28 kroner, mens Drammen og Stavanger nest 
lavest med 39 kroner. 

Kommuner som kjøper revisjonstjenesten i markedet 

Asker og Bergen kjøper revisjonstjenester i markedet.  

Asker gikk over til privat revisjon i 2016. Budsjettet sank fra 6,25 millioner til 
2,515 millioner. I Asker er det satt av 1500 timer til forvaltningsrevisjon. I 
2017 ble det levert 2 forvaltningsrevisjoner og en revisjonsrapport. I tillegg er 
en forvaltningsrevisjon påbegynt. Budsjettet til annet (særskilte undersøkelser 
og granskninger) er ikke benyttet i 2017. 

Bergen gikk over til privat revisjon i 2012. Revisjonsutgiften er gått fra 13,2 
til 4,1 millioner. Bergen har kontrakter med BDO om levering av 
regnskapsrevisjonstjenester, herunder utvidet regnskapsrevisjon, samt med 
Deloitte om levering av forvaltningsrevisjons- og selskapskontrolltjenester.  

I 2017 var utgiften til regnskapsrevisjon 2,1 mill. kroner. I dette ligger også 
kostnader til utvidet regnskapsrevisjon som kontrollutvalget har bestilt på 
enkelte risikoområder i regnskapet (utgjør ca. 0,8 mill. kroner). Det ble brukt 
2 mill. kroner til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.    

Bergen har den laveste revisjonsutgiften pr innbygger, mens Asker ligger over 
Sandnes, Drammen og Stavanger som har revisjonsordninger organisert som 
IKS. 

Oppsummering av sammenligningen mellom kommuner 

Kommunene med revisjon i egenregi ligger i det øvre sjiktet kostnadsmessig, 
kommuner med IKS-revisjon ligger lavere, mens Bergen som har privat 
revisjon, ligger lavest. Stavanger, Sandnes og Drammen har lavest utgift pr 
innbygger av kommuner med IKS revisjon, og lavere enn Asker som har 
privat. Dette kan tyde på at Rogaland revisjon og Buskerud kommunerevisjon 
har høy effektivitet. Vi gjentar at vi tar forbehold om at vi ikke har 
uttømmende kunnskap om hva som ligger i tallene hva omfang og 
kompleksitet gjelder, slik at dette må tolkes med forsiktighet. 
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Dersom vi ser på alle sammenligningskommunene, ser vi at mange kommuner 
allokerer om lag halvparten av ressursene til forvaltningsrevisjon. Antall 
rapporter varierer, og det vil være å trekke tallmaterialet for langt å si noe om 
utgift pr rapport. Det ligger både forvaltningsrevisjoner med de variasjoner 
som finnes i omfang og kompleksitet, selskapskontroller og andre 
undersøkelser i antall forvaltningsrevisjoner, slik at tallene må tolkes med 
forsiktighet.  

Dersom vi ser på alle sammenligningskommunene samlet, har Drammen den 
laveste utgiften til regnskapsrevisjon. Her må vi imidlertid legge til at i tallene 
for Drammen kommune er ikke attestasjonsoppgaver med, mens det er tatt 
med i Asker. Ikke overraskende bruker Oslo mest på regnskapsrevisjon, mens 
Bærum er nummer tre. Tromsø er ikke med i sammenligningen, da de kun har 
oppgitt totale revisjonsutgifter. 

 

Kommune Regnskapsrevisjon 
Oslo 28 900 000 
Trondheim 5 560 000 
Bærum 3 743 096 
Fredrikstad 2 492 500 
Kristiansand 2 156 250 
Bergen 2 100 000 
Stavanger 2 093 000 
Sandnes 760 000 
Asker 515 000 
Drammen 466 000 

 

Bærum og Stavanger er nesten like store kommuner, og det vil være naturlig 
å se nærmere på disse to. Revisjonsutgiften pr innbygger er 39 kroner i 
Stavanger mot 53 i Bærum. Stavanger bruker 2 millioner på 
regnskapsrevisjon mens Bærum bruker 3,5 millioner. Stavanger har et 
budsjett på 2,5 millioner til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, mens 
Bærum kun har satt av 1,9 millioner til forvaltningsrevisjon. Det ble ikke 
gjennomført selskapskontroll i 2017. Kontrollutvalget i Stavanger mottok flere 
rapporter i 2017. Dersom vi ser på leveranser av forvaltningsrevisjoner i 
tidsrommet 2014 – 2016 fikk kontrollutvalget i Stavanger 14 rapporter, mens 
kontrollutvalget i Bærum fikk 17 rapporter (kilde: 
Forvaltningsrevisjonsregisteret, NKRF). Vi har imidlertid ikke sett på hvor 
omfattende disse rapportene er, og har ikke oversikt over om utvalgene i 
tillegg fikk andre undersøkelser og rapporter, men det kan tyde på at Bærum 
kommunerevisjon er effektive på forvaltningsrevisjon. 
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6. Konsekvenser av ulike valg for kontrollutvalget, 
sekretariatet og rådmannen 
Dagens løsning med ansatt revisor er ikke lenger særlig utbredt. Det er kun 
Nordland fylkeskommune, Trondheim og Oslo foruten Bærum kommune som 
har en slik løsning.  

Uansett valg av revisjonsløsning, vil revisjon utover det som er lovbestemt 
regnskapsrevisjon ligge til kontrollutvalgets bestilleransvar. Dersom 
kommunenes revisor er et interkommunalt selskap, aksjeselskap eller ekstern 
revisor, vil kontrollutvalget i utgangspunktet ikke ha innsyn i revisors 
arbeidspapirer, med mindre det inngås særskilt avtale om slikt innsyn. 

Interkommunalt samarbeid 
Det kan være et alternativ for Bærum å søke seg inn i et allerede etablert 
interkommunalt samarbeid eller selskap. Det innebærer valg av 
interkommunal revisjonsordning hvor IKS synes mest aktuelt. 
Interkommunale selskaper driver etter selvkostprinsippet. Sekretariatet er 
kjent med at Bærum kommune ikke vanligvis søker slike samarbeidsløsninger, 
men det kan være aktuelt å vurdere dette for revisjonstjenester, fordi det gir 
god kvalitet og kapasitet på tjenesten, og kommunen kan dra nytte av 
erfaring av tidligere revisjonsarbeid i andre kommuner.  
 
Kommunerevisjonen har allerede inngått et samarbeid med Rogaland revisjon 
IKS på forvaltningsrevisjon. En mulighet er å videreutvikle dette med sikte på 
å gå inn på eiersiden. En annen geografisk nærliggende aktør er Buskerud 
kommunerevisjon IKS, men det finnes også andre interkommunale 
revisjonsløsninger i nærheten. En slik revisjonsordning vil ivareta tilstrekkelig 
avstand, videreføring av kompetanse innenfor offentligrevisjon og erfaring, 
samtidig som kommunen får en organisasjonsmessig robust revisjon. 
Buskerud kommunerevisjon IKS og Rogaland revisjon IKS presenterte seg i 
kontrollutvalgsmøtet 28.5.18. 

For kontrollutvalget og sekretariatet vil konsekvensene av et skifte til en slik 
aktør innebære at utvalgets rolle som etatsstyrer og arbeidsgiver opphører. 
Kontrollutvalget vil fortsatt ha bestillerrollen ansvaret for å påse at revisjonen 
er betryggende. 

Rådmannen vil måtte utrede eiersakene som grunnlag for politiske 
beslutninger i eierforsamlingen i det interkommunale samarbeidet kommunen 
eventuelt velger å gå inn i. Dette innebærer blant annet å forberede saker om 
behandling av revisjonens budsjett og regnskap etter innstilling fra styret. 
Dette blir noe forskjellig fra å ha ansatt revisor, men kommunen har erfaring 
med interkommunalt samarbeid, og har gode rutiner for å følge opp dette. Det 
må dessuten velges en representant til å ivareta kommunens eierskap i 
eierforsamlingen. 

Kjøp av revisjonstjenester i markedet er også en relevant ordning for Bærum. 
Kontrollutvalgets bestillerrolle blir enda tydeligere ved at revisjonstjenesten 
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styres gjennom kontrakt. Kontrollutvalget vil også måtte beslutte 
konkurransegrunnlaget for kunngjøringen og ta stilling til tilbudene samt 
innstille på valg av revisor til kommunestyret. Kontrollutvalget i Asker har 
beskrevet sine erfaringer ved overgang til privat revisjon i årsrapporten for 
2016 på denne måten:  

«Ekstern revisjonsordning krever at utvalget endrer arbeidsform når det 
gjelder bestilling og oppfølging av prosjekter innen forvaltningsrevisjon 
og selskapskontroll. Ordningen krever styring i forhold til inngått 
kontrakt og tettere oppfølging i forhold til leveranser. Som et ledd i 
dette legger sekretariatet frem en rapport over vedtatt forbruk og 
medgått tid for revisors prosjekter til hvert møte. Sekretariatet bistår 
administrasjonen ved å avklare om faktura er innenfor de timer som 
kontrollutvalget har bestilt og i tråd med kontrakten. Kontraktstyring 
krever god dialog mellom partene også på dette området.» 
«Kontrollutvalget er fornøyd med leveransene fra revisor både hva 
revisjonsrapporter og presentasjoner i kontrollutvalgets møter angår.» 

Som antydet over vil privat revisjon innebære at sekretariatet må bruke noe 
mer ressurser på tettere oppfølging av timeforbruk og leveranser, men 
erfaringen fra Asker kommune er at det ikke går mye tid med til dette. Ved 
selve anskaffelsen vil det påløpe ekstra utgifter knyttet til å lage 
konkurransegrunnlag, kunngjøre og innstille på revisjonsordning. I denne 
fasen vil vi anbefale å supplere sekretariatets kompetanse med for eksempel 
rådmannens innkjøpskompetanse og sette sammen et team med bred 
kompetanse.   

Asker kommune konkurranseutsatte revisjonen fra 2016. Sekretariatet har 
bedt rådmannen dele erfaring etter overgang til ny revisjonsordning. I notat 
av 3.5.18 skriver rådmannen at etter rådmannens vurdering oppleves ny 
revisjonsordning for Asker kommune som tilfredsstillende. 

• Kommunen mottar revisjonsberetning etter avgivelse av årsregnskap, 
noter og årsberetning. 

• Administrasjonen mottar kopi av den overordnede oppsummering til 
kontrollutvalget av de vesentligste funnene fra regnskapsrevisjonen. 

• BDO tilbyr kompetente revisorer innenfor et bredt faglig spekter.  
• BDO gjennomfører revisjoner med gode verktøy og analyser 
• Underveis i samarbeidet har revisor og BDO avstemt forventninger, 

planlegging og kommunikasjon. Særlig innen forvaltningsrevisjon har 
dette, sett med kommunens øyne, vært nødvendig for å oppnå 
tilfredsstillende prosess og læringseffekt. 

• Overgang til ekstern revisjonsordning har medført noen administrative 
oppgaver og utfordringer knyttet til tilganger til kommunens systemer 
og bruk av persondata, hvilket har blitt løst underveis. 

• Det har vært en betydelig innsparing på revisjonsutgiften. Budsjettet til 
revisjon er blitt redusert fra 7 mill. til 2,515. Økte utgifter til styrking av 
kommunens internkontroll og administrasjon er ikke målt. 
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Dette er utdypet i notatet som et tatt inn i sin helhet som vedlegg. Notatet 
redegjør også for tidslinjen fra kommunestyret fatter vedtak om 
revisjonsordning til ny revisor er valgt. Dette tok ca. ett år. 
 
Kombinasjonsløsninger 
Kontrollutvalget vil også drøfte kombinasjonsløsninger, hvor enten 
regnskapsrevisjon eller forvaltningsrevisjon beholdes i egenregi. Det synes å 
være mest å hente økonomisk på å konkurranseutsette regnskapsrevisjon. 
Det som kan tale mot å konkurranseutsette regnskapsrevisjon er at 
kommunerevisjonen har god kunnskap om kommunen og kommunal revisjon. 

Konkurranseutsetting av forvaltningsrevisjon vil gi et bredere tilfang av 
kompetanse. Utgiften vil være fastsatt av omfanget. Det er derfor ikke gitt at 
kostnadene til dette vil endre seg dersom dagens volum legges til grunn. 

Kombinasjonsløsninger vil føre til at kontrollutvalget fortsatt vil ha 
arbeidsgiveransvar for den delen av revisjonstjenesten som blir igjen i 
kommunen. Samtidig må utvalget ivareta oppgavene ved 
konkurranseutsetting. For sekretariatet vil oppgaven med å 
konkurranseutsette deler av revisjonstjenesten i prinsippet gi samme mengde 
arbeid som om hele tjenesten kjøpes privat. 

Kombinasjonsløsninger vil innebære merarbeid i første rekke for 
kontrollutvalget og sekretariatet. Det er vanskelig å se at fordelene ved en slik 
løsning skulle oppveie ulempene, og sekretariatet anbefaler ikke en slik 
løsning. 

7. Rådmannens og kommunerevisors uttalelse  
Rådmannen ser at det kan være hensiktsmessig med en ny organisering av 
kommunens revisjonstjenester, og at dette kan gjøres ved at kommunen 
inngår i et interkommunalt samarbeid, alternativt at revisjonstjenester 
konkurranseutsettes. I den sammenheng har rådmannen blant annet merket 
seg de positive erfaringer Asker kommune har hatt med hensyn til 
konkurranseutsetting av revisjon. Videre peker rådmannen på at det er viktig 
at dagens høye faglige nivå både på regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon 
opprettholdes, og at de som gis oppdraget har god kompetanse og kjennskap 
til kommunal forvaltning. Uttalelsen er tatt inn i sin helhet i vedlegg. 

Revisjonssjefen påpeker i sitt høringssvar at kommunerevisjonen har 
gjennomført en innovativ prosess for å redusere bemanningen. I løpet av vel 
tre år har dette ført til en reduksjon av fire årsverk. Dette har skjedd i samråd 
med kontrollutvalget. Uttalelsen er tatt inn i sin helhet i vedlegg. 
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8. Oppsummering og konklusjon 
Kravene som stilles til revisors uavhengighet er de samme uansett hvordan 
kommunen organiserer sin revisjon. Bytte av revisor vil kunne føre til større 
grad av uavhengighet, fordi nye personer vil utføre revisjonsoppdraget uten 
personlige relasjoner mv. som er etablert.  

Både IKS og privat revisjon vil innebære større fagmiljø og mindre sårbarhet 
enn dagens løsning. Større revisjonsmiljøer kan ha utviklet gode verktøy og 
metoder slik rådmannen i Asker peker på at deres revisor har. Større 
revisjonsmiljøer innebærer ofte bred kompetanse. 

Interkommunal revisjon kjenner kommuner godt. Konkurranseutsatt revisjon 
er rimeligere enn de andre løsningene, det viser både sammenligningen med 
ASSS kommunene og masteroppgaven til Hess-Bolstad og Maugesten. Det 
kan imidlertid påløpe tilleggsutgifter knyttet til rådgivning og oppgaver som 
ikke synliggjøres. Dette var et større problem i starten når kommuner 
konkurranseutsatte revisjon. Konkurransegrunnlagene har imidlertid blitt mer 
omfattende nå, slik at dette ikke er så fremtredende lenger. 

Kontrollutvalgets rolle vil endre seg ved overgang fra ansatt revisor ved at 
arbeidsgiveransvaret ikke lenger ligger i utvalget. Utvalgets bestillerrolle 
kommer antagelig tydeligst frem ved overgang til privat revisjon.  

Dersom man går for interkommunalt samarbeid, vil rådmannen forberede 
sakene som skal behandles i eierforsamlingen i selskapet. Det må også velges 
en representant til å ivareta kommunens eierskap i eierforsamlingen. Ved 
privat revisjon, vil kommunen (ved ordfører) bli kontraktspart. 

Mye taler for å skifte revisjonsordning. Det er viktig å sikre seg at den Bærum 
velger til revisor har høy kompetanse både på revisjon av kommunalt 
regnskap og forvaltningsrevisjon. Dersom kommunen velger 
konkurranseutsatt revisjon, må dette sikres i konkurransegrunnlaget. Dersom 
man går for interkommunalt samarbeid, må dette sikres i forhandlinger om 
deltagelse og i vedtektene.  

Sekretariatet vil understreke at bare innhenting av konkrete tilbud om 
revisjon og/eller forhandlinger vil vise de reelle kostnadsforskjellene. Det må 
tas hensyn til omfanget og kompleksiteten samt at revisjonskostnadene bør 
sees over flere år for å gi et representativt bilde. 
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Vedlegg 

Brukerundersøkelse av revisjonen 2017 (møte 23.10.17) 

 

BÆRUM KOMMUNE 
 

 

KOMMUNEREVISJONEN 

 
 

 

 

 Dato:  Arkivkode:  Bilag nr:  Arkivsak ID:  J.post ID:  

09.10.2017   17/26524 17/209637 

Saksansvarlig: Per-Martin Svendsen 

Saksbehandler: Morten Mjølsnes 

  

Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. 

Kontrollutvalget 23.10.2017  

 

Brukerundersøkelse revisjonen 2017 

 
Revisjonens forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

SAKEN I KORTE TREKK 
 

Tidligere behandling 

Kontrollutvalget fikk på møtet 28.08.17 en orientering om at revisjonen ønsket å gjennomføre en 
brukerundersøkelse i samarbeid med Rogaland Revisjon. Vi oppfattet at utvalget var særlig interessert i 
tilbakemeldinger fra administrasjonen. 
 

 

 

Formål og bakgrunn 
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Hensikten med undersøkelsen er å avdekke forhold der det bør settes inn tiltak for å forbedre. 
 
Redegjørelse 

Alle i kontrollutvalget svarte på undersøkelsen og 23 ansatt i kommunen svarte. 
 
Tabellen på neste side viser gjennomsnittsskåren på de 18 spørsmålene. Skåren går fra 1 til 6 der 1 er 
dårligst. 
 

 Kontrollutvalget Ansatte 
Hva er ditt inntrykk av kommunerevisjonen? 
Godt omdømme 5,83 5,00 
Kostnadseffektiv 5,60 4,20 
Forbedringsorientert 5,67 4,94 
Kritisk og uavhengig 5,67 5,14 
Hvordan opplever du revisjonen som samarbeidspartner? 
Samarbeid med kontrollutvalget 5,83 5,50 
Samarbeid med kommunens administrasjon 5,50 5,40 
Saksbehandlingstid 5,80 5,00 
Tilgjengelighet 5,67 5,55 
Overholdelse av inngåtte avtaler 6,00 5,63 
Hvordan gjennomfører revisjonen sine oppdrag? 
Faglig kvalitet på leveransene 5,83 5,09 
Fleksibilitet i oppgavegjennomføringen 5,80 5,00 
Forståelse for kommunens drift 5,50 5,15 
Evne til å sette seg inn i nye områder 6,00 5,21 
Informasjon 5,83 5,00 
Aktiv i formidling av forbedringsforslag 5,80 4,89 
Oppsummering 
Alt i alt, hvor fornøyd er du med revisjonen? 5,83 5,05 
Hvor fornøyd er du med regnskapsrevisjonen? 5,83 5,44 
Hvor fornøyd er du med forvaltningsrevisjonen? 5,67 4,64 

 

De ansatte har også gitt følgende kommentarer/innspill: 
«Jeg har besvart spørsmålene i lys av den årlige gjennomgangen i forbindelse med innrapportering av 
ressurskrevende tjenester til Helsedirektoratet.» 

«Veldig fornøyd med samarbeidet med revisjonen når det gjelder regnskapsrevisjonen. Har et ønske om 
mer dialog rundt enkelte av forvaltningsrevisjonene, dette ikke for å påvirke resultatet men for å oppklare 
misforståelser eller kunne fylle på med informasjon som mangler. Alt i alt gjør revisjonen en god jobb for 
Bærum Kommune.» 

«Når jeg gir svar på spørsmål regnskapsrevisjonen er det i betydelig grad basert på tilbakemelding jeg har 
fått fra programøkonom for mitt område». 

«Ikke vær redd for å stille krav iht lovverket». 

«Opplever et veldig godt samarbeid, og god kommunikasjon». 

«Rapporteringen er en del av årsoppgjøret, og inngår i en periode med tette frister». 

Prosess/medvirkning internt og eksternt 

Resultatet har vært diskutert på møte med alle ansatte i revisjonen.  
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Revisjonen er positivt overrasket over den høye skåren, særlig fra de ansatte i administrasjonen. Det er 
hyggelig at «Overholdelse av inngåtte avtaler» skårer så høyt, da dette har vært et fokusområde i 
revisjonen i flere år. 
 
Vi skårer lavest på «Kostnadseffektiv». Dette er en utfordring revisjonen har jobbet med i de tre siste 
årene og så langt har revisjonen redusert tre stillinger. Dette arbeidet vil revisjonen jobbe videre med når 
mulighetene kommer. 
 
Den relativt lave skåren på «Aktiv i formidling av forbedringsforslag», tror vi i hovedsak er knyttet til 
regnskapsrevisjonen. Revisjonen har vært tilbakeholdne med å gi konkrete forslag tidligere. Revisjonen vil 
for å bedre dette fremover, lage en rapport til administrasjon som oppsummerer forbedringsmuligheter vi 
har avdekket i regnskapsrevisjonen. 
 
Den relativt lave skåren på «Hvor fornøyd er du med forvaltningsrevisjonen» tror vi henger sammen med 
forvaltningsrevisjonens mandat som er å påpeke feil og mangler. Et tiltak kan være å bedre dialogen rundt 
funnene i undersøkelsene. Forvaltningsrevisjonen dekker svært mange fagområder og vi tror et tiltak kan 
være styrking av fagkompetanse på prosjekter. Her vil økt samarbeid med andre enheter og bistand fra 
innleid fagekspertise være viktig fremover. 

Beslutningspunkter 

Saken er en orienteringssak. 
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Oppsummering av utgifter til revisjon i sammenligningskommunene 

 

Kommune Innbyg
gere  

Org 
for
m 

Budsjett 
2018 

Regn 
skaps 
revisjon 

Forvaltnin
gsrevisjon 
(FR) 

Selskaps 
Kontroll 
(SK) 

Annet Antall FR, 
undersøkel
ser og SK 
2017  

Asker  60 926  P 2 515 000 515 000 1 500 000 Se FR 500 000 
gransk 

2 + 1 under 
arbeid  

Bergen  279 792  P 4 100 000 2 100 000  
a) 

2 000 000    3 + 9 avtalte 
kontrollhandl
inger 

Bærum  125 454  K  7 909 000 4 392 000 2 265 000 Se annet 1 252 000 
b) 

5 + 2 under 
arbeid 

Drammen  68 713  IKS 2 673 500 
 

466 000 1 343 000  864 500 3 

Fredrikstad  80 977  IKS 4 080 000 2 492 500 1 587 500 
1625 timer 

70 timer 
c) 

 3 - 5 

Kristiansan
d 

 91 440  IKS   6 865 000 2 156 250   2 156 250 850 000 265 000 
d) 

2 

Oslo  673 469  K 62 900 000 28 900 000 34 000 000   16 + 14 
oppfølgingsu
ndersøkelser 

Sandnes  76 328  IKS 2 145 100 760 000 1 053 000  332 100 
e) 

3 + U 

Stavanger  133 140  IKS 5 255 250 2 093 000 2 457 000  750 250  
e) 

6 + 2 SK 

Tromsø  75 638  IKS 4.667.000  1950 timer Se FR  5 + 2 
igangsatt 

Trondheim  193 501  K 13 900 000 5 560 000 5 560 000  2 780 000 
f) 

9 + 2 under 
arbeid 

Kilde: Sekretariatene til kontrollutvalgene 
K=kommunerevisjon 
P=privat 
a) I regnskapsrevisjon i Bergen ligger det 800 000.- til utvidet regnskapsrevisjon (avtalte 
kontrollhandlinger) 
b) Selskapskontroll, betalte revisjonsoppdrag og diverse administrasjon + eksterne oppdrag 
c) Utføres av sekretariatet 
d) forberedelser, møtedeltakelse 
e) Attestasjoner, møter i KU, veiledning mm. 
f) Intern tid 
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Notat fra rådmannen i Asker 

Notat  

Til: Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS)                    
v/ Mona Moengen 

  

Fra: Rådmannen 

Kopi: Ann Karin Olander 

  

 Sted Dato 
 ASKER 3.5.2018 

 

Utredning av revisjonsordning Bærum kommune – Asker kommunes erfaring med 
overgang til ny revisjonsordning 

 

Det vises til henvendelse fra Romerike kontrollutvalgssekretariat (ROKUS) oversendt pr. e-post 12.4.2018 
hvor det etterspørres informasjon om rådmannens erfaring etter overgang til ny revisjonsordning. 
Informasjonen gis med mål for øyet at ROKUS skal bistå Bærum kommune med utredning om 
revisjonsordningen i kommunen. 

 

Det er snart gått 2 år fra Asker kommune avviklet egen revisjonsordning, Asker kommunerevisjon, og gikk 
over til revisjonstjenester levert av BDO etter forutgående vedtak i kommunestyret.  

 

Nedenfor er rådmannens erfaring gitt i et oppsummerende punkt med mer utdypende punkter i det 
etterfølgende. På siste side finnes en «tidslinje» fra politisk vedtak om utredning av revisjonsordning til BDO 
overtok revisjonen i Asker kommune. 

 

 

Oppsummering og konklusjon 

 

Etter rådmannens vurdering oppleves ny revisjonsordning for Asker kommune som tilfredsstillende. 

 
• Kommunen mottar revisjonsberetning etter avgivelse av årsregnskap, noter og årsberetning. 

Administrasjonen mottar kopi av den overordnede oppsummering til kontrollutvalget av de 
vesentligste funnene fra regnskapsrevisjonen. 

• BDO tilbyr kompetente revisorer innenfor et bredt faglig spekter.  
• BDO gjennomfører revisjoner med gode verktøy og analyser 
• Underveis i samarbeidet har revisor og BDO avstemt forventninger, planlegging og kommunikasjon. 

Særlig innen forvaltningsrevisjon har dette, sett med kommunens øyne, vært nødvendig for å oppnå 
tilfredsstillende prosess og læringseffekt. 
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• Overgang til ekstern revisjonsordning har medført noen administrative oppgaver og utfordringer 
knyttet til tilganger til kommunens systemer og bruk av persondata, hvilket har blitt løst underveis. 

• Det har vært en betydelig innsparing på revisjonsutgiften. Økte utgifter til styrking av kommunens 
intern kontroll og administrasjon er ikke målt. 

 

 

 

 

Presisjonsnivå, revisjonsberetning og rapportering 

Rådmannen har ingen forutsetninger for å kunne uttale seg om det er store endringer i det revisjonsfaglige 
presisjonsnivået etter overgang til ny revisjonsordning. Revisors kommunikasjon av vesentlighetsgrenser 
skjer i lukket møte med kontrollutvalget. Det rådmannen har registrert er at kommunen mottar 
revisjonsberetning som i tidligere år, og oppsummering fra regnskapsrevisjonen er på et mer overordnet 
nivå sett i forhold til rapportering fra tidligere kommunerevisjon. 

 

Forvaltningsrevisjonenes omfang  

Rådmannen har ingen rolle når det gjelder omfang eller problemstillinger som skal belyses i forbindelse 
med forvaltningsrevisjoner. Det rådmannen har registrert er at kontrollutvalget i bestillingsdialog med BDO 
om forvaltningsrevisjonsprosjektene må definere en tidsramme, noe rådmannen ikke kan si var like tydelig 
definert i revisjonsdialog med tidligere kommunerevisjon. Rådmannen tør ikke uttale seg om dette kan ha 
betydning for kvaliteten (dybde eller bredde) da metoder og verktøy kan redusere behov for antall timer. 

 

Revisjonsteamene 

Revisorene oppleves å ha god generell revisjonsfaglig kompetanse, være omgjengelige, blide og 
serviceinnstilte. Innen forvaltningsrevisjon har BDO en pool av revisorer og konsulenter med større register 
og faglig bredde enn tidligere kommunerevisjonsordning. Revisorene i teamet byttes ut enten fordi det 
trengs annen sammensetning av kompetanse eller hvis de slutter. Enkelte revisjons-medarbeidere synes å 
ha hatt begrenset erfaring fra revisjon av kommuner, men læres opp av andre med erfaring samt gjennom 
kontakt med kommunens ansatte. Både regnskapsrevisorer og forvaltningsrevisorer oppfattes å samarbeide 
godt med organisasjonen. BDO utviser profesjonalitet i utførelsen av og presentasjon av utført revisjon. 

 

Metoder og verktøy 

Rådmannen opplever at BDO har gode metoder, systemer og verktøy. Det er i forbindelse med 
forvaltningsrevisjoner bl.a. gjort en rekke spennende analyser ved å kombinere data fra ulike registre. Slike 
analyser kan være interessante at kommunen selv tar i bruk i sitt arbeid med kvalitetssikring og kontinuerlig 
forbedring. 

 

Planlegging, kommunikasjon og avstemming av forventninger til samarbeid  

Som i mange andre samarbeid har kommunen opplevd at det har vært behov for å avklare forventninger og 
tilpasse samarbeidsform med BDO for at begge parter skal jobbe hensiktsmessig og effektivt. 

 

Asker kommune har erfart at det er nødvendig med planlegging med god tidsmargin. Dette gjelder for 
begge parter, dvs. at tidspunkter skal passe inn i revisjonsteamet tidsplan og at personer i kommunen som 
blir involvert i revisjonen skal kunne tilrettelegge for å være tilgjengelig for revisor. 

Tydelig kommunikasjon fra revisor om behov for informasjon, rapporter, dokumentasjonsform, tilgang til 
systemer er også et ledd i effektivt samarbeid. 

 

Det har vært hensiktsmessig å avstemme forventinger til samarbeidet mellom BDO og kommunen for at 
revisor skal kunne utføre sin revisjon innenfor frister og at kommunen får nok tid til å utarbeide rådmannens 
uttalelse til forvaltningsrevisjonsrapporter. En annen viktig side av en revisjon er at kommunen opplever 
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læring gjennom funn, konklusjoner og anbefalinger fra revisjoner. Gode prosesser skaper forankring og 
forståelse for kontinuerlig forbedring av kommunens prosesser og rutiner. 

 

I etterkant av de to første gjennomførte forvaltningsrevisjonene har kommunen sett at BDO nå innarbeider 
tid i revisjonsplanene til både oppstartsmøte, avslutningsmøte (anbefalt i revisjons-standard RSK 001) og 
15 virkedager til høring/utarbeidelse av rådmannens uttalelse (i tråd med inngått kontrakt). 

 

Styring av dialog med revisor 

Asker har lagt opp til styring av dialogen med revisor med sikte på at revisor effektivt skal få kontakt med de 
rette personene som blir involvert i revisjonen. Rådmannens controller har en slik koordineringsoppgave. 
Kommunikasjon på initiativ fra kommunen med BDO skjer gjennom henvendelser via økonomisjef, 
regnskapssjef, HR-sjef, lønningssjef og rådmannens controller.  

Dette for at det skal være mulig å følge opp revisjonskontrakten og fakturering av honorarer som ikke er 
knyttet til bestillinger fra kontrollutvalget. 

 

Tilganger til fagsystemer, databehandleravtaler 

Ved overgang til ny revisjonsordning har kommunen møtt noen utfordringer knyttet til å bestille og gi 
tilganger til eksterne revisorer, som dermed ikke er ansatt i kommunen. Det er viktig at revisor så tidlig som 
mulig meddeler hvilke fagsystemer de trenger tilgang til for effektiv bestilling av disse iht. kommunens 
prosedyrer.  

BDO har selv fokus på personvern og har ved 2 forvaltningsrevisjoner oversendt utkast til 
databehandleravtaler. Kommunen følger opp at BDO sender bekreftelse av at dataene er slettet, alternativt 
sendes tilbake til kommunen, iht. avtalt frist. 

 

Besparelser i revisjonsutgiften 

Tabellen nedenfor viser regnskapstall for revisjonsutgifter i 2015 – 2017. 2015 viser utgifter til revisjon da 
kommunen hadde egen kommunerevisjon. 2016 viser revisjonsutgift i overgangsåret (avvikling av 
kommunerevisjonen i juni 2016), mens 2017 er første «hele» år med ny revisjonsordning. 

 
2015 2016 2017 

5.178.246 *) 3.285.632 1.386.121 
*) Beløpet inneholder muligens godtgjørelse til kontrollutvalget, feilaktig ført som revisjonsutgift i 2015. 

 

Revisjonshonorar for regnskapsrevisjon er fasthonorar. Honorar for forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og 
spesialoppgaver kan variere fra år til år avhengig av omfang og hyppighet i bestillinger fra kontrollutvalget. 

 

Det er ikke målt hvordan overgang til ny revisjonsordning har påvirket behov for økte administrative 
ressurser for å styrke kommunens intern kontroll, yte bistand eller gjøre forberedelser knyttet til revisjon og 
oppfølging av revisjonskontrakten. 

 

Asker kommune har til nå ikke kjøpt tilleggstjenester av BDO i vesentlig omfang. Fakturert bistand er bokført 
som konsulentutgift på de respektive virksomhetene som har mottatt tjenester av BDO. Dermed rapporteres 
ikke dette som en del av revisjonshonorar ifm. KOSTRA-rapportering.  

 

BDO som mulig leverandør av tilleggstjenester – noen refleksjoner 

Kontrakten mellom Asker kommune og BDO knytter seg til regnskapsrevisjon (herunder attestasjoner av 
merverdiavgiftskompensasjonsoppgaver og diverse rapporteringer i forbindelse med tilskudd), 
forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og spesialoppgaver tildelt av kontrollutvalget.  
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Asker kommune må være bevisst på at innkjøp av eventuelle tilleggstjenester fra BDO må skje i tråd med 
regler om offentlige anskaffelser. Videre må kommunen påse at eventuelle innkjøp ikke bryter med 
rammeavtaler for tjenester som kommunen har inngått med andre leverandører.  

BDO må være bevisst på at leveranser av tilleggstjenester ikke kommer i konflikt med revisor habilitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidslinje: 

 
Desember 2014 Kommunestyrets verbalvedtak i forbindelse med behandling av 

handlingsprogrammet:  
«Kommunestyre ber rådmannen fremme en sak for å vurdere alternative 
organisasjonsformer for revisjon; i egen regi, i interkommunalt samarbeid eller utført 
av eksternt revisjonsfirma. Hensikten er å bli mer utgifts-effektive og samtidig sikre et 
bredt kompetansemiljø, spesielt med tanke på forvaltningsrevisjon.» 
 

Vinter/vår 2015 Advokatfirmaet Hjort utreder alternative organisasjonsformer for revisjon 
Juni 2015 Kontrollutvalget behandler rapport fra advokatfirmaet Hjort og fatter vedtak 

om å legge saken for kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
«1.  Kommunestyret ber kontrollutvalget utrede interkommunalt samarbeid  
  om revisjon innen årets utløp 
  2. Dersom dette ikke fører frem, kommer kontrollutvalget tilbake til    
  kommunestyret med en ny sak» 

September 2015 Kommunestyret behandler oversendt sak fra kontrollutvalget. 
Etter forslag fra politiske partier som utgjorde flertallet i kommunestyret 
vedtas følgende: 

 

1.  Kommunestyret velger å sette revisjonstjenesten ut på anbud fra og  
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med regnskapsåret 2016 
2. Anbudsrunde gjennomføres av kontrollutvalget v/sekretariatet med bistand 

fra rådmannen 
3.  Kontrollutvalget tar stilling til om utlysningen av konkurransen om revisjon 

skal være felles for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon eller om en 
separat ordning skal velges. Kontrollutvalget bestemmer 
konkurransekriteriene for utlysningen  

4.  Kommunestyret foretar endelig valg av revisor etter innstilling fra 
kontrollutvalget  

 

September 2015 – 
Januar 2016  
 

Kontrollutvalget gjennomfører anbudsrunde med innkjøpsfaglig bistand fra 
Asker kommune.  

Februar 2016 Kontrollutvalget fatter vedtak om å oversende følgende innstilling til vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget innstiller BDO som ny revisor for perioden 1. juni 2016 til og 
med 31. mai 2018, med opsjon for oppdragsgiver til å kunne forlenge 
avtalen med 1 + 1 år.  

       2.    Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:  
              Kommunestyret velger BDO som ny revisor for perioden 1. juni   
              2016 til og med 31. mai 2018, med opsjon for oppdragsgiver til å  
              kunne forlenge avtalen med 1 + 1 år.  
 

Mars 2016 Kommunestyret fatter vedtak:   

1.  Kommunestyret velger BDO AS som ny revisor for perioden 1. juni 2016 til 
og med 31. mai 2018, med opsjon for oppdragsgiver til å kunne forlenge 
avtalen med 1 + 1 år. 

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

 

September 2015 – 31. 
mai 2016 

Daværende Asker kommunerevisjon gjennomfører regnskapsrevisjon av 
regnskapsåret 2015 og ferdigstiller igangværende 
forvaltningsrevisjonsprosjekter. Parallelt omstilles ansatte i Asker 
kommunerevisjon. 

1. juni 2016 BDO utfører regnskapsrevisjon *) fra og med regnskapsåret 1.1.2016 og 
nye forvaltningsprosjekter forvaltningsrevisjon  
*) Som en praktisk overgangsordning utfører Asker kommunerevisjon 
kontroller vedr. mva-kompensasjon for 1. og 2. termin 2016. 
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BÆRUM KOMMUNE 
RÅDMANNEN 

 
NOTAT 
 Til: Daglig leder/sekretariatsleder Mona Moengen 
 

Dato: 30.05.2018 
Arkivkode:  
J.postID: 18/115883 

 Arkivsaksnr: 18/13657 
 
 
Vedrørende: Rådmannens høringssvar - "Utredning av revisjonsordning i Bærum kommune" 
  
 
Rådmannen viser til høringsutkastet «Utredning av revisjonsordning i Bærum kommune» datert 
14.05.2018, og har følgende merknader og innspill: 
 
Rådmannen ser at det kan være hensiktsmessig med en ny organisering av kommunens 
revisjonstjenester, jfr. høringsnotatets kapittel  7 «Oppsummering og konklusjon». Dette kan 
gjøres ved at kommunen inngår i et interkommunalt samarbeid, alternativt at revisjonstjenester 
konkurranseutsettes. I den sammenheng har rådmannen blant annet merket seg de positive 
erfaringer Asker kommune har hatt med hensyn til konkurranseutsetting av revisjon. 
 
Rådmannen viser til at kommunal revisjon skal ivareta hovedfunksjonene regnskapsrevisjon og 
forvaltningsrevisjon.  Norges Kommunerevisorforbund gir følgende overordnede beskrivelse av 
tjenstene: 
 
«Formålet med regnskapsrevisjon i kommuner  er å gjøre revisor i stand til å avgi en uttalelse om 
hvorvidt kommunens  årsregnskap i det alt vesentlige er avlagt i samsvar med lov, forskrift og god 
kommunal regnskapsskikk. Med vesentlig menes her at årsregnskapet ikke inneholder 
feilinformasjon som ville fått brukerne av årsregnskapet til å treffe en annen beslutning dersom 
feilinformasjonen ikke var tilstede. Innholdet i regnskapsrevisjon i kommunal sektor er nærmere 
regulert i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner, § 3. 
 
Forvaltningsrevisjon er en særegen form for revisjon av offentlig virksomhet som i kommuneloven 
§ 77 nr. 4 blir definert som systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og 
virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger.» 
  
For rådmannen er det viktig at dagens høye faglige nivå både på regnskapsrevisjon og 
forvaltningsrevisjon opprettholdes og at de som gis oppdraget har god kompetanse og kjennskap 
til kommunal forvaltning.  
 
Forvaltningsrevisjoner er et viktig bidrag til kommunens løpende forbedringsarbeid. Dette er et 
område hvor oppstartsmøter og god dialog underveis i arbeidet bidrar til at rapport og funn kan 
legges til grunn for læring og forbedring.  Administrasjonen gjennomfører (eller bestiller) interne 
revisjoner i tillegg til at kommunen er gjenstand for offentlig tilsyn. Kjennskap til helheten på 
dette området er derfor viktig i prioritering av prosjekter og ressurser. 
 
For å kunne utføre disse revisjonstjenestene  kvalitetsmessig, mener rådmannen at valgte 
revisjonsordning skal innfri blant annet følgende krav: 
 
 
 
Uavhengighet 
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Revisor skal tilfredstille kravene vedrørende kommunelovens uavhengighetsregler, samt §14 i 
forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner. 
 
Kvalitet og kompetanse 
 
Revisor skal dokumentere kunnskap om og erfaring fra kommunalforvaltning, kommunalt 
regnskap og forvaltningsrevisjon og dermed synliggjøre forståelsen for kommunal virksomhet.  
Andre sentrale punkter knyttet til kvalitet og kompetanse er: 
 

• Raskt opparbeide nødvendig kompetanse knyttet til aktiv bruk av kommunens 
økonomisystem. 

 
•  Ha innsikt i samt bidra til hvordan kommunal internkontroll skal utføres og videreutvikles. 

 
• Tilby hensiktsmessig rådgivning, samt være en viktig samtalepartner for Bærum kommune 

uten at dette kommer i konflikt med revisors uavhengighet. 
 

• Tydeliggjøre valgt strategi vedrørende «vesentlighets- og risikovurderinger».  Beskrive 
hvilke forhold revisor vil ha fokus på og for å kunne avdekke feil mm. 

 
Økonomi 
 
Utgiftene knyttet til revisjonsordningen vil være avhengig av ønsket kvalitet/kompetanse, samt til 
omfanget og kompleksiteten i revisjonsoppdraget. Dette gjelder spesielt omfanget av 
forvatningsrevisjoner.  
 
 
 
 
 
For øvrig vil valget av fremtidig revisjonsordning for Bærum kommune,  få betydning for de 
revisjonstjenester som dagens revisjon utfører for andre enn kommunens kjernevirksomhet. 
Videre vil dette også kunne få betydning for kommunens administrative ressursbruk knyttet til å 
følge opp revisjonens behov. Dette må i såfall avklares i sammenheng med den valgte 
revisjonsordningen. 
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BÆRUM KOMMUNE 
KOMMUNEREVISJONEN 

 

Postadresse: 
Postboks 700 
1304 SANDVIKA 
E-post: 
kommunerevisjonen@baerum.kom
mune.no 
 

Besøksadresse: 
Rådhustorget 4 
 

Org. nr: 974553260 
Bank:  
Telefon: 67504050  
Faks:  

KLART SPRÅK?  
Hjelp oss å bli bedre: 
klartsprak@baerum.kommune.no 

 

 
 
Kontrollutvalget 
 

   
  
  
  
  

  
     
Deres ref.: Vår ref.:   Dato: 
 18/123301/PSV 04.06.2018 
 
 
 
Høring - Utredning av revisjonsordning i Bærum kommune  
Jeg viser til «Utredning av revisjonsordning i Bærum kommune» datert 14.05.2018, 
hvor sekretariatet ber om kommunerevisors merknader og innspill.  
 
Utredningen gjør rede for Bærum kommunes mulige valg av revisjonsordning. 
 
Kommunerevisjonen har i samråd med kontrollutvalget gjennomført en innovativ 
prosess for å redusere bemanningen. I løpet av vel tre år har dette ført til en reduksjon 
av fire årsverk.  
 
Igangsettelsen av denne utredningen har ført til stor usikkerhet om ansattes fremtidige 
arbeidssted og arbeidsoppgaver. Jeg vil berømme de ansatte for arbeidsinnsatsen som er 
vist i denne perioden. Samtidig registrerer jeg at de ansatte i revisjonsenheten vil bli 
ivaretatt i tråd med kommunens retningslinjer for omstilling.  
 
Kommunerevisor er ansatt av kommunestyret og vil fortsatt ivareta ansvaret for 
kommunens revisjonsoppgaver, inntil annen revisjonsordning evt. er valgt og satt i 
funksjon.  
 
Med hilsen 
 
 
Per-Martin Svendsen 
revisjonssjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke signatur 
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Arkivsak-dok. 17/00024-35 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Bærum kontrollutvalg 13.06.2018 
 
 
 

   
 
 

VALG AV TEMAER OG OMRÅDER I REGNSKAPET SOM 
KONTROLLUTVALGET ØNSKER Å FÅ BELYST  

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget ber revisjonen belyse følgende temaer og områder i kommunens 
regnskap: …………… 
med frist for fremleggelse senest i møtet i november. 
 
Vedlegg:  
Innspill til hvilke temaer og områder i regnskapet som kontrollutvalget spesielt ønsker 
å få belyst, Bærum kommunerevisjon 4.6.2018 

 
Saksframstilling: 
I denne saken legger kommunerevisjonen frem forslag til temaer og områder i 
regnskapet som kan underlegges nærmere undersøkelse. Revisjonen peker på 
følgende aktuelle områder: 

1. Selvkosttjenester: Ett av kommunens selvkosttjenester. Selvkost omfatter 
gebyrområdene Vann, Avløp, Renovasjon, Feiling, Havn, Byggesak og 
Plansaker. 

 
2. Dokumentasjon på bruk av bygg for utleie der det er krevd merverdiavgifts- 

kompensasjon: Implementering av dokumentasjonssystemet Justèr. 
 

3. Inntekter fra Musikk og kulturskole: Fakturering av tjenester levert av Musikk 
og kulturskolen fra systmet Cetus. 

 
4. Startlån og tilskudd til boligetablering: Tilskudds- og videreutlånsordninger 

(startlån fra Husbanken) til boligetablering. 
 

5. Annet: Andre tema foreslått av kontrollutvalget. 
 

 
Det er kapasitet til å undersøke inntil to områder. Saken er nærmere utdypet i 
vedlagte notat. 
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BÆRUM KOMMUNE 
KOMMUNEREVISJONEN 

 

 

Postadresse: 
Postboks 700 
1304 SANDVIKA 
E-post: 
kommunerevisjonen@baerum.kom
mune.no 
 

Besøksadresse: 
Rådhustorget 4 
 

Org. nr: 974553260 
Bank:  
Telefon: 67504050  
Faks:  

KLART SPRÅK?  
Hjelp oss å bli bedre: 
klartsprak@baerum.kommune.no 

 

 

 
Kontrollutvalget 
 

   

  

  

  

  

  
     
Deres ref.: Vår ref.:   Dato: 
 18/122045/AGROT 04.06.2018 
 

 
 

Innspill til hvilke temaer og områder i regnskapet som kontrollutvalget 
spesielt ønsker å få belyst  
 
 
Revisjonens forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget ber revisjonen belyse følgende temaer og områder i kommunens regnskap: 
……………. 
med frist for fremleggelse senest i møtet i november. 
 
SAKEN I KORTE TREKK: 
 
Tidligere behandling: 
Kontrollutvalget tok til etterretning virksomhetsplanen for 2018 i sak 74/17 i møte 04.12.2017. 
I virksomhetsplanen er et resultatmål at kontrollutvalget gir innspill til hvilke temaer og 
områder i regnskapet som spesielt ønskes belyst. 
 
Formål og bakgrunn: 
Hensikten med saken er at utvalget vurderer hvilke temaer og områder i regnskapet som 
utvalget ønsker belyst. 
 
Redegjørelse: 
Regnskapsrevisjon har følgende forslag til tema og områder i regnskapet som vi mener kan 
være aktuelle:  
 

1. Selvkosttjenester: 
Belysning av ett av kommunens selvkosttjenester. Selvkost omfatter gebyrområdene 
Vann, Avløp, Renovasjon, Feiling, Havn, Byggesak og Plansaker. 

 

2. Dokumentasjon på bruk av bygg for utleie der det er krevd merverdiavgifts- 
kompensasjon: 
Belysning av implementering av dokumentasjonssystemet Justèr. 
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3. Inntekter fra Musikk og kulturskole: 
Belysning av fakturering av tjenester levert av Musikk og kulturskolen fra systmet 
Cetus. 

 

4. Startlån og tilskudd til boligetablering: 
Belysning av ordningen med tilskudds- og videreutlånsordninger (startlån fra 
Husbanken) til boligetablering. 
 

5. Annet: 
Andre tema foreslått av kontrollutvalget.  
 

Organisatoriske og økonomiske konsekvenser av beslutningen: 
Revisjonen anbefaler at kontrollutvalget velger maksimalt to temaer og områder på grunn av 
begrensede ressurser innen regnskapsrevisjon som følge av bemanningsreduksjon.  
 
Beslutnigspunkter: 
Kontrollutvalget velger ett til to av alternativene under 1-4 eller noen av egne forslåtte tema. 
 
 
Per-Martin Svendsen  
revisjonssjef  
 Anne Njøten Grøtterud 
 revisor 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke signatur 
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Arkivsak-dok. 17/00061-18 
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato 

13.06.2018 

REVURDERING AV FORVALTNINGSREVISJONER 2018 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalget vedtar følgende forvaltningsrevisjoner: …
2. Kontrollutvalget ber revisjonen til møtet 27.8.2018 fremlegge et forslag til

frist(er) for forvaltningsrevisjonen(e) som ble vedtatt.

Vedlegg: 
1. Revurdering av forvaltningsrevisjoner 2018, Bærum kommunerevisjon 4.6.18
2. Liste prosjektforslag 2018

Saksframstilling: 
For 2018 har kontrollutvalget har tidligere vedtatt følgende forvaltningsrevisjoner: 

Prosjekt Leveransetidspunkt 

Arbeidslivskriminalitet Levert april 2018 

Praktisering av foreløpige svar og offentlighet Levert mai 2018 

Behandles dispensasjonssøknadene objektivt og 
likeverdig? 

September 

Er veivedlikeholdet i samsvar med inngåtte 
kontrakter  

November 

Hvordan håndterer grunnskolen mobbing? November 

I tillegg har utvalget prioritert prosjektet Blir tilpasset undervisning gjennomført? (sak 
43/17). Utvalget ville imidlertid avvente en utredning på ppt-tjenesten som rådmannen 
hadde bestilt. Revisjonen la derfor frem en ny vurdering av prosjektet i mai-møtet. 
Utvalget besluttet å be rådmannen orientere om saken i augustmøtet, og vil vurdere 
forvaltningsrevisjonsprosjektet på nytt etter dette. 

Det gjenstår om lag 200 timer fra midten av november for et nytt prosjekt som kan 
fremlegges i begynnelsen av 2019. Liste over forvaltningsrevisjonsprosjekter er 
vedlagt saken. Her er prosjekter som er gjennomført eller under arbeid tatt ut. 
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Det legges opp til at kontrollutvalget velger forvaltningsrevisjoner. Vedlagte 
avstemmingsskjema kan benyttes. Revisor ønsker å komme tilbake med tidsplan i 
neste møte. 
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BÆRUM KOMMUNE 
KOMMUNEREVISJONEN 

Kontrollutvalget 

 

 Dato:  Arkivkode:  Bilag nr:  Arkivsak ID:  J.post ID:  
04.06.2018   17/26511 18/123016 
Saksbehandler: Morten Mjølsnes 
Saksansvarlig: Per-Martin Svendsen 
  

 

Revurdering av forvaltningsrevisjoner 2018 

 
Revisjonens forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget vedtar følgende forvaltningsrevisjon(er): 

… 

Kontrollutvalget ber revisjonen til møte 27.08.2018 fremlegge et forslag til frist(er) for 
forvaltningsrevisjonen(e) som ble vedtatt. 

 

SAKEN I KORTE TREKK  
 

Tidligere behandling 

I følge Kontrollutvalgets årsplanen skal utvalget revurderer forvaltningsrevisjonene i junimøtet.1 
 

Formål og bakgrunn 

Hensikten med saken er at utvalget vurderer hvilke forvaltningsrevisjoner de ønsker gjennomført 
2. halvår 2018. 
 

Redegjørelse 

Desember 2017 vurderte kontrollutvalget en liste med forslag til forvaltningsrevisjoner og 
prioriterte noen av dem.2  

Vedlagt er denne listen, uten de forvaltningsrevisjonene som allerede er gjennomført eller vedtatt 
gjennomført. 
 

                                                           

 

 

1 Kontrollutvalget 04.12.2017 sak 071/17 Årsplan for kontrollutvalget 2018.  
2 Kontrollutvalget 04.12.2017 sak 070/17 Valg av forvaltningsrevisoner 2018. 
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Organisatoriske og økonomiske konsekvenser av beslutningene 

I vedtatt virksomhetsplan for revisjonen ble 29 % av ressursene avsatt til forvaltningsrevisjon.3 I 
prosjekttimer utgjør dette 1 373 timer. Sammarbeidsavtalen med Rogaland Revisjon fører i år til 
at kontrollutvalget får flere timer til disposisjon enn budsjettert.4 Kontrollutvalget har vedtatt tre 
forvaltningsrevisjoner som skal leveres fremover:  

 Om dispensasjonssøknadene behandles objektivt og likeverdig til septembermøtet.  

 Hvordan grunnskolen håndterer mobbing til novembermøtet.  

 Om veivedlikeholdet er i samsvar med inngåtte kontrakter til novembermøtet.  

Kontrollutvalget disponerer ressursene til forvaltningsrevisjon fritt og kan omdisponere 
ressursene etter eget ønske. 

Om kontrollutvalget fortsatt ønsker å gjennomføre de vedtatte prosjektene, er det ca. 200 timer 
ledig fra midten av november for et nytt prosjekt som kan fremlegges i begynnelsen av 2019. 
 

Beslutningspunkter 

Utvalget bør ta standpunkt til hvilke forvaltningsrevisjoner som skal gjennomføres 2. halvår.  

Medlemmene kan fylle ut vedlagt avstemmingsskjema.5 Oppsummeringen av skjemaene kan 
danne grunnlag for utvalgets samlede vurdering. 

 

 

Vedlegg: 
Liste prosjektforslag 2018 revurdering 4039271 
Avkryssingsskjema 2018 revurdering.xls 4039272 
      

                                                           

 

 

3 Kontrollutvalget 04.12.2017 sak 074/17 Kommunerevisjonens virksomhetsplan 2018. 
4 Kontrollutvalget fikk færre timer til disposisjon i 2017 pga avtalen. 
5 Listen fra kontrollutvalgets møte 04.12.2017 sak 070/17 Valg av forvaltningsrevisjoner 2018, uten de 
forvaltningsrevisjonene som allerede er gjennomført eller under arbeid. 
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FORSLAG TIL FORVALTNINGSREVISJONER 2018 

1. Er det fornuftig vekting av anbud? .................................................................................................. 1 

2. Organisering og ressursbruk ved bruk av MST-CAN ........................................................................ 2 

3. Blir rett til spesialundervisning og tilpasset undervisning ivaretatt? .............................................. 4 

4. Har de ansatte ytringsfrihet? .......................................................................................................... 5 

5. Er det effektiviseringspotensial i administrasjonen? ...................................................................... 6 

6. Hvordan er hverdagen til de minste barna i barnehagene? ........................................................... 7 

7. Valuta for pengene i barnehagene? ................................................................................................ 8 

8. Er vedtaket om redusert bemanning i nye barnehager fulgt opp? ................................................. 9 

9. Riktig utbygging av barnehager? ................................................................................................... 10 

10. Er det god håndtering av fravær på skolene? ........................................................................... 11 

11. Er ressursbruken på Haug skole optimal? ................................................................................. 12 

12. Er maten på sykehjemmene god? ............................................................................................. 13 

13. Tilgjengelighet for funksjonshemmede? ................................................................................... 14 

14. En dør inn?................................................................................................................................. 15 

15. Gjøres pålagte tilsyn? ................................................................................................................ 16 

16. Har kommunen gebyrtap pga. for lang saksbehandlingstid? .................................................... 17 

17. Er målene i sykkelstrategien oppnådd? .................................................................................... 18 

18. Praktiserer selskapene offentlighetsloven? .............................................................................. 19 

19. Brukes Arba effektivt? ............................................................................................................... 20 

20. Drives brannvarslingen i tråd med regelverket? ....................................................................... 21 
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1

1. Er det fornuftig vekting av anbud?
400 timer

Forvaltningsrevisjonen skal undersøke om Bærum kommune har en fornuftig vekting av
tildelingskriteriene når den ber om tilbud på kritiske funksjoner som bl.a. vann, avløp, brannvesen og
avfall.

Det har vært mye oppmerksomhet på kommunens leverandør av ren ovasjonstjenester som gikk
konkurs, og de utfordringene dette medførte.

Formålet med Kommuneloven er bl.a. å legge forholdene til rette for en rasjonell og effektiv
forvaltni ng av de kommunale fellesinteresser.1

Anskaffelsesloven skal bidra til at det offentlige opptrer med integritet, slik at allmennheten har tillit
til at offentlige innkjøp skjer på en samfunnstjenlig måte.2 Forskrift om offentlige anskaffelser sier at
kommunen skal velge tilbud på grunnlag av objektive tildelingskriter ier som skal angis i prioritert
rekkefølge i anskaffelsesdokumentene.3 Slike kriterier kan for eksempel være pris, kvalitet,
livssykluskostnader, miljø, sosiale hensyn og innovasjon.4 Kommunen kan stille krav til
leverandørenes kvalifikasjoner, inkludert krav til økonomisk og finansiell kapasitet og tekniske og
faglige kvalifikasjoner.5

Vedtatt Anskaffelsesstrategi opplyser at Bærum kommune kjøper varer og tjenester for ca. 2,3
milliarder kroner årlig.6 Avtalene som inngås er viktige både for kommunen, brukerne og
leverandørene. Hovedmålet er: Bærum kommunes behov for varer og tjenester skal dekkes på en
formålsef fektiv, kostnadseffektiv og bærekraftig måte i henhold til lover og regler . 7 Bærekraftige
anskaffelser skal sikre at kommunen etterspør klimakloke løsninger som svarer til ambisjonene i
kommunens miljø - og klimaplan.

Kriterium
Anskaffelsene skal dekkes p å en formålseffektiv, kostnadseffektiv og bærekraftig måte.

Aktuelle problemstillinger:
- Hvor mye vekter Bærum kommunen pris i forhold til andre tildelingskriterier
- Hvordan er praksisen sammenlignet med andre kommuner?
- Vektlegges pris for høyt i forhold ti l andre hensyn?
- Vektlegges klimakloke innkjøp?

1 LOV - 1992 - 09 - 25 - 107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). § 22.
2 LOV - 2016 - 06 - 17 - 73 Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) § 1 Formål .
3 FOR - 2016 - 08 - 12 - 974 Forskrift om offentlige anskaffels er § 8 - 11. Tildelingskriterier pkt 1.
4 Anskaffelsesforskriften § 8 - 11. Tildelingskriterier pkt 2.
5 Anskaffelsesforskriften § 8 - 7. Kvalifikasjonskrav og dokumentasjon pkt 1.
6 Kommunestyre 31.08.16 sak 080/16 Anskaffelsesstrategi - Evaluering og forslag t il revidert utgave , vedlegget
side 3.
7 Sak 080/16 vedlegget side 4.



39/18 Revurdering av forvaltningsrevisjoner 2018 - 17/00061-18 Revurdering av forvaltningsrevisjoner 2018 : Liste prosjektforslag 2018 revurdering

Liste pros jektforslag 2018

2

2. Organisering og ressursbruk ved bruk av MST - CAN
400 timer

Dette tiltaket er nyoppstartet og revisjonen mener derfor det kan vært fornuftig å vente med en
forvaltningsrevisjon her.

Norge ved Bærum kommune er det femte landet i verden som er valgt til å prøve ut Multisystemic
Therapy for Child Abuse and Neglec t ( MST - CAN). Barnevern, a vdeling tiltak, gjennomfører i
samarbeid med Adferdssenteret et forprosjekt for å se nærmere på om bar neverntjenesten kan ha
nytte av å implementere metoden som tiltak. Tilbudet gis til vanskeligstilte familier og er rettet mot
familier med barn og unge fra 7 til 18 år. Metoden skal blant annet forebygge omsorgssvikt og hindre
institusjonsplassering. Metod en skal evalueres etter tre års prosjektarbeid.

Årsrapporten 2016 omtaler MST CAN som er et n ytt familietiltak som skal hjelpe familier med høy
problembelastning, og fremheves som et av flere viktige resultater og innsatser i barnevernet i 2016.8

Handlingsprogrammet 2017 - 2020 beskriver metoden som en tidsavgrenset evidensbasert
behandlingsmetode for familier med barn og ungdom hvor det forekommer fysisk mishandling
og/eller grov omsorgssvikt. Formålet med tilt aket er færre omsorgsovertakelser og akuttplasseringer.
Erfaringer med MST CAN i London og Cambridge i England viser at 2/3 av de som får tiltaket, unngår
institusjonsplasseringer. Tiltaket finansieres innenfor rammen og skal på sikt gi reduserte kostnader i
form av færre institusjonsplasseringer.9

Handlingsprogrammet 2018 - 2021 viser at enhetskostnad per barn som har v edtak om tiltak i
hjemmet, har økt siden 2015. Økningen var ventet og skyldes innføringen av familietiltaket MST - CAN.

I handlingsplanen vises det videretil at M ST - CAN har gitt gode resultater og foreslås styrket i
handlingsprogramperioden.10

Barnevernloven , Barneverntjenesten skal, når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av
andre grunner har sær lig behov for det, sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien.11

Formålet med loven er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og
utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og bidra til at barn og unge får trygge
oppvekstvilkår.12 Et viktig prinsipp i barneverntjenesten er «minste inngreps prinsipp». Prinsippet
innebærer blant annet at omsorgsovertagelse ikke kan vedtas «dersom det kan skapes
tilfredsstillende forhold for barnet ved hjelpetiltak… » 13 Barnevernloven stiller krav om at
barneverntjenesten skal utarbeide en tidsavgrenset tiltaksplan når det treffes vedtak om hjelpetiltak.
I forarbeidene understreker departementet viktigheten av å unngå at barn i lang tid mottar
hjelpetiltak som ikke f ungerer etter sitt formål.14

8 Årsrapporten 2016 side 29
9 Handlingsprogram 2017 - 2020, side 47
10 Handlingsprogram 2018 - 2021 , side 51 og 52
11 LOV - 2015 - 09 - 04 - 85 (Barnevernloven)§ 4 - 5
12 Barnevernloven § 1 - 1
13 Barnevernloven § 4 - 12
14 jf. Ot.prp. nr. 69 (2008 - 2009).
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Kommuneloven skal bidra til å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig kommunalt folkestyre, 
og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale fellesinteresser.15 Etter kommuneloven 
skal rådmannen sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede 
instrukser. 16 

Kriterier 

 Rådmannen skal sikre en rasjonell og effektiv forvaltning. 

 Administrasjonen skal drives i samsvar med lover og forskrifter. 

 Kommunen skal sikre at hjelpetiltaket evalueres regelmessig 

Aktuelle problemstillinger: 

- Hvordan er ressursbruk og organisering av prosjektet? 

- Hvordan sikrer kommunen at tiltaket evalueres i samsvar med regelverket ? 

- Hvordan sikrer kommunen barnets/den unges rett til medvirkning i evalueringen? 

 

 

  

                                                           
15 LOV-1992-09-25-107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). § 1. 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107?q=Kommuneloven 
16 Kommuneloven § 22. 
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3. Blir rett til spesialundervisning og tilpasset undervisning ivaretatt?
450 timer

Bærum har 11 000 elever i grunnskolen. Andelen elever som får spesialundervisning er på 7,0
prosent.17 Gjennomsnittet av ASSS kommunene er på 7,5 prosent. Elever som får spesialundervisning
får i snitt 124 timer hver i Bærum. Gjennomsnittet i ASSS er 128 timer. Handlingsprogrammet har
som mål at andel elever med vedt ak om spesialundervisning skal reduseres fra 7,1 % i 2014 til 6,2 i
2016.18 Forskning sier at det er normalt at en andel på 3 – 5 prosent av elevene vil ha behov for
spesialundervisning.19

Opplæringslova sier at når en elev ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære
opplæringstilbudet, har eleven rett til spesialundervisning.20 Dette gjelder elever som har behov for
særskilte tiltak for unngå større problemer på sikt. Det er en rekke krav til spesialundervisningen i
kapittel 5 i loven. Det er gitt bestemmelser om bl.a. sakkyndig vurdering, saksbehandling og
organisering. Elever som har forutsetning for å lære raskere og mer enn gjennomsnittet skal sikres
gjenn om elevtilpasset undervisning, jf. opplæringslova § 1 - 3.

Handlingsprogram 2016 - 2019 omtaler en sak for Sektorutvalget barn og unge som belyste hvordan
en del av elevene med spesialundervisning kan få opplæringen innenfor klassefellesskapet.21 PP -
tjenesten skal effektivisere sine tjenester ved tidlig innsats og styring av ressurser der behovene er
størst.22 KOSTRA tall viser at det er skolene i Bærum vest som har størst andel elever med vedtak om
spesialundervisning og særskilt norskopplæring.23 Dette gjelder både barne - og ungdomsskoler. Mer
systemrettet arbeid med veiledning og oppfølging av PP - tjenesten bidrar også til å nå målsettingen
om redusert behovet for spesialundervisning.

Kommuneloven skal bidra til å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig kommunalt folkestyre,
og for en rasj onell og effektiv forvaltning av de kommunale fellesinteresser.24 Etter kommuneloven
skal rådmannen sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede
instrukser.25

Kriterier
Rådmannen skal sikre en rasjonell og effektiv fo rvaltning.
Rådmannen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig
utredet.
Administrasjonen skal drives i samsvar med lover og forskrifter.

Aktuelle problemstillinger:
- Blir spesialundervisning innvilget og gjennomført etter regelverket?
- Får elever som lærer raskt og mer enn gjennomsnittet tilpasset undervisning?

- Hvordan er ressursbruk, kvalitet og etterlevelse etter opplæringsloven mht.
spesialundervisning?

17 Handlingsprogram 2016 - 2019 , side 36.
18 Handlingsprogram 2016 - 2019, side 41 og 57.
19 Handlingsprogram 2016 - 2019 , side 38 og 57.
20 LOV - 1998 - 07 - 17 - 61 Lov om gr unnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 2 - 16..
21 Handlingsprogram 2016 - 2019 , side 33.
22 Handlingsprogram 2016 - 2019, side 63.
23 Handlingsprogram 2016 - 2019, side 40.
24 LOV - 1992 - 09 - 25 - 107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). § 1. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992 - 09 - 25 -
107?q=Kommuneloven
25 LOV - 1992 - 09 - 25 - 107. § 22.



39/18 Revurdering av forvaltningsrevisjoner 2018 - 17/00061-18 Revurdering av forvaltningsrevisjoner 2018 : Liste prosjektforslag 2018 revurdering

Forslag til forvaltningsrevisjoner 2017

5

4. Har de ansatte ytringsfrihet?
350 timer

Grunnloven § 100 sier at i ngen kan holdes rettslig ansvarlig for å ha meddelt opplysninger og
budskap.26 Det kan bare settes klart definerte grenser for denne rett der særlig tungtveiende hensyn
skal ivaretas . .27

Formålet med Offentleg lova er å legge til rette for at offentl i g v i rks omhet er å pen og gjennomsiktig,
for slik å styrke informasjons - og ytringsfri heten, den demokratiske deltakelsen , rettstrygg heten for
den enkelte, tilliten til det offentl i ge og kontrolle n fr a allmenheten . 28

En undersøkelse av Sivilombudsmannen sier at de e tiske retningslinj e ne for statstjenesten , går for
langt i å begrense o ffentlig ansattes ytringsfrihet .29 A rbeidsgiver stå r fritt til å styre hvem som uttaler
seg og hva som blir sagt på virksomhetens vegne . O m en ansatt oppfattes å ha ytret seg på egne eller
arbeidsgiverens vegne, vil derfor kunne være avgjørende for om ytringen er beskyttet av
ytringsfriheten.

K ommunal - og moderniseringsminister en har sendt et brev til alle landets ordførere og
fylkesordførere, og oppfordret dem til å vurdere tiltak for å styrke ytringsfriheten for sine ansatte .30

Regjeringen har på høring nytt forslag til regler om ansattes ytringsfrihet/varsling. Her foreslå s at
lovgivning som klargjør rekkevidden av ansattes ytringsfrihet.

Bærum kommunes etiske standard sier bl.a. under punktet åpenhet og dialog, at ansatte skal sikre
offentlighetens krav på innsyn og opptrer profesjonelt i kontakt med media. Ansatte opptrer ikke
som representanter for kommunen når de deltar i samfunnsdebatten som privatpersoner. Under
punktet profesjonalitet , står det bl.a. at ansatte ikke skal misbruke tilgang til informasjon og være
lojale i oppfølgingen av administrative og politiske avgjørelser.

Kommuneloven sier at rådmannen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover,
forskrifter og overordnede instrukser.31

Kriterium
R ådmannen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og
overordnede instrukser .

Aktuelle pro blemstillinger:
- Går kommunens etiske retningslinje r for langt i å begrense de ansattes ytringsfrihet ?
- Har de ansatte et avklart forhold til sin ytringsfrihet ?

26 LOV - 1814 - 05 - 17 Kongeriket Norges Grunnlov § 100 .
27 St.meld. nr. 26 (2003 – 2004) Om endring av Grunnloven § 100 . På side 110 gi r Justisdepartemente t uttrykk for
at det som utgangspunkt bare bør være ytringer som påviselig skader eller påviselig kan skade arbeidsgiverens
interesser på en unødvendig måte som må anses som illojale
28 LOV - 2006 - 05 - 19 - 16 Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentl eglova).
29 https://www.sivilombudsmannen.no/ytringsfrihet - for - offentlig - tilsatte/underso kelse - av - eget - tiltak - offentlig -
ansattes - ytringsfrihet - article4165 - 452.html
30 Pressemelding 13.04.16 fra Kommunal - og moderniseringsdepartementet .
31 LOV - 1992 - 09 - 25 - 107. § 2 2 .



39/18 Revurdering av forvaltningsrevisjoner 2018 - 17/00061-18 Revurdering av forvaltningsrevisjoner 2018 : Liste prosjektforslag 2018 revurdering

Forslag til forvaltningsrevisjoner 2017

6

5. Er det e ffektivisering spotensial i administrasjonen?
50 0 timer

Revisjonen tror det kan være lurt å vente med denne til en kan sjekke resultatene av
kommunestyrets vedtak.

Kommunestyret vedtok under behandlingen av Handlingsprogram 2016 - 2019 :32

Det fremgår av Rådmannens forslag til handlingsprogram 2016 – 19 at Bærum har en betydelig
høyere administrasjonskostnad per innbygger enn andre sammenlignbare storkommuner.
Rådmannen bes derfor tilpasse organisasjonen over tid slik at dette forholdet utjevnes.

Handlingsprogram 2016 - 2019 viser at Bærum har høye netto driftsutgifter til administrasjon og
styring per innbygger,33 sammenligner med snittet for ASSS kommunene.34 KOSTRA tallene viser at
Bærum har markant høyere administrasjons ut gifter enn de andre ASSS kommunene .35

Handlingsprogram 2016 - 2019 sier at kommunen har betydelige omstillingsbehov og inneholder en
rekke tiltak for å styrke driftsresultatet.36 De administrative tjenestene skal gjennomgås grundig37 og
alle de store sektorene er ført opp med administrative budsjettreduksjoner. Administrasjon inkl. IT
og Eiendom hadde en budsjettramme på 484,6 mill. og de nne skal reduseres med 8,5 mill. i 2016.38

Rådmannen igangsatte våren 2015 p rosjekt et stab & støtte , som bl.a. skal samordne administrative
fellestjenestene på tvers av organisasjonen og redusere kostnader totalt. Prosjektet skal etter planen
gjennomføres i løpet av 2016/2017.

Kommuneloven sier at formålet med loven er å legge forholdene til rette for et funksjonsdykti g
kommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale fellesinteresser.39

Kriteri um
Rådmannen skal redusere administrasjonskostnad til nivået for sammenlignbare kommuner.

Aktuelle problemstillinger:
- Hvorfor er administrasjonskostnadene så mye høyere?
- Iverksetter rådmannen effektive tiltak for å gjennomføre vedtaket?

32 K ommunestyret 16.12.15 sak 106/15 Handlingsprogram 2016 - 2019 .
33 Handlingsprogram 2016 - 2019 side 131 og 132.
34 D e 10 største kommunene i landet .
35 https://www.ssb.no/offentlig - sektor/kostra .
36 Handlingsprogram 2016 - 2019 side 7.
37 Handlingsprogram 2016 - 2019 side 10 .
38 Handlingsprogram 2016 - 2019 side 15 og 139.
39 LOV - 1992 - 09 - 25 - 107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). § 1.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992 - 09 - 25 - 107?q=Kommuneloven
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6. Hvordan er h verdagen til de minste barna i barnehagene?
350 timer

Det er 3 637 barn i kommunale barnehager og 3 865 ba rn i private barnehager i Bærum . Kommunen
har 37 kommunale og 75 private barnehager. Barnehagedekningen i Bærum har for barn 1 – 2 år
steget med 1,3 % til 81,3 % fra 2013 til 2014.40 D ekningsgraden for barn 3 – 5 år er 96 % . Ny kunnskap
om barns utvikling viser at et emosj onelt trygt og utviklingsfremmende oppvekstmiljø er enda
viktigere for senere fungering enn man tidligere har hatt kunnskap om.41 Spesielt gjelder dette for de
minste barna, og for barn med særskilte utfordringer.

Andelen ansatte med barnehagelærerutdanning er den laveste av ASS S kommunene.42 Flere
barnehager mangler fortsatt barnehagelærere.43 Handlingsprogram 2016 - 2019 sier at nye
barnehager skal etableres som store enheter, for best mulig utnyttelse av areal og lederressurser.44

Rådmannen vil endre bemanningsnormen for de yngste barna, til 4 voksne per 14. barn under 3 år.45

Det er nå to opptak i året slik at gjennomsnit tsalderen går ned.

Lov om barnehager (barnehageloven) sier at barnehagene i samarbeid med hjemmet skal ivareta
barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling .46

Barnehageloven § 2 og Rammeplan for barnehagen gir bestemmelser og retningslinjer om
barnehagens innhold og oppgaver. Forskrift om pedagogisk bemanning , sier d et skal være minimum
én pedagogisk leder per 14 - 18 barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder per 7 - 9 barn når
barna er under tre år.47Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler skal bidra til at
miljøet i barnehagene fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger
sykdom og skade. Forskriften stiller flere konkrete krav til barnas fysiske og psykososiale miljø.

Kommunens Barnehagemelding 2015 - 2025 inneholder en rekke mål og strategier knyttet til barnas
miljø.48

Kommuneloven sier at r ådmannen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover,
forskrifter og overordnede instrukser.49

Kriterium
R ådmannen skal påse at skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover,
forskrifter og overordnede instrukser .

Aktuelle problemstillinger:
- Blir de m inste barna, 1 åringene og de som knapt har fylt et år, forsvarlig ivaretatt?
- Hvordan håndterer barnehagen en økende andel av de aller minste?

40 Handlingsprogram 2016 - 2019 side 46.
41 Barnehagemeldingen 2015 - 2025 side 13 .
42 De 10 største kommunene i landet.
43 Handlingsprogram 2016 - 20 19 , side 47 .
44 Handlingsprogram 2016 - 2019 side 48 .
45 Handlingsprogram 2016 - 2019 , side 51 .
46 LOV - 2005 - 06 - 17 - 64 Lov om barnehager (barnehageloven) , § 1 .
47 FOR - 2005 - 12 - 16 - 1507 Forskrift om pedagogisk bemanning, § 1 .
48 Kommunestyret 29.04.15 i sak 034/15 Barnehagemelding 2015 – 2025 . Se blant annet s 33 - 34
49 LOV - 1992 - 09 - 25 - 107. § 2 2 .
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7. Valuta for pengene i barnehagene ?
400 timer

Det er 3 637 barn i kommunale barnehager og 3 865 ba rn i private barnehager i Bærum . Kommunen
har 37 kommunale og 75 private barnehager. Ny kunnskap om barns utvikling viser at et emosjonelt
trygt og utviklingsfremmende oppvekstmiljø er enda viktigere for senere fungering enn man tidligere
har hatt kunnskap om.50

Lov om barnehager (barnehageloven) sier at Barnehagen skal i samarbeid og for ståelse med
hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for
allsidig utvikling.51 D et er lovbestemt rett til barnehageplass.52

Handlingsprogram 2016 - 2019 sier at Bærums barnehager har god kvalitet, men har fortsatt for få
barnehagelærere. Flere barnehager mangler fortsatt barnehagelærere.53 Andelen ansatte med
barnehagelærerutdanning er den laveste av ASS S kommunene. Kommunale barnehager i Bærum har
den høyeste voksentettheten blant ASSS - kommunene, mens private barnehager har en noe lavere
voksentetthet enn snittet. Handlingsprogrammet sier at d et må være en amb isjon for en kommune å
sikre at alle barnehager i kommunen skal ha et likeverdig tilbud med høy kvalitet.54

Brukerundersøkelser i barnehagene i Bærum tyder på at de fleste foreldre er godt fornøyd med
barnehagetilbudet og med samarbeidet de har med barnehag ene.55 Utgiftene per oppholdstime i
kommunale barnehager ligger rett over snittet for ASSS - kommunene.56 Høy voksentetthet og lav
andel fagutdannede er indikatorer som påvirker kostnadene i hver sin retning.57 Bærum er blant de
kommunene som har lavest utgif ter til barn som får ekstra ressurser i barnehagene.

Kommuneloven sier at formålet med loven er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig
kommunalt folkestyre, og f or en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale fellesinteresser.58

K ommuneloven sier også at rådmannen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med
lover, forskrifter og overordnede instrukser.59

Kriterier
Rådmannen skal sikre en rasjonell og effektiv forvaltning.
Rådmannen skal påse at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og
overordnede instrukser .

Aktuelle problemstillinger:
- Får brukerne det tilbudet de betaler for ?
- Iverksettes tiltak som kan s ikre at alle barnehager i kommunen får et likeverdig tilbud med

høy kvalitet ?

50 Barnehagemeldingen 2015 - 2025 side 13 .
51 LOV - 2005 - 06 - 17 - 64 Lov om barnehager (barnehageloven) , § 1 .
52 Handlingsprogram 2016 - 2019 , side 46 .
53 Handlingsprogram 2016 - 2019 , side 47 .
54 Handlingsprogram 2016 - 2019 , side 47 .
55 Kommunestyret 29.04.15 i sak 034/15 Barnehagemelding 2015 – 2025 , side 21 .
56 Handlingsprogram 2016 - 2019 , side 46 .
57 Handlingsprogram 2016 - 2019 , side 47 .
58 LOV - 1992 - 09 - 25 - 107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). § 1.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992 - 09 - 25 - 107?q=Kommuneloven
59 LOV - 1992 - 09 - 25 - 107. § 2 2 .
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8. Er vedtaket om redusert bemanning i nye barnehager fulgt opp?
200 timer

Revisjonen tror det kan være lurt å vente med denne til en kan sjekke resultatene av tiltak ene i
Handlingsprogram 2016 - 2019 .

I Handlingsprogram 2016 - 2019 foreslår rådmannen å endre bemanningsnormen for de yngste barna,
til 4 voksne per 14. barn under 3 år.60 Det sier også a t antall barn per årsverk i kommunale
barnehager skal økes fra 5,8 i 2014 til 6 i 2016.61 Det er 3 637 barn i kommunale barnehager og
fordelt på 37 barnehager. Handlingsprogram met sier og så at h ovedelementene i innsparingene
handler i stor grad om å gjøre strukturelle endringer i tjenestene.62 Blant annet vil større bygg innen
skoler og barnehager kunne gi lavere driftskostnader på sikt. Økt kapasitet stiller krav til en mer
kostnadseffekti v drift. 63 Kommunale barnehager i Bærum har den høyeste vokse ntettheten blant
ASSS - kommunene . Høy voksentetthet i kommunale barnehager henger blant annet sammen med
bemanningskrav i henhold til lov og forskrift. Små barnehagebygg medfører relativt høy
bema nningsfaktor, til både ledelse og grunnbemanning.64

I Barnehagemelding 2015 - 2025 er det første av fem overordnede grep : Etablering av store
barnehager . 65 Handlingsprogrammet sier at n y e barnehager skal etableres som store enheter, for
best mulig utnyttelse av areal og lederressurser .66

Rådmannen foreslår å endre bemanningsnormen for de yngste barna, til 4 voksne per 1 4. barn under
3 år.67 Dette vil medføre mindre voksentetthet, men en større pedagogtettet.68 Ny norm for
grunnbemanning foreslås innført gradvis ved bygging av nye større bygg som er tilrettelagt for
alternative sammensetninger av barnegrupper . Tiltaket kan gjennomføres forutsatt at det ikke
innføres en nasjonal norm for bemanning i barnehager.

Kommuneloven sier at formålet med loven er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig
kommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale fellesinteresser.69

Kommuneloven sier at rådmannen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er
forsvarlig utredet, og at vedtak bl ir iverksatt.

Kriterier
Rådmannen skal påse at vedtak blir iverksatt.
Rådmannen skal sikre en rasjonell og effektiv forvaltning.

Aktuelle problemstillinger:
- Er det iverksatt tiltak for å reduser e bemanning en i nye barnehager ?
- Er det iverksatt tiltak i allerede eksisterende kommunale barnehager ?

60 Handlingsprogram 2016 - 2019 , side 51 .
61 Handlingsprogram 2016 - 2019 , side 49 .
62 Handlingsprogram 2016 - 2019 , side 10.
63 Handlingsprogram 2016 - 2 019 , side 46.
64 Handlingsprogram 2016 - 2019 , side 46.
65 Kommunestyret 29.04.15 i sak 034/15 Barnehagemelding 2015 – 2025 .
66 Handlingsprogram 2016 - 2019 side 48 .
67 Handlingsprogram 2016 - 2019 , side 51 .
68 Handlingsprogram 2016 - 2019 , side 51 .
69 LOV - 1992 - 09 - 25 - 107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). § 1.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992 - 09 - 25 - 107?q=Kommuneloven
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9. Riktig u tbygging av barnehager ?
400 timer

Det er 3 637 barn i kommunale barnehager og 3 865 ba rn i private barnehager i Bærum . Kommunen
har 37 kommunale og 75 private barnehager. Handlingsprogrammet sier h ovedstadsområdet står
overfor en kraftig befolkningsvekst de neste 20 årene og at Bærum ønsker å ta sin del av veksten.70

Barnehagebehovsplanen viser at det må etableres i overkant av 1 000 nye barnehageplasser frem til
2022.71 Det legges opp til utbygging av nye store barnehager, og at disse skal fordeles forholdsvis likt
mellom kommunen selv og private aktører. De store barnehagene vil delvis erstatte små barnehager.
Bærums barnehagedekning ligger på gjennomsnittet for ASSS - kommunene og har vært relativt stabil
de siste årene.72

Handlingsprogram met sier at i arbeidet med å etablere nye barnehager er det viktig at det i område -
og reguleringsplaner for boliger sikres arealer til barnehageformål.73 Også i opptaksområder med god
dekning på kort sikt bør det sikres arealer for å dekke fremtidige behov. Fornebu er et spesielt
krevende område for barnehageplanlegging.

Mindre etterspørsel etter barnehageplasser med påfølgende ledig kapasitet i noen områder , gjør at
r ådmannen forsl år å avvikle ordinære barnehageplasser i noen område r . 74

Eventuell underkapasitet i deler av kommunen er ikke omtalt i handlingsprogrammet, s å langt
revisjonen kan se .

Kommuneloven sier at formålet med loven er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig
kommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale fellesinteresser.75

Kriterier
Rådmannen skal sikre en rasjonell og effektiv forv altning.
Rådmannen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig
utredet.

Aktuelle problemstillinger:
- Hvor god sammenheng er det mellom befolkningsvekst og planlegging for fremtidige tilbud?
- Er barnehagene plassert der barna bor?

70 Handlingsprogram 2016 - 2019 , side 8 .
71 Handlingsprogram 2016 - 2019 side 28.
72 Handlingsprogram 2016 - 2019 side 46.
73 Handlingsprogram 2016 - 2019 side 48.
74 Handlingsprogram 2016 - 2019 side 48.
75 LOV - 1992 - 09 - 25 - 107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). § 1.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992 - 09 - 25 - 107?q=Kommuneloven
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10. Er det god h åndtering av fravær på skolene?
350 timer

Revisjonen tror det kan være lurt å vente med denne til en kan sjekke resultatene av tiltakene i
Handlingsprogram 2016 - 2019 .

I Bærum er det 11 000 elever i barneskolen og 5 000 i de 13 ungdomsskolen. Disse er fordelt på 28
barneskoler, 13 ungdomsskoler, to privatskoler og 4 spesialskoler.

Handlingsprogram 2016 - 2019 sie r at s ykefraværet i skolen i 2014 var 0,2 prosent høyere enn snittet i
ASSS, og har økt noe i forhold til 2013.76 I forbindelse med oppfølging av handlingsplanen mot
ekstremisme Sammen for barn og unge , vil det bli lagt spesielt vekt på å redusere andelen elever i
ungdomsskolen med høyt periodevis fravær / fravær over ti prosent.77 Stort fravær i skole fører i
mange tilfeller til lav selvfølelse og dårlig selvbilde og bidrar til store faglige hull og isolering. Alvorlig
skolefravær i ungdomsskolen fører ofte til frafall i videregående skole. Sammen for barn og unge har
flere strateg ier og tiltak innen press, stress og forebygging av psykiske helseproblemer blant barn og
unge. Tiltakene er fordelt på alle områder innen barn og unge.

Helsetjenester barn og unge vil som følge av utfordringene, ha en intern gjennomgang av
eksisterende f orebygg ende tiltak og lavterskeltilbud .

Ett viktig hovedgrep for tjenester til barn og unge er tidlig innsats. For å møte utfordringene med
utenforskap, marginalisering og stress/press tidlig, må arbeidet starte før ungdomsskoletrinnet.
Erfaring viser at problemene ofte starter før ungdomsskolealder. For barn i aldersgruppen 5. – 7. trinn
har ikke kommunen gode styringsdata per i dag. Et annet viktig hovedgrep er å iverksette tiltak med
bakgrunn i det man vet fra forskning virker. K onkrete utfordringer for a ldersgruppen vil kartlegges i
handlingsprogramperioden, blant annet gjennom en spørreundersøkelse. Arbeid med å se nærmere
på fravær og oppfølgingsrutiner for barn på 5. – 7. trinn vil imidlertid starte opp umiddelbart.

Kommuneloven sier at formålet med loven er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig
kommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale fellesinteresser.78

Kommuneloven sier at rådmannen skal påse at vedtak blir iverksatt.

Kriterier
Rådmannen skal påse at vedtak blir iverksatt.
Rådmannen skal sikre en rasjonell og effektiv forvaltning.

Aktuelle problemstillinger:
- Er det stor forskjell i fraværet mellom skolene?
- H vorfor h ar noen skoler mindre fravær e nn andre?
- Er det gode nok rutiner for å overføre gode løsninger fra gode skoler?
- Er det iverksatt effektive tiltak for å redusere fraværet ?

76 Handlingsprogram 2016 - 2019 , side 36 .
77 Handlingsprogram 2016 - 2019 , side 58.
78 LOV - 1992 - 09 - 25 - 107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). § 1.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992 - 09 - 25 - 107?q=Kommuneloven
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11. Er ressursbruken på Haug skole optimal?
2 50 timer

Haug skole og ressurssenter har elever med vansker på ulike områder, multihandikappede, autisme
og autismelignende vansker og sammensatte lærevansker. Haug skole og ressurssenter er både en
spesialskole for barn med spesielle behov i grunnskolealder og et ressurssenter for spesialpedagogikk
i barnehager og skoler. Haug skole er i dag bemannet og organisert for 120 elever, hvorav 112
elevplasser er forbeholdt bærums elever.79

I Handlingsprogram 2016 - 2019 er det ført opp som innsparingstiltak å t ilpasse antall plasser på Haug
skole . Budsjettrammen er 7 4 mill . og det er vedtatt en innsparing på 2 mill . i 2016 og 5 mill. i 2017.80

Handlingsprogrammet opplyser at d et selges stadig færre plasser til nabokommuner.81 Det har også
vært en nedgang i antall søkere fra Bærum. Dette skyldes troli g nye k riterier for inntak til skolen.
Historisk har det ikke vært tydelige opptakskriterier. Fra skoleåret 2013 – 2014 ble det fastslått at
inntaksgrunnlag til skolen var diagnosen psykisk utviklingshemmet. Dette har medført en lavere
søkning til skoletilbu det. På bakgrunn av dette har Bærum kommune behov for færre elevplasser ved
Haug skole.

I 2015 koste t hver elevplass 660 000 kroner. Ved å redusere rammen med 5,3 millioner, som tilsvarer
8 elever, vil skolen være bemannet for 104 bærumselever, som var ele vtallet per oktober 2014.

Opplæringslova sier at når e n elev ikke har eller kan få tilfredsstill e nde utbytte av det ordinære
opplæringstilb u det, har eleven rett til spesialundervisning.82 Det er en rekke krav til
spesialundervisningen i kapittel 5 i loven.

Kommuneloven sier at formålet med loven er å legge forholdene til rette for et funks jonsdyktig
kommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale fellesinteresser.83

Kommuneloven sier at rådmannen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er
forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt .

Kriterier
Rådmannen skal påse at vedtak blir iverksatt.
Rådmannen skal sikre en rasjonell og effektiv forvaltning.
Rådmannen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig
utredet.

Aktuelle problemstillinger:
- Er ressursbr uken på Haug skole optimal?
- Hva er årsaken til at det selges stadig færre plasser til nabokommuner?

79 Handlingsprogram 2016 - 2019 , side 42.
80 Handlingsprogram 2016 - 2019 , side 32 o g 45.
81 Handlingsprogram 2016 - 2019 , side 42.
82 LOV - 1998 - 07 - 17 - 61 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 2 - 16. .
83 LOV - 1992 - 09 - 25 - 107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). § 1.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992 - 09 - 25 - 107?q=Kommuneloven
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12. Er m aten på sykehjemmene god?
3 0 0 timer

Helse - og omsorgstjenesteloven gjelder for helse - og omsorgstjenester som tilbys eller ytes av
kommunen.84 L oven har som formål bl.a. å sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig
tjenestetilbud og sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og
verdighet .85

Kommuneloven sier at rådmannen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover,
forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. 86

Kriterier
Rådmannen skal påse at vedtak blir iverksatt.
Rådmannen skal sikre en rasjonell og effektiv forvaltning.
Rådmannen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig
utredet.

Aktuelle problemstillinger:
- Er maten på sykehjemmene v elsmakende?
- Kastes det for mye mat på sykehjemmene?
- Får politikerne den samme maten som brukerne?

84 LOV - 2011 - 06 - 24 - 30 Lov om kommunale helse - og omsorgstjenester m.m. (helse - og omsorgstjenesteloven) §
1 - 2 .
85 LOV - 2011 - 06 - 24 - 30 § 1 - 1.
86 LOV - 1992 - 09 - 25 - 107, § 2 2 .



39/18 Revurdering av forvaltningsrevisjoner 2018 - 17/00061-18 Revurdering av forvaltningsrevisjoner 2018 : Liste prosjektforslag 2018 revurdering

Forslag til forvaltningsrevisjoner 2017

14

13. Tilgjengelighet for funksjonshemmede?
40 0 timer

Kommunestyret har i en rekke vedtak understreket viktigheten av tilgjengelighet for
funksjonshemmede og universell utforming.87 Kommunestyret har i tillegg behandlet to egne saker
om universell utforming.

I 2007 behandlet k ommunestyret den første og vedtok å slutte seg til forslag til generelle
retningslinjer og virkemidler og at ressurser til UU - tiltak vurderes i de årlige handlingsprogram . 88

I 2009 behandlet k ommunestyret en sak om k onkretisering av universell utforming i kommune n.89

Her ble det vedtatt fle re konkrete krav bl.a. til andel leiligheter med universell utforming i nye
byggeprosjekter, fast omtale i handlingsprogrammene og at v eileder en for Universell utforming
legges til grunn for behan dling av alle overordnete planer . I tillegg skulle det utred es å stille krav om
at HC - parkeringsplasser i flerleilighetsbygg og tiltak som kan stimulere til omforming av eldre
boligprosjekter med UU standard og nedsatt saksbehandlingsgebyr for UU tiltak.

Veilederen inneholder konkrete normer for en lang rekke forhold, bl.a. belysning, garasjeanlegg,
trapper osv.

I Handlingsprogram 2016 - 2019 er universell utforming ført opp i investeringsoversikten med et
budsjett på 4 millioner.90

Kommuneloven sier at rådmannen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er
forsvarlig utred et, og at vedtak blir iverksatt . 91

Kriterier
Rådmannen skal påse at vedtak blir iverksatt .
Rådmannen skal sikre en rasjonell og effektiv forvaltning.

Aktuelle problemstilling :
- Er kommunestyret s v edt ak om tilgjengelighet for funksjonshemmede fulgt opp med tiltak ?
- Er tiltak ene/ normene i kommunens veileder fulgt opp med tiltak?
- Er kommunens krav i samsvar med statens krav?
- Trenger kommunen egne regler?
- Hva er effekten av tiltakene?

87 Bl.a.Kommunestyret 27.04 .05 sak 026/05 Fornebu, del av område 4.3 og 4.4, felt h – reguleringsplan ,

k ommunestyret 01.03.06 sak 003/06 Reguleringsplan for Trudvangveien 15, Jar ii barnehage , k ommunestyret
21.06.06032/06 Fornebu - reguleringsplan for flerbruksarena m.m. på område 1 .2 og 1.3, endret trasé for
automatbane og justert veitrasé Fornebu nord , k ommunestyret 30.08.06 sak 043/06 Reguleringsplan for nytt
dobbeltspor LysakerSandvika , k ommunestyret 30.01.08 003/08 Reguleringsplan for Griniveien - undergang ved
Hosletoppen. Reguleringsbestemmelsene, kommunestyret 28.05.08 sak 024/08 Reguleringsplan for Fornebu,
område 8.8 og 8.9 , kommunestyret 18.06.08 043/08 Reguleringsplan for Bærum idrettspark - Rud - Hauger, gbr.
80/1 m.fl. og k ommunestyret 23.09.09 062/09 Reguleringsplan f or Jarveien 1 - Jarhuset .
88 Kommunestyret 28.02.07 sak 013/07 Universell utforming i Bærum kommune.
89 Kommunestyret 23.09.09 sak 064/09 Konkretisering av universell utforming i Bærum kommune .
90 Handlingsprogram 2016 - 2019 side 168 .
91 LOV - 1992 - 09 - 25 - 107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). § 23 pkt 2 .
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992 - 09 - 25 - 107?q=Kommuneloven
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14. En dør inn?
350 timer

Revisjonen tror det kan være lurt å vente med denne til en kan sjekke resultatene av
kommunestyrets vedtak.

Handlings program 2016 - 2019 oppgir som tiltak på tvers av programområder/sektorer, at rådmannen
vil arbeide for at brukere enklere kan finne frem i kommunens tjenestetilbud selv, slik at det er
brukernes behov, ikke kommunes organisering som er veiviser til rett tje nestetilbud og
tjenestenivå.92

Handlingsprogram met si er at forenkling («én dør inn») er et sentralt satsingsområde.93 Både innen
barn og unge, pleie og omsorg og s osialtjeneste og bolig fokuserer handlingsprogrammet på Én dør
inn . 94 Pleie og omsorg vil se på samordning og tilgjengelighet i egen tjeneste og i samarbeidet med
andre sektorer , for å gjøre det enklere for brukerne å orientere seg i tjenestetilbudet.95 Det skal være
brukernes behov, ikke kommunes organisering som er veiviser til rett tjenestetilbu d og tjenestenivå.
Rådmannen foreslår en rekke effektiviserings - og omstillingstiltak som til sammen gir mer
samordnede og helhetlige tjenester – «én dør inn».96

Det er et stort behov for samordning og samarbeid mellom kommunen, spesialisthelsetjenesten,
st atlige velferdstjenester og andre aktører. Det er behov for å skape en tydeligere organisering slik at
brukerne opplever ”én dør inn”.97

Nåværende tjenestetilbud ble i 2014 omorganisert i en mer hensiktsmessig og tydelig struktur, men
har fremdeles fragment erte trekk. Tjenester med sammenfallende innsatsområder er ikke i
tilstrekkelig grad koordinerte og mange tjenester overlapper hverandre.98 I fase to av
omorganiseringen vil «én dør inn» og bedre samordning av tilbudene være hovedmålene.

Kommuneloven sier at formålet med loven er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig
kommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale fellesinteresser .99

Kriterier
Rådmannen skal påse at vedtak blir iverksatt .
Rådmannen skal sikre en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale fellesinteresser.

Aktuelle problemstilling :
- Gjennomfører rådmannen effektive tiltak for å sikre en dør inn?

92 Handlingsprogram 2016 - 2019 , side 67 .
93 Handlingsprogram 2016 - 2019 , side 68 .
94 Handlingsprogram 2016 - 2019 , side 54, 70 og 89.
95 Handlingsprogram 2016 - 2019 , side 70 .
96 Handlingsprogram 2016 - 2019 , side 79 .
97 Handlingsprogram 2016 - 2019 side 83.
98 Handlingsprogram 2016 - 2019 side 84.
99 LOV - 1992 - 09 - 25 - 107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). § 1.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992 - 09 - 25 - 107?q=Kommuneloven
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15. Gjøres pålagte tilsyn?
3 0 0 timer

Lov om planlegging og byggesaksbehandling sier at k ommunen har plikt til å føre tilsyn med at
tiltaket i byggesaker gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser og at ansvarlig
foretak er kvalifisert.100 Kommunen skal føre tilsyn i slikt omfang at den kan avdekke regelbrudd.
Kommunen skal også føre tilsyn m ed allerede gitte pålegg og når den blir oppmerksom på
ulovligheter.

K ommunen kan utover dette avgjør i hvilke saker og på hvilke områder det skal føre s tilsyn.101

Tilsynet gjennomføres på den måte, i det omfang som kommunen finner hensiktsmessig. Kommunen
kan føre tilsyn inntil 5 år etter at ferdigattest er gitt. Tilsynet skal avsluttes med en sluttrapport.

Forskriften sier at d et skal føres effektivt og systematisk tilsyn med at tiltak gjennomføres i samsvar
med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan - og bygningsloven .102 F oretaket skal kunne
dokumentere at det bruke r tilstrekkelige kvalitetssikringsrutiner for å løse de oppgavene det påtar
seg103 og at det oppfyller krav til utdanning og praksis .104

Kommunen skal utarbeide strategi for tilsynet og en årlig rapport over tilsynsvirksomheten.105

Kommunen skulle i 2013 til 2015 prioriterte om k rav til universell utforming og energibruk va r
oppfylt.106 I perioden 2016 til 2017 skal kommunen, prioriterte om krav til kvalifikasjoner og
produktdokument a sjon av byggevarer er oppfylt.

Kommuneloven sier at r ådmannen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er
forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.107 Rådmannen skal også sørge for at administrasjonen
drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for
betryggende kontroll. 108

Kriterier
Rådmannen skal sikre en rasjonell og effektiv forvaltning.
Rådmannen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og
overordnede instrukser

Aktuelle problemstilling :
- Gj ennomfører kommunen pålagt tilsyn ?
- Er tilsynene utført i det omfang som er nødvendig?

100 LOV - 2008 - 06 - 27 - 71 § 25 - 1.
101 LOV - 2008 - 06 - 27 - 71 § 25 - 2.
102 Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)FOR - 2010 - 03 - 26 - 488 § 1 - 1 .
103 FOR - 2010 - 03 - 26 - 488 § 1 0 - 2.
104 FOR - 2010 - 03 - 26 - 488 § 1 1 - 1 .
105 FOR - 2010 - 03 - 26 - 488 § 1 5 - 1 .
106 FOR - 2010 - 03 - 26 - 488 § 15 - 3 .
107 LOV - 1992 - 09 - 25 - 107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). § 23 .
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992 - 09 - 25 - 107?q=Kommuneloven
108 LOV - 1992 - 09 - 25 - 107. § 2 2 .



39/18 Revurdering av forvaltningsrevisjoner 2018 - 17/00061-18 Revurdering av forvaltningsrevisjoner 2018 : Liste prosjektforslag 2018 revurdering

Forslag til forvaltningsrevisjoner 2017

17

16. Har kommunen gebyrtap pga. for lang saksbehandlingstid?
20 0 timer

I følge Lov om planlegging og byggesaksbehandling skal byggesaksbehandlingen sikre at tiltak blir i
samsvar med lov, forskrift og planvedtak.109 Søknadspliktige t iltak kan ikke utføres uten at søknad på
forhånd er sendt kommunen og d en deretter har gitt tillatelse.

Søknad om tillatels e til tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene , skal avgjøres av
kommunene innen 12 uker etter a t fullstendig søknad foreligger . Ved overskridelse av fristen skal
kommunen tilbakebetale byggesaksgebyret etter nærmere bestemmelser.110 Andre tillatelser t il
andre tiltak regnes som gitt, dersom kommunen ikke har svart innen frist.

I følge kommunens handlingsprogram er kommunens g ebyr for oppføring av enebolig og privat
reguleringsplan, det høyeste blant ASSS kommunene.111 Gebyret skal baseres på selvkost.112

Antall behandlede byggesaker er stabilt de siste årene .113 Det sopplyses at b yggesaksbehandling har
et press på seg, og at det er avgjørende å opprettholde den positive utvikling i saksbehandlingstiden.
Det er fokus på redusert saksbehandlingstid for søknade r med 12 ukers lovpålagt frist. D et er satt
opp som et mål at behandlingstid for søknader med 12 uker lovpålagt frist s kal behandles på 10 uker
eller mindre.114

Handlingsprogram 2017 - 2020 opplyser at det er fokus på redusert saksbehandlingstid for søknader
med tolv ukers lovpålagt frist. 115

Kommuneloven sier at formålet med loven er å legge forholdene til rette for et bl.a. en rasjonell og
effektiv forvaltning av de kommunale fellesinteresser.116

Rådmannen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forsk rifter og overordnede
instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. 117

Kriterier
Rådmannen skal påse at administrasjonen drives rasjonelt og effektiv t .
Rådmannen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter .

Aktuelle problemstilling :
- Hvor store gebyrtap har kommunen pg a. for lang saksbehandlingstid ?
- Hvordan har utviklingen i saksbehandlingstiden vært?
- Er tiltakene som er igangsatt for å få ned saksbehandlingstiden effektive?

109 LOV - 2008 - 06 - 27 - 71 § 1 - 1.
110 L OV - 2008 - 06 - 27 - 71 § 21 - 7.
111 Handlingsprogram 2016 - 2019, side 106 .
112 Handlingsprogram 2016 - 2019, side 21.
113 Handlingsprogram 2016 - 2019, side 107.
114 Handlingsprogram 2016 - 2019 , side 108 .
115 Handlingsprogram 2017 - 2020, side 82.
116 LOV - 1992 - 09 - 25 - 107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). § 1.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992 - 09 - 25 - 107?q=Kommuneloven
117 LOV - 1992 - 09 - 25 - 107. § 2 2 .
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17. Er målene i s ykkelstrategien oppnådd?
40 0 timer

Revisjonen tror det kan være lurt å vente med denne til en kan sjekke resultatene av den vedtatte
Sykkelstrategien .

I 1995 vedtok hovedutvalget for tekniske tjenester en plan for hovedsykkelveinettet for Bærum.118

Formannskapet vedtok i 2011 Sykkelstrategi for Bærum 2011 .119 Vedtaket inneholder en rekke
konkrete tiltak , bl.a. skulle det utarbeide s en handlingsplan for de enkelte strategiene, og lages en
handlingsplan for u tbyggingen av sykkelveinettet, med kostnadsanslag på hver delstrekning.

Sykkelstrategien viser manglende utbygging av flere av de prioriterte lenkene i planen fra 1995 .
Strategien forsl år et nytt sykkelveinett med prioritering av manglende lenker. Kommunen har bare
ansvar for noen av d isse lenkene ( Statens vegvesen og fylkeskommunen har ansvar for de øvrige ) .
Hovedmålsettingen i strategien er å gjøre det attraktivt å sykle for alle i Bærum, slik at flest mulig
motiveres til å velge sykkel som transportmiddel. Strategien har 5 konkrete d elmål som skal oppnås
innen 2015 eller 2020. Det er videre angitt 14 mindre konkrete strategier for å oppnå delmålene.

Sektorutvalg for miljø klima og kommunalteknikk fikk i juni 2015 et internt notat som gir en kort
oversikt over status på en del av tiltakene.120

Handlingsprogram 2016 - 2019 sier at det er ønskelig at t rafikkveksten tas ved kollektivtrafikk, gange
og sykkel121 og det vises til hovedmålet i g jeldende sykkelstr ategi.122 Det arbeides med å lage et
handlingsprogram for sykkel som skal fremmes for behandling våren 2016. Det opplyses at u tvidelse
av gang - og sykkelveinettet utfordrende, spesielt der prosjektene er avhengige av grunnerverv.
Handlingsprogrammet opplyser bl.a. at gang - og sykkelvei langs Bærumsveien er ferdigstilt og at d et
er ansatt en medarbeider med særlig ansvar for sykkel og oppfølging av kommunens sykkelstrategi .
Sykkelstrategi er ført opp i investeringsoversikten i handlingsprogrammet med 1 ,5 millioner hvert av
årene 2015 til 2019.123

Kommuneloven sier at rådmannen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er
forsvarlig utredet, og at vedtak b lir iverksatt.124

Kriterium
Rådmannen skal påse at vedtak blir iverksatt .

Aktuelle problemstilling :
- Er vedtakene i f ormannskapet i 2011 , fulgt opp?
- Er de 5 konkrete delmålene fulgt opp med tiltak som gjør det sannsynlig at de nås innen

fristen i 2020?
- Er de 14 tiltakene fulgt opp med tiltak ?

118 Hovedutvalget for tekniske tjenester 13.06.95 sak 271/95 .
119 Formannskapet 22.06.11 sak 107/11 Sykkelstrategi for Bærum 2011 .
120 Sektorutvalg for miljø klima og kommunalteknikk 04.06.15 internt notat datert 15.05.15 Arkivsak
15/133098.
121 Handlingsprogram 2016 - 2019 , side 94 og 116.
122 Handlingsprogram 2016 - 2019 , side 116.
123 Handlingsprogram 2016 - 2019 , side 174 .
124 LOV - 1992 - 09 - 25 - 107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). § 23 .
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992 - 09 - 25 - 107?q=Kommuneloven
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18. Praktiserer selskapene offentlighetsloven ?
40 0 timer

Formålet med offentlighetsl oven er å legge til rette for at offentl i g v i rks omhet er å pen og
gjennomsiktig, for slik å styrk e informasjons - og ytringsfriheten , den demokratiske deltaking en ,
retts ikkerhet for den en kelte, tilliten til det offentli ge og kontrollen fr a a l l men heten .125

Loven gjelder bl.a. for selvstendige rettssubjekter der stat, fylkeskommune eller kommune direkte
eller indirekte:126

- har en eierandel som gir mer enn halvparten av stemmene i det øverste organet i rettssubjektet, og

- har rett til å velge mer enn halvparten av medlemmene med stemmerett i de t øverste organet i
rettssubjektet.

For k ommunens selskaper gjelder altså de samme reglene for offentlighet som for kommunen.
Selskapene skal bl.a. føre journal etter regle ne i arkivlov en med forskrifter.127 Det er gitt nærmere
bestemmelser i egen forskrift.128

Selskapene har vedtekter vedtatt av kommunestyrene i eierkommunene. Selska pet ledes av et råd og
et styre oppnevnt av eierkommunene.

Kommuneloven sier at formålet med loven er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig
kommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale fellesinteresser.129

Kriterier
Kommunens selskaper skal følge offentlighetsloven.

Aktuelle problemstillinger:
- Følger selskapene offentlighetsloven ?
- Følger selskapene reglene for journalføring?

125 LOV - 2006 - 05 - 19 - 16 Lov om rett til innsyn i dokument i off entleg verksemd (offentleglova) , § 1.
126 LOV - 2006 - 05 - 19 - 16 § 2.
127 LOV - 2006 - 05 - 19 - 16 § 10.
128 FOR - 2008 - 10 - 17 - 1119 Forskrift til offentleglova (offentlegforskrifta)
129 LOV - 1992 - 09 - 25 - 107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). § 1.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992 - 09 - 25 - 107?q=Kommuneloven
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19. Brukes Arba effektivt?
35 0 timer

Bærum kommune eier 72 % av Arba inkludering AS . S elskape t har vedtekter fastsatt av
kommunestyret og s elskapsstrategien er utarbeidet av selskape t s styre.

Arba opplyser at det skal være ledende på arbeidsinkludering – et møtepunkt mellom næringslivet og
arbeids - og velferdsforvaltningen. Vårt samfunnsoppdrag er arbeidsinkludering i vid forstand: Vi
hj elper personer utenfor arbeidslivet til å få og beholde jobb. Vi skaper tilrettelagte arbeidsplasser
med mulighet til individuell utvikling.

H else - og omsorgstjenesteloven gjelder for helse - og omsorgstjenester som tilbys eller ytes av
kommunen.130 Loven har som formål bl.a. å tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lid else og
nedsatt funksjonsevne, fremm e sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, og bidra til at
ressursene utnyttes best mulig . 131

Kommunens Eierskapsmelding 2016 – 2020 som skal vedtas av kommunestyre t, skal bidra til en
helhetlig og god politisk styring og k ontroll av både selskapene og hvordan de samvirke med
kommuneorganisasjonen . Ansvaret for eierstyringen er politisk og er i utgangspunktet ikke en del av
rådmannens daglige arbeidsområde. Samtidig er selskapene en del av den totale
kommuneorganisasjonen, s om rådmannen har et administrativt overordnet ansvar for, herunder i
forhold til økonomi og hvordan selskapene samvirker med organisasjonen for øvrig.

Den ene kontaktflaten mot kommunen er den praktiske knyttet til kommunens ordinære
tjenesteproduksjon. De tte styres i hovedtrekk gjennom kontrakter. Rådmannen har også ansvaret for
å ivareta kommunens direkte «tjenestedialog» med selskapene, der selskapenes oppgave primært er
å levere tjenester på vegne av kommunen. Dvs. i rollen som bestiller av tjenestene.

Kommuneloven sier at formålet med loven er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig
kommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunal e fellesinteresser.132

Kriterier
Rådmannen skal sikre en rasjonell og effektiv forvaltning.

Aktuelle problemstillinger:
- Hvordan ben ytter kommunen sitt eierskap i utviklingsvirksomheten Arba?
- Utnytte r kommunen de mulighetene bedriften gir ?
- Hva er grunnen til at kommunen skal eie?
- Benytter kommunen denne bedriften godt nok?

130 LOV - 2011 - 06 - 24 - 30 § 1 - 2 .
131 LOV - 2011 - 06 - 24 - 30 Lov om kommunale helse - og omsorgstjenester m.m. (helse - og omsorgstjenesteloven) §
1 - 1.
132 LOV - 1992 - 09 - 25 - 107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). § 1.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992 - 09 - 25 - 107?q=Kommuneloven
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20. Drives brannvarslingen i tråd med regelverket?
3 0 0 timer

Bærum eier 67,7 % av Asker og Bærum brannvesen IKS (ABBV) . S elskape t har vedtekter fastsatt av
komm unestyret og s elskapsstrategien er utarbeidet av selskape t s styre. ABBV ivareta r kommunens
oppgaver knyttet til å sikre brannberedskap og forebygge branner og andre ulykker.133 Brannvesenet
tilbyr også brann - og innbruddsalarm og dette fremkommer tydelig på hjemmesiden .

U tgifter til brann - og ulykkesberedskap per innbygger i Bærum er over snittet i ASSS.134 Veksten i
overføringene til ABBV har vært større enn gjennomsnittlig pris - og lønnsvekst for kommunen.
Overføringen til ABBV er i dag på 76 mill.135 Rådmannen har bedt styret og representantskapet
vurdere hvordan ressursbruken kan endres mot gjennomsnittet.

Kommuneloven sier i formålsparagrafen at formålet med loven er å legge forholdene til rette for et
funksjonsdyktig kommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale
fellesinteresser.136 Rådmannen skal også sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover,
forskr ifter og overordnede instrukser . 137

Konkurranselovens formål er å fremme konkurranse for derigjennom å bidra til effektiv bruk av
samfunnets ressurser.138 Konkurransetilsynet skal bl.a. påpeke konkurranseregulerende virkninger av
offentlige tiltak.139

EØS - loven sier at f ormålet med EØS - avtale er å fremme en styrking av handel og økonomiske
forbindelser mellom avtalepartene, med like konkurransevilkår .140 Foretak som skal utføre tjenester
av almen økonomisk betydning, skal være undergitt reglene i avtale n , fremfor alt
konkurransereglene.141

En forskrift om tannhelsetjenesten skal bidra til å unngå kryssubsidiering av fylkeskommunal
tannhelsetjenester i konkurra nse med private tjenesteytere. En f orskrift for statlig basisfinansiering
av forskningsinstitutter , poengterer at basisfinansieringen ikke må benyttes til å kryss - subsidiere
instituttets tilbud av varer og tjenester i et marked i konkurranse med andre aktører.

Kriterier
Forvaltning av de kommunale fellesinteresser skal være rasjonell og effektiv .
Administrasjonen skal drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser.

Aktuelle problemstilling :
- E r betalingstjenesten brannvarsling adskilt fra den ordinære driften?
- Subsidierer kommunen alarmtjenesten?

133 Handlingsprogram 2016 - 2019 side 112 .
134 Handlingsprogram 2016 - 2019 side 112.
135 Handlingsprogram 2016 - 2019 side 114.
136 LOV - 1992 - 09 - 25 - 107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). § 1 .
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992 - 09 - 25 - 107?q=Kommuneloven
137 LOV - 1992 - 09 - 25 - 107. § 2 2 .
138 LOV - 2004 - 03 - 05 - 12 Lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger
(konkurranseloven ).
139 LOV - 2004 - 03 - 05 - 12 , § 9.
140 LOV - 1992 - 11 - 27 - 109 Lov om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske
økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v . (EØS - loven). Art 1.1.
141 Art 59. 2.
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Arkivsak-dok. 17/00042-13 
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato 

13.06.2019 

MØTEPLAN FOR KONTROLLUTVALGET 2019 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Forslaget til møteplan for 2019 vedtas. 

Vedlegg:  
Utkast til møteplan for kommunestyret og hovedutvalg 2019 

Saksframstilling: 
I forslaget til møteplan for 2019 følger samme struktur som  i 2018, og lagt til 
mandagen før kommunestyremøtene. Møtet mandag 21. oktober utgår i påvente av 
valg av nytt kontrollutvalg i konstituerende kommunestyre 23.10.19. 

Møtene begynner normalt kl. 17, middag serveres fra kl 16.30. Når utvalget er på 
virksomhetsbesøk eller har mange saker til behandling vil møtene starte kl. 16.  

Forslag til møteplan for 2018: 
Mandag 4. februar 
Mandag 4. mars 
Mandag 25. mars 
Mandag 29. april 
Mandag 27. mai 
Mandag 17. juni 
Mandag 27. august 
Mandag 24. september 
Mandag 25. november 
Mandag 9. desember 
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uke nr. 
31 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

KS opplyser at strategikonferansen 2019 antakelig blir 14-15 
februar.

PLAN

Saksfrist 11:00 PLAN

FRÅD FSK URÅD

BAUN BIOM MIK

Saksfrist 11:00 FSK

9

10

11

12

13

1

2

3

4

5

6

7

8

Des 2018

Jan 2019

Feb 2019

Mar 2019
EIER SAM PLAN

KST (14:00)

BAUN BIOM MIK

URÅD PLAN 08:00 - 12:00

KS strategikonferanse?

EIER SAM PLAN

ERÅD

søndagmandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag

FRÅD ERÅD KST MIK

FSK BIOM KS strategikonferanse?

FSK

Vinterferie Vinterferie Vinterferie Vinterferie

PLAN

BAUN / EIER SAM

FRÅD FSK (reserve)

Saksfrist 11:00

ERÅD URÅD

FSK

Saksfrist 11:00

08.02: Seminar for kommunestyretKST seminar

Kommunestyret: Seminar fra klokken 14:00. Tema kommer 
senere. Vanlig møte fra klokken 18:00.

FSK seminar Formannskapet: 20.03 holdt av for heldagsseminar. Tema 
kommer senere.

Vinterferie

KST

Saksfrister
I henhold til gjeldende reglement skal
medlemmer av et folkevalgt organ normalt få 
innkalling og saksdokumenter senest 7 dager 
før møtet. 
Dersom en sak først skal behandles i ett av 
rådene, betyr dette at den normalt vil måtte 
avgis 14 dager før 
hovedutvalgsbehandlingen. 

Saksfristen for avlevering av saker til 
rådsmøte er uttrykkelig angitt i møteplanen. 
Disse fristene skal overholdes. 

UTKAST
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1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Avslutning for

PLAN

PLANFSK (reserve)

FSK

21

22

23

24

25

26

15

16

17

18

19

20

14

Jun 2019

Apr 2019

Mai 2019

       

 

       

 EIER (reserve)  kommunestyret 2015-2019   

Siste skoledag

 

 EIER SAM PLAN    

URÅD ERÅD     

 

       

 EIER SAM   

 

ERÅD  PLAN    

   OBS: Endret møtedag   

MIKURÅD

  

 

   OBS: Endret møtedag     

      

Påskeferie

Saksfrist 11:00

Formannskapet: møte med vellene kl. 17:00?

FSK

KST

BAUN BIOM MIK

FRÅD KST (endret møtedag)

Saksfrist 11:00

Økonomimelding 1 leveres innen 31.05 kl. 12:00. Sendes 
BAUN/BIOM/MIK 4/5/6 dager før behandling.
KST endret møtedag - unngå møte kvelden før helligdag.
Økonomimelding 1 Behandles i utvalgene. (Deretter i FSK 
11.06 og KST 19.06)

Frist ØM1 Kl: 12:00

Årsregnskap og årsberetning i KST 02.05.
KST endret møtedag til torsdag da 01.05 er helligdag og 08.05 
er belagt med aktiviteter knyttet til frigjøringen. 

FRÅD FSK

BAUN BIOM

KST

BAUN BIOM

Påskeferie Påskeferie Påskeferie Påskeferie

MIK

FRÅD URÅD

Årsregnskap og årsberetning i utvalgene.

Årsregnskap og årsberetning i FSK 24.04.
FSK møtedag endret til onsdag for å muliggjøre gruppemøter 
og forberedelse etter påske.

FSK

Påskeferie

FSK
 

 EIER SAM    

ERÅD   

MIK/PLAN flyttet til uke 19 for å unngå møte kvelden før 
17.05.

PLANUTKAST
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8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

PLAN

PLAN

FSK

FSK 24.09: Rådmannen legger frem HP.

Valgstyret

39

33

34

35

36

37

38

27

28

29

30

31

32

Jul 2019

Aug 2019

Sep 2019

      

      

 

       

      

Valgstyret (reserve)Valgdagen

 

       

      

 

       

      

 

       

      

 

       

      

       UTKAST
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30 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31 1 2 3 4 5

KS opplyser at høstkonferansen 2019 antakelig blir 17-18 
oktober.

KS høstkonferanse?FSK

20.11: HP behandling i formannskapet.
20.11: ØM2 i formannskapet.

FSK (HP)

KS høstkonferanse?

BIOM

KST

Partimessig HP behandling avsluttet innen 10.11.17.

30.10: Rådmannen legger frem tilleggsinnstilling med 
konsekvenser av statsbudsjett. 

HP forhandlinger mellom samarbeidspartiene.

HP behandling i hovedutvalgene.
Innstilling til FSK sendes ut innen utgangen av 22.11.17.
ØM2 i utvalgene.

BAUN

40

41

42

43

44

 

 HP behandling

 

     

Høstferie Høstferie HøstferieHøstferie

Ringepanel

 EIER SAM PLAN   

 

  

      

KST konstituerende møte

BAUN BIOM MIK

FSK Obligatorisk heldags

FRÅD FSK URÅD

folkevalgtopplæring

BIOM

Saksfrist 11:00

51

52

1

45

46

47
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Okt 2019

Nov 2019

 

       

      

 

       

 Primært HP   

 

EIER SAM PLAN    

 ERÅD URÅD    

FSK KST (10:00)

 EIER SAM PLAN sendes ut   

ERÅD  

Saksfrist 11:00 HP innstilling

       

      

FSK (reserve)

FRÅD

Høstferie

KST julemiddag

TV-aksjon

BAUN

Frist partimessig

11.12: HP behandling i kommunestyret. Dette er hovedsakelig 
et HP-møte. Øvrige saker vil så langt det lar seg  gjøre bli 
utsatt til januar.

MIK

MIK

UTKAST
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Arkivsak-dok. 17/00011-26 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

           13.06.2018 
 
 
 

   
 
 

REFERATER 

 

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

1. Saker til behandling 2018 
2. Saker til oppfølging i kontrollutvalget 
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                                                   Oppdatert 6.6.18 
 
 

1 
 

Kontrollutvalget 

 

Oversikt over saker til behandling 2018 
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. 

22. januar 
 

Møterom A212 
 

 Godkjenning av protokoll 

 Revisors serviceerklæring til kontrollutvalget 2018 

 Notat om kjøp av EDB utstyr Sak 44/17. 

 Kontrollutvalgets årsrapport 2017 

 Evaluering av formelt samarbeid med Rogaland revisjon om 

forvaltningsrevisjon (ref sak 055/16) 

 Frister for nye forvaltningsrevisjonsprosjekter ref. (sak 70/17)  

 Referater 

 Eventuelt 

26. februar 
 

Møterom  
Gamle 

ordførerkontoret 
 

 Godkjenning av protokoll 

 Oppfølging av FR rapport Godt miljø i barnehagene, 10/17. Epost sendt 

rådmannen 23.1. ok kl 17 

 Utredning av revisjonsordningen i Bærum kommune 

 Virksomhetsbesøk 2018: Spania, + de tre fra desembermøtet 

Styreseminar i november i Altea er berammet til 12.- 14. november, 

dersom ingen endringer blir gjort. 

 Årsrapport og årsregnskap 2017 for kommunerevisjonen  

 Oppfølging av mislige forhold 2. halvår 2017 

 Forslag til endring av FR om tilpasset undervisning 

 Kontrollrapport fra skatteoppkreveren.  

 Referater 

 Eventuelt 

 16. april 
 

 Revisors beretning til Bærum kommunes årsregnskap 2017  

 Kontrollutvalgets uttalelse om Bærum kommunes årsregnskap 2017 

 Forvaltningsrevisjon arbeidskriminalitet      

 Eventuelt  

 Referater 

28. mai 

 

 Orientering fra Buskerud kommunerevisjon IKS 

 Orientering fra Rogaland kommunerevisjon IKS 

 Henvendelse til kontrollutvalget 

 Forvaltningsrevisjon: Foreløpig svar og offentlighet 

 Vurdering av forvaltningsrevisjon om tilpasset undervisning, sak 14/18. 
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                                                   Oppdatert 6.6.18 
 
 

2 
 

Kontrollutvalget 

 

Møte Saker 

 Revidert prosjektplan for FR på Er veivedlikeholdet i samsvar med 

inngåtte kontrakter 

 Økonomimelding I – Revisjonens regnskap per 30.04.18 

 Rapportering på ressursbruk fra sekretariatet per 30.4.18 

 Referater  

  13. juni  

 

 Orientering fra rådmannen om oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapporten Oppleves hjemmehjelpen som godt 

organisert? (sak 51/17).  

 Orientering fra rådmannen om oppfølgingen av rapporten Brukerstyrt 

personlig assistent (sak 52/17). Utvalget er særlig opptatt av å få høre 

om opplæring av brukere i arbeidslederkompetanse i tillegg til 

rapportering på anbefalingene. 

 Utredning av revisjonsordningen 

 Kontrollutvalget velger ytterligere 1 – 2 forvaltningsrevisjoner (sak 

70/17) 

 Innspill til hvilke temaer og områder i regnskapet som kontrollutvalget 

spesielt ønsker å få belyst.  

 Møteplan 2019 

27. august  

Besøk vannverket 

 

 Virksomhetsbesøk Asker og Bærum Vannverk 

 Orientering fra rådmannen om PWC rapporten «Gjennomgang av PP-

tjenesten i Bærum kommune, og om hvordan undervisning til barn med 

uvanlig gode evner legges opp. Sak 30/18. Bestilt 29.5 

 Kontrollutvalget setter frister for forvaltningsrevisjoner 

 Revisors egenvurdering av uavhengighet  

 Rapport om rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjoner  

 Kontrollutvalget setter frister for forvaltningsrevisjoner 

 Eventuelt.  

24. september 

Besøk  

ARBA Inkludering 

 Vurdering av forvaltningsrevisjon om tilpasset undervisning, sak 30/18 

etter rådmannens orientering 27.8 

 Rapport om intern kvalitetskontroll. Behandles 

dispensasjonssøknadene objektivt og likeverdig? 

 Oppsummering av misligheter 1. halvår 2018 

 Økonomimelding II – Revisjonens regnskap per 31.07.18 

 Rapportering på ressursbruk fra sekretariatet per 31.7.18 

 Revisjonssjefens betingelser 2017 

22. oktober   Overordnet revisjonsstrategi 2018 

 Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn 2018  
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Kontrollutvalget 

 

Møte Saker 

  Idedugnad om forvaltningsrevisjoner i 2019 

11. -12. november  Virksomhetsbesøk CAN, Altea 

26. november 

 

 Kontrollutvalgets årsplan 2019 

 Forvaltningsrevisjon Hvordan håndterer grunnskolen mobbing? 

 Forvaltningsrevisjon av veivedlikeholdet 

 Valg av forvaltningsrevisjoner for 2019  

 Virksomhetsplan 2019 – revisjonen  

 Oppfølging av revisjonsmerknader for 2017 (KU-forskrift § 8) 

Saker som ikke er 
berammet 

 Eierskapskontroll utføres en gang i perioden. Ikke aktuelt i 2018. 

 Sak 042/15 Riktig utførte innkjøp? Følges opp i 2018 eller 2019.  

 Forvaltningsrevisjon i Asker og Bærum vannverk – rapport bestilt av 

Asker kontrollutvalg 

2019  Oppfølging av FR Arbeidslivskriminalitet, sak 22/18 (november, evt. 

Januar 2019) 

 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Praktisering av offentlighet. Revisor 

rapporterer. Sak 29/18 

 

Utvalget benytter møterom B120, det gamle ordførerkontoret i 2018. 
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Kontrollutvalget i Bærum kommune 
 

Saker til oppfølging 2018 
 

Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

22.01.18 1/18 
Protokoll 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 4.12.2017 
godkjennes slik den foreligger. 

    

22.01.18 2/18 

Årsrapporter 2018 fra 
kontrollutvalget i Bærum 

1. Forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 
2017 vedtas. 

2. Saken oversendes kommunestyret med 
innstilling: 

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets 
årsrapport 2017 til orientering. 

Utskrift 
sendt 
23.1.2018 

Behandlet i 
kommunestyret 
28/02, sak 
015/18 

   

22.01.18 3/18 
Evaluering av samarbeid om 
forvaltningsrevisjon 

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber 
revisjonen følge opp innspillene som kom frem 
under behandlingen. 

     

22.01.18 4/18 Rapport om kjøp av EDB 
utstyr/programvare 

Kontrollutvalget tar revisjonens Rapport om kjøp 
av EDB utstyr/programvare til orientering. 

     

22.01.18 5/18 Revisjonens serviceerklæring 
2018 

Revisjonens serviceerklæring tas til orientering. 
     

22.01.18 
 
 
 

6/18 

Frister for vedtatte 
forvaltningsrevisjoner 

1. Kontrollutvalget ber om å få 
forvaltningsrevisjonene fremlagt til 
følgende møter: 

 Behandles dispensasjonssøknadene 
objektivt og likeverdig? September 

 Hvordan håndterer grunnskolen mobbing? 
Desember 

2. For forvaltningsrevisjon av prosjektet Blir 
tilpasset undervisning gjennomført? 
endres fristen fra mai til juni. 

Utskrift 
sendt 
23.1.2018 

    

22.01.18 7/18 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering      
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Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

22.01.18 8/18 Eventuelt Ingen vedtak      

        

26.2.18 
9/18 

Oppfølging av 
forvaltningsrevisjon Godt 
miljø i barnehagene? 

Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 

     

26.2.18 
10/18 Protokoll 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 22.1.2018 
godkjennes slik den foreligger. 

     

26.2.18 
11/18 

Utredning av 
revisjonsordning i Bærum 
kommune 

Kontrollutvalget slutter seg til prosess og 
fremdriftsplan for utredning av 
revisjonsordning i Bærum kommune. 

     

26.2.18 

12/18 
Årsrapport og årsregnskap 
2017 for 
kommunerevisjonen 

1. Årsrapport og regnskap 2017 for 
kommunerevisjonen tas til orientering. 

2. Kontrollutvalget ber om at mindreforbruket på 
487 162 kroner i 2017 overføres til 2018. 

3. Saken oversendes kommunestyret 

Utskrift 
sendt 
27.2.2018 

Behandlet i 
kommunestyret 
4/4, sak 26/18 

   

26.2.18 
13/18 

Oppfølging av mislige 
forhold 2. halvår 2017 

Revisjonens redegjørelse om mislige forhold 2. 
halvår 2017 tas til orientering. 

     

26.2.18 

14/18 
Forvaltningsrevisjon om 
tilpasset undervisning - 
endring av prosjektplan 

Kontrollutvalget utsetter prosjektet til etter at 
rådmannens rapport er ferdig, og ber 
kommunerevisjonen vurdere om det fortsatt er 
forhold som bør belyses. 

Utskrift 
sendt 
27.2.2018 

   

26.2.18 
15/18 Virksomhetsbesøk 2018 

Kontrollutvalget ber sekretariatet jobbe videre 
med virksomhetsbesøk ved CAN i Altea 15. - 
16.11.2018 

     

26.2.18 

16/18 

Kontrollrapport 2017 
vedrørende 
skatteoppkreveren for 
Bærum kommune 

Saken tas til orientering 

     

26.2.18 17/18 Referater Saken tas til orientering      

26.2.18 18/18 Eventuelt Ingen vedtak.      
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Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

16.4.18 
19/18 Protokoll 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 26.2.2018 
godkjennes slik den foreligger. 

     

 
20/18 

Revisors beretning til Bærum 
kommunes årsregnskap 
2017 

Saken tas til orientering. 
 

     

 

21/18 
Kontrollutvalgets uttalelse til 
Bærum kommunes 
årsregnskap 2017 

Kontrollutvalgets uttalelse til Bærum kommunes 
årsregnskap og årsberetning 2017 
vedtas og oversendes kommunestyret med kopi til 
formannskapet. 

Utskrift 
sendt 
17.1.2018 

    

 

22/18 
Forvaltningsrevisjon 
arbeidslivskriminalitet 

1. Rapporten om Arbeidslivskriminalitet tas 

til orientering. 

2. Revisjonen bes følge opp saken og gi 

tilbakemelding til kontrollutvalget. 

3. Saken oversendes kommunestyret med 

følgende innstilling: 

a. Rapporten om Arbeidslivskriminalitet 

tas til orientering  

b. Rådmannen bes følge opp rapporten 

anbefalinger herunder: 

1. Rådmannen bør vurdere tiltak for 

å få mer ens risikovurdering. 

2. Rådmannen bør vurdere å 

opprette en tverrsektoriell 

tilsynsgruppe. 

3. Grunnlag for uanmeldte stedlig 

kontroll bør inn i alle kontrakter og 

rådmannen bør gjennomføre slik 

kontroll. 

Utskrift 
sendt 
17.1.2018 

Behandlet i K-
styret 2.5.18 
sak 46/18 
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Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

4. Rådmannen bør vurdere tettere 

samarbeid med statlige 

tilsynsetater. 

5. Rådmannen bør unngå at pris er 

eneste tildelingskriterium 

Kommunestyret la til følgende: Kommunestyret 
ber om en sak om kommunen som aktør. Saken 
bør handle om hvilke krav vi kan og bør stille til 
kontrakter. Det bør tas utgangspunkt i 
revisjonsrapporten om arbeidslivskriminalitet. 

 23/18 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering      

 

24/18 Eventuelt 

Fra behandlingen: Tronstad tok opp spørsmål om 
vintervedlikehold på vei. Kontrollutvalget har 
vedtatt prosjektet «Er veivedlikeholdet i samsvar 
med inngåtte kontrakter?». Utvalget ber revisjonen 
komme tilbake med en revidert prosjektplan som 
også tar med de problemstillingene som ble reist i 
møtet. 
Ingen vedtak 

     

        

28.5.2018 
25/18 

Orientering om Buskerud 
kommunerevisjon IKS 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

     

 
26/18 

Orientering om Rogaland 
revisjon IKS 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

     

 

27/18 Protokoll 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 16.4.2018 
godkjennes slik den foreligger. 
 

     

 
28/18 

Henvendelse til 
kontrollutvalget 

Kontrollutvalget er av den oppfatning at utvidelsen 
av Fossum-området har hatt stor politisk 
oppmerksomhet fra Bærum kommunestyre 

Utskrift 
sendt 
29.5.2018 
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Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

gjennom mange år. Utfallet av den politiske 
behandlingen vil derfor ikke være styrt av den 
administrative prosessen i forberedelsen. 
Kontrollutvalget vil ikke følge opp saken. 
 

 

29/18 
Forvaltningsrevisjon 
Praktisering av offentlighet 

1. Rapporten om praktisering av offentlighet 
tas til orientering. 

2. Revisjonen bes følge opp saken og gi 
tilbakemelding til kontrollutvalget våren 
2019. 

3. Saken oversendes kommunestyret med 
følgende innstilling: 
1) Rapporten om praktisering av 

offentlighet tas til orientering. 
2) Rådmannen bes følge opp rapportens 

anbefalinger. 
3) Rådmannen bør ta sikte på å være 

ajour med arkiveringen våren 2019 

Utskrift 
sendt 
29.5.2018 

   

 

30/18 
Forvaltningsrevisjon om 
tilpasset undervisning - 
endring av prosjektplan 

Saken utsettes. Kontrollutvalget inviterer 
rådmannen til å gi en orientering om PWCs rapport 
og oppføling av anbefalingene i det første møtet til 
høsten. Utvalget vil samtidig be rådmannen 
orientere om hvordan undervisning til barn med 
uvanlig gode evner legges opp. 

Utskrift 
sendt 
29.5.2018 

   

 

31/18 
Forvaltningsrevisjon av 
kommunens veivedlikehold - 
endring av prosjektplan 

1. Revidert prosjektbeskrivelse for 
forvaltningsrevisjon av veivedlikeholdet 
vedtas. 

2. Rapporten leveres til utvalgets møte 
04.12.18. 

 

Utskrift 
sendt 
29.5.2018 
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Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

 
32/18 

Revisjonens regnskap pr 30. 
april 2018 – 
Økonomimelding I 2018 

Revisjonens økonomiske status pr 30.04.2018 tas 
til etterretning. 
 

     

 
33/18 

Regnskapsrapport fra 
sekretariatet pr. 30.04.2018 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 
34/18 Referater 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 
35/18 Eventuelt 

Neste møte flyttes til 13. juni med påfølgende 
middag. 

     

        

13.6.2018        
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1 
 

Arkivsak-dok. 17/00012-25 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

           13.06.2018 
 
 
 

   
 
 

EVENTUELT 

 

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