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Arkivsak-dok. 17/00073-3 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Fellesmøter kontrollutvalgene i Asker, Hurum og 
Røyken 

23.05.2018 

 
 
 

   
 
 

PROTOKOLL FRA MØTET 22.8.2017 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Protokoll fra møtet 22.8.2017 godkjennes 
 
Vedlegg:  
Protokoll fra møtet 22.8.2017 
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MØTEPROTOKOLL  
 

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

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

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Stein Annexstad, Asker kontrollutvalg 

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

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

Pål Ringnes, sekretær for kontrollutvalgene i Hurum og 
Røyken. 

  
Protokollfører: Utvalgssekretær Mona Moengen, Rokus 
  

 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

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

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

7/17 17/00020-2 Eventuelt 4 

 
Røyken, 22.08.2017 
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Saker til behandling 

5/17 Protokoll fra møtet 13.2.2017 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Fellesmøter kontrollutvalgene i Asker, 
Hurum og Røyken 

22.08.2017 5/17 

 
 

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

1 Fellesmøter kontrollutvalgene i Asker, 
Hurum og Røyken 

22.08.2017 6/17 

 
 

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

1 Fellesmøter kontrollutvalgene i Asker, 
Hurum og Røyken 

22.08.2017 7/17 

 
 

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

 Forventningene til kontrollutvalg og deres rolle i forbindelse med 
kommunesammenslåingsprosessen  

 Ny orientering fra fellesnemda 

 Hvordan sikrer kommunene kvalitet i tjenesteleveransene på omsorgstjenester 
i sammenslåingsprosessen. 

 
Vedtak  
Ingen vedtak 
 
[Lagre]  
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Arkivsak-dok. 17/00018-6 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Fellesmøter kontrollutvalgene i Asker, Hurum og 
Røyken 

23.05.2018 

 
 
 

   
 
 

ORIENTERING OM STATUS I ARBEIDET MED 
KOMMUNESAMMENSLÅINGEN 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har bedt leder av fellesnemnda Lene Conradi komme til møtet, for å 
gi en orientering om status i arbeidet med kommunesammenslåingen. 
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Arkivsak-dok. 17/00019-6 
Saksbehandler Pål Ringnes 

Saksgang Møtedato 

Fellesmøter kontrollutvalgene i Asker, Hurum og 
Røyken 

23.05.2018 

PROSESS FOR VALG AV REVISOR TIL NYE ASKER KOMMUNE 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Det anbefales at kontrollutvalgene igangsetter en prosess for valg av revisor til nye 
Asker kommune. 

Det anbefales videre at sekretariatene legger frem en tentativ tidsplan for prosessen. 

Vedlegg:  
Ingen vedlegg 

Saksframstilling: 
I henhold til Reglement for fellesnemnda for nye Asker § 3 skal fellesnemnda vedta 
revisjonsordning for den nye kommunen. Dette innebærer at de tre kontrollutvalgene 
i Asker kommune, Hurum kommune og Røyken kommune må fremme innstilling på 
valg av revisor.  

Ut fra loven er det tre ulike revisjonsløsninger for en kommune. Disse er: 
1. Revisor ansatt i kommunen
2. Interkommunalt revisjonsselskap organisert som interkommunalt

samarbeid eller selskap
3. Privat revisjonsfirma

Hva gjelder punkt 2, så innebærer dette at kommunen blir deltaker sammen med 
eventuelt andre kommuner. 

I dag har alle tre kommunene private revisjonsfirmaer. 

Dersom det er ikke er forventet å vurdere andre revisjonsløsninger, kan det være 
hensiktsmessig at arbeidet med å skrive en kravspesifikasjon på revisjonstjenester
påbegynnes. Sekretariatene står for denne, men dersom det er ønskelig kan 
kontrollutvalgene oppnevne en arbeidsgruppe med henblikk på å få utredet alle 
relevante forhold og sikre at det blir enighet om et tilbudsgrunnlag. Behovet for en 
slik arbeidsgruppe eller referansegruppe bør drøftes 23. mai 2018 
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Ett spørsmål vil for eksempel være å ta stilling til om kommunen bør ha en 
regnskapsrevisor og en forvaltningsrevisor slik som eksempelvis Bergen kommune 
og Røyken kommune har i dag. 
 
Andre forhold vil være hvilke kvalifikasjonskriterier og tildelingskriterier som skal 
legges til grunn i konkurransegrunnlaget – og ikke minst hvilken vekting 
tildelingskriteriene bør ha. 
 
I tillegg må sekretariatene ha mulighet til å få innkjøpsfaglig bistand og mulighet til å 
gjennomføre anskaffelsen via en av kommunenes innkjøpssystemer. Det vil trolig 
være mest aktuelt å knytte til seg bistand fra Asker kommune. 
 
Avslutningsvis bør det legges opp til en tidsplan for denne prosessen som til syvende 
og sist ender opp med inngåelse av en avtale med den valgte revisor. 
 
 
Anbefaling fra sekretariatene 
Idet et fellesmøte for kontrollutvalgene neppe har tilstrekkelig myndighet til å fatte 
bindende vedtak, foreslår vi en anbefaling fra dette møtet. Deretter må det enkelte 
kontrollutvalg hver for seg fatte tilstrekkelige vedtak. Sekretariatene må ha en 
koordineringsrolle her. I tillegg bør det legges en tidsplan for arbeidet med denne 
saken. 
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Arkivsak-dok. 18/00030-1 
Saksbehandler Pål Ringnes 

Saksgang Møtedato 

Fellesmøter kontrollutvalgene i Asker, Hurum og 
Røyken 

23.05.2018 

PROSESS FOR VALG AV SEKRETARIAT TIL NYE ASKER 
KOMMUNE 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Det fremmes ikke forslag til vedtak. 

Vedlegg:  
Ingen vedlegg 

Saksframstilling: 
I henhold til Reglement for fellesnemnda for nye Asker § 3 skal fellesnemnda vedta 
ordning for kontrollutvalgssekretariat for den nye kommunen. Dette innebærer at de 
tre kontrollutvalgene i Asker kommune, Hurum kommune og Røyken kommune må 
fremme innstilling på valg av sekretariat.  

Ut fra loven er det tre ulike sekretariatsløsningen for en kommune. Disse er: 
1. Sekretariat ansatt i kommunen
2. Interkommunalt samarbeid eller selskap
3. Kjøp av tjenester etter forutgående utlysning

Hva gjelder punkt 2, så innebærer dette at kommunen blir deltaker sammen med 
eventuelt andre kommuner. 

I dag kjøper Asker kommune sekretariatstjenester, mens Hurum kommune og 
Røyken kommune deltar i et interkommunalt samarbeid. 

Anbefaling fra sekretariatene 
På grunn av habilitetskonflikter kan ikke dagens sekretariater utrede denne saken.
Her bør det nedsettes et settesekretariat. 
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Arkivsak-dok. 17/00017-5 
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato 

Fellesmøter kontrollutvalgene i Asker, Hurum og 
Røyken 

23.05.2018 

KONTROLLUTVALGET I NYE ASKER KOMMUNE 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering 

Vedlegg:  
Saksfremlegg til Asker kommunestyre 15.5.2018 - Politisk struktur i nye Asker
kommune - høringsutkast fra arbeidsgruppe 

Saksframstilling: 
Våren 2017 oppnevnte Fellesnemnda en egen arbeidsgruppe P1«Politisk
organisering» som fikk i mandat å utrede og foreslå politisk organisering og struktur
for nye Asker. Arbeidsgruppens høringsutkast har vært til behandling i
kommunestyrene i de tre kommunene, og arbeidsgruppen vil gi sin endelige 
anbefaling til Fellesnemnda den 21.6.2018. 

Som det fremgår av vedlegget, forslår arbeids gruppen at kontrollutvalget skal ha 7 
medlemmer, hvorav kun 1 medlem skal sitte i kommunestyret. Dette er lovens
minimumskrav. De øvrige medlemmene av kontrollutvalget kan og bør være
frittstående. 

Saken legges frem til orientering og eventuell drøfting. 
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Saksframlegg

Saksbehandler : Trine Groven
S aksnr .: 17 / 1210

Behandles av:
Formannskapet
Kommunestyret

Politisk struktur i nye Asker kommune - høringsutkast fra
arbeidsgruppe

Rådmannens forslag til
v e d t a k:

1. Kommunestyret slutter seg til forslag til prinsipper for politisk
struktur for nye Asker , nedfelt i arbeidsgruppens høringsutkast
datert 18.04.2018.

1. Sammendrag og konklusjon
Våren 2017 oppnevnte Fellesnemnda en egen arbeidsgruppe P1«Politisk
organisering» med til sammen 12 folkevalgte medlemmer som fikk i mandat å
utrede og foreslå politisk organisering og struktur for nye Asker.

På vegne av a rbeidsgruppe n legger rådmannen fram for politisk behandling
arbeidsgruppe ns høringsutkast av 18.4.2018. Rådmennene i Røyken og Hurum
legger fram tilsvarende sak i sin kommune. Arbeidsgruppen vil etter
høringsrunden i kommunestyrene i mai gi sin endelige anbefaling til
Fellesnemnda den 21.6.2018.

Det er konstituerende kommunestyre for den sammenslåtte kommunen som
høsten 2019 tar endelig stilling til politisk struktur i nye Asker , basert på den
an b e f alingen Fellesnemnda gir , j f. § 4 i R eglement for fellesnemnda for nye
Asker, vedtatt av kommunestyret 30.1.2018.

2. Bakgrunn for saken /s aksopplysninger
Arbeidsgruppen P1 «Politisk organisering» legger fram høringsutkast om politisk
organisering og struktur . Arbeidsgruppen er enst e mmig i sin a n befaling .

Arbeidsgruppens forslag innebærer at det opprettes 5 hovedutvalg:
Hovedutvalg for Opp v ekst
Hovedutvalg for Velferd
Hovedutvalg for Samfunnstjenester
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Hovedutvalg for Medborgerskap
Hovedutvalg for P lan - og bygg esak er

Arbeidsgruppens forslag er at alle h ovedutvalgene skal h a 11 medlemmer , og at
l ederne av hovedutvalgene skal sitte i formannskapet. Dette innebærer at det blir
5 av kommunestyrets 55 folkevalgte som får to verv hver (både formannskap og
leder av hovedutvalg).

Arbeids gruppen forslår at k ontrollutvalget skal ha 7 medlemmer, hvorav kun 1
medlem skal sitte i kommunestyret (lovens minimumskrav). De øvrige
medlemmene av kontrollutvalget kan og bør være frittstående.

A r beids gruppen foreslår videre at det k lageutvalget skal ha 5 medlemmer,
hvor av ingen sitter i kommunestyret. Alle m edlemmene av klageutvalget kan og
bør være frittstående.

Arbeids gruppens forslag innebærer at de 55 medlemmene av kommunestyret vil
bli supplert med ytterligere 20 personer som vil få verv i den politiske
hovedstrukturen. Disse 20 kan delvis velges fra varalisten e , eller være andre
personer som anses særlig skikket for vervet. Arbeidsgruppen mener det i den
første kommunestyreperioden i den nye kommunen er viktig å ha så vidt bred
folkevalgt deltakelse i de pol i tiske beslutningsprosessene , fra alle deler av
kommunen . Antallet folkevalgte utenom de 55 kommun e styremedlemmene kan
eventuelt reduseres noe etter d en første kommunestyreperiode n . Etter hvert
som tiden går vil sentrale folkevalgte bli godt kj ent med hele den nye
kommunen.

Når det gjelder folk e valgtes arbeidsvilkår, foreslår arbeids gruppen at
hovedprinsippene i Asker kommunes «Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår»
legges til grunn f o r nye Asker, eventuelt med noe opp justering av
beregningsgrunnlaget og noe regulering av noen av prosentsatsene. Arbeidsgruppen
har i sine foreløpige diskus joner om go d tgjøring lagt vekt på at den nye kommunen
vil bli en stor kommune, med st ørre arbeids belastning for de folkevalgte enn i dagens
Asker.

Når det g j elder nærdemokrati ske ordninger, foreslår arbeids gruppen at det i de
to første årene prøves ut og evalueres både lokals amfunnsutvalg og
oppgaveutvalg, og det vises til eget notat om dette.

Lokalsamfunnsutvalg og oppgaveutvalg kommer i tillegg til mange andre ulike
måter å skape innbyggermedvirkning på.

Alle kommuner må ha følgende tre lovpålagte råd som skal sikre medvirkning for
enkelte grupper av innbyggere med særskilte behov:

Eldreråd
Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Ungdomsråd (eller annen medvirkningsordning for ungdom)

Til disse organene skal kommunestyret oppnevne medlemmer som k jenner godt
til levevilkårene til den gruppen de skal representere.
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Det bør også legges til rette for innbygger medvirkning på systemnivå på andre
områder , og arbeids gruppen peker her blant annet på behovet for systematisk
samhandling og dialog mellom komm unen på den ene siden, og ikke - kommunale
organer som vellene, kirkelig fellesråd, idrettsråd, kultur råd, næringsråd mm på
den andre siden . Her blir samarbeidsavtalene viktige.

Arbeids gruppen peker ellers på muligheten for brukermedvirkning på individnivå
gjennom ordninger som dialogmøter, brukerråd, gjestebud,
nærmiljøkonferanser, barnetråkk, brukerundersøkelser, fokusgrupper mm.

Lovpålagte høringer i plan - og reguleringssaker er også en viktig del av
innbyggermedvirkningen i de kommunale beslutningspros essene.

Hensikten med alle medvirkningsordninge ne er å gi innbyggere og brukere
mulighet til å påvirke de folkevalgte gjennom sine tilbakemeldinger, og gi både
admini s trasjonen og de folkevalgte viktig kunnskap og styringsinformasjon, og
dermed bedre besl utningsgrunnlag.

3. Tidligere behandling
Kommu nestyret behandlet i sitt møte 07.03.2017 sak om «Politisk struktur – nye
Asker kommune».

4 . Rådmannens vurderinger
Rådmannen har ingen egne merknader i saken.

Lars Bjerke
r ådmann

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:

1. Høringsutkast av 18.04.2018 – P1 - Politisk organisering
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Arkivsak-dok. 16/00106-3 
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato 

Fellesmøter kontrollutvalgene i Asker, Hurum og 
Røyken 

23.05.2018 

DRØFTING AV MULIGE FELLES TEMA FOR 
FORVALTNINGSREVISJON 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken legges frem uten innstilling 

Vedlegg: 
1. Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2020 for Hurum
2. Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2020 for Røyken
3. Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019 for Asker

Saksframstilling: 
Kontrollutvalgene ønsker å drøfte mulige felles tema for forvaltningsrevisjon.

Disse rapportene er levert og bestilt: 

Hurum har bestilt forvaltningsrevisjon av Hurum Eiendomsselskap KF. 

Røyken har fått 

 Forvaltningsrevisjon av vedtaksoppfølging

 Forvaltningsrevisjon av byggesaker

I tillegg har utvalget bestilt forvaltningsrevisjon av byggeprosjekt om Spikkestad 
kultur- og kirkesenter 

Asker har fått: 

 Forvaltningsrevisjon - Sosialhjelp til unge

 Selskapskontroll - Asker Produkt AS

 Statsstøtteregelverket og Asker Produkt AS

 Forvaltningsrevisjon av anskaffelser

 Forvaltningsrevisjon av etikk og habilitet

 Forvaltningsrevisjon av fullstendigheten av refusjonskravene knyttet til
flyktninger og ressurskrevende brukere
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I tillegg har utvalget bestilt en forvaltningsrevisjon av Asker og Bærum vannverk som 
leveres i august. Prosjektplan for et prosjekt på psykisk helse og rus vil bli behandlet i 
junimøtet. 
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Vedtatt xx.xx.16 av kommunestyret  

 

 

 

 

HURUM KOMMUNE 
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PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 

 

FOR HURUM KOMMUNE  

2016 – 2019 
 

 

1. INNLEDNING 

 

1.1 Lov og forskrift 

Bestemmelser om internt tilsyn og kontroll og revisjon er hjemlet i lov om kommuner og 

fylkeskommuner (KL) kap. 12, §§ 76 - 80. I § 77, nr. 4 fremgår det bl.a. at  

Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske 

forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det 

blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og 

forutsetninger (forvaltningsrevisjon) 

Med utgangspunkt i kommunelovens bestemmelser i kap. 12 er det utarbeidet forskrift om 

kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner. Kap. 5 i forskriften handler om 

kontrollutvalgets oppgaver med forvaltningsrevisjon. Oppgavene er beskrevet i følgende 

paragrafer: 

§ 9 Forvaltningsrevisjon 

§ 10  Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon 

§ 11  Rapporter om forvaltningsrevisjon 

§ 12  Oppfølging av forvaltningsrevisjon 

 

Det er etter § 10 et krav at kontrollutvalget skal utarbeide en plan for gjennomføring av 

forvaltningsrevisjon minst en gang i løpet av valgperioden. Planen skal basere seg på en 

overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger,  

jf. kontrollutvalgsforskriften § 9.  Plan for forvaltningsrevisjon skal vedtas av kommunestyret, 

og den skal vedtas senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. 

Planperioden er forholdsvis lang, og ting kan derfor lett endre seg. Dette forutsetter at 

kommunestyret bør gi kontrollutvalget fullmakter til å foreta tilpasninger i planperioden uten 

at det må legges frem ny plan, så lenge endringer ikke fører til vesentlige økonomiske 

konsekvenser. 

 

  

1.2 Målsetting 

Nærmere om innholdet i forvaltningsrevisjon fremgår i revisjonsforskriften § 7 første ledd. 

Her heter det: 

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 

produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak 

og forutsetninger. Herunder om 

a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med 

kommunestyrets vedtak og forutsetninger, 

b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt 

på området, 

c) regelverket etterleves, 
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d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige, 

e) beslutningsgrunnlag fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med 

offentlige utredningskrav, 

f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets 

forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd. 

 

Målsettingen med gjennomføring av plan for forvaltningsrevisjon er å oppfylle 

bestemmelsene i kommuneloven, kontrollutvalgsforskriften og revisjonsforskriften. 

 

1.3 Hvem som gjennomfører forvaltningsrevisjon 

Det er kommunens valgte revisor som gjennomfører forvaltningsrevisjon etter bestilling fra 

kontrollutvalget.  

 

Et forvaltningsrevisjonsprosjekt skal gjennomføres i samsvar med forskrift om revisjon i 

kommuner og fylkeskommuner og revisjonsstandard RSK - 001 Standard for 

forvaltningsrevisjon. 

 

 

 

2. OVERORDNET ANALYSE 
 

Arbeidet med identifisering og utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter er viktig for at 

prosjektene skal ha høy nytteverdi for kommunen, og for at begrensede ressurser blir brukt til 

å gjennomføre de rette prosjektene. 

 

Ifølge kontrollutvalgsforskriften § 10 skal en plan for forvaltningsrevisjon bygge på en 

overordnet analyse av kommunens virksomhet. 

 

Formålet med analysen er å gi kontrollutvalget et verktøy til å velge områder innen 

kommunens virksomhet som det kan være hensiktsmessig å sette spesielt fokus på ved å 

gjennomføre forvaltningsrevisjon. 

 

Det er ikke satt krav til hvem som skal gjennomføre analysen, og kontrollutvalget har selv 

forestått denne analysen.   

      

 

 

3. PRIORITERING AV FORVALTNINGSREVISJON 
 

Det er kommunestyret som kommunens øverste organ for tilsyn og kontroll som vedtar plan 

for forvaltningsrevisjon. Deretter er det kontrollutvalgets oppgave å iverksette planen. 

 

Følgende områder vurderes i henhold til den overordnede analysen som aktuelle prosjekter for 

forvaltningsrevisjon i inneværende planperiode: 

 

- Hurum Eiendomsselskap KF 

o Ivaretakelse av bygningsmassen 

o Inneklima og HMS 

o Bruk av brakker for å løse klasseromssituasjonen 



6/18 Drøfting av mulige felles tema for forvaltningsrevisjon - 16/00106-3 Drøfting av mulige felles tema for forvaltningsrevisjon : Plan 2016-2019 for forvaltningsrevisjon Hurum

 5 

- Oppfølging av politiske vedtak 

- Byggesaksbehandling og forholdet til likebehandling 

 

 

 

4. GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON 
 

Før gjennomføring av et forvaltningsrevisjonsprosjekt, må det utarbeides en konkret 

bestilling. Deretter må bestillingen effektueres. Kontrollutvalget vil derfor stå for: 

- Utforming av bestilling 

- Oppfølging av bestilling 

- Foreta endringer og omprioriteringer i plan for forvaltningsrevisjon 

når endringene holdes innenfor tildelt budsjett. 

 

Kontrollutvalget vil også følge opp tidligere gjennomførte prosjekter. 

 

Så langt det er mulig vil en forsøke å unngå at det blir iverksatt prosjekter dersom 

Fylkesmannen i Buskerud nylig har gjennomført, eller har planer om i nær fremtid å 

gjennomføre kontroller innenfor samme område.  

 
 
 
5. ØKONOMI 
 

Forslaget til prosjekter er som nevnt basert på en vesentlighetsvurdering av de omtalte 

risikofaktorer og aktualitet. Omfang og kompleksitet vil kunne variere fra prosjekt til prosjekt, 

og dette vil også være avgjørende for ressursbruk pr prosjekt.  

 

Antall prosjekter og hvilke prosjekter som skal gjennomføres pr år vil fremkomme av 

bestilling(er) fra kontrollutvalget. Dette vil måtte tilpasses de ressurser som er avsatt i 

budsjettet til dette formålet hvert enkelt år. 

 

 

 
6. RAPPORTERING 
 
Forskrift om kontrollutvalg § 11 forutsetter at kontrollutvalget med utgangspunkt i plan for 

forvaltningsrevisjon avgir rapport til kommunestyret om hvilke forvaltningsrevisjoner som er 

gjennomført og resultatene av disse. Kontrollutvalget vil legge frem rapportene om 

gjennomført forvaltningsrevisjon fortløpende med innstilling til vedtak i kommunestyret.  
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PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 

 

FOR RØYKEN KOMMUNE  

2016 – 2019 
 

 

1. INNLEDNING 

 

1.1 Lov og forskrift 

Bestemmelser om internt tilsyn og kontroll og revisjon er hjemlet i lov om kommuner og 

fylkeskommuner (KL) kap. 12, §§ 76 - 80. I § 77, nr. 4 fremgår det bl.a. at  

Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske 

forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det 

blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og 

forutsetninger (forvaltningsrevisjon) 

Med utgangspunkt i kommunelovens bestemmelser i kap. 12 er det utarbeidet forskrift om 

kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner. Kap. 5 i forskriften handler om 

kontrollutvalgets oppgaver med forvaltningsrevisjon. Oppgavene er beskrevet i følgende 

paragrafer: 

§ 9 Forvaltningsrevisjon 

§ 10  Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon 

§ 11  Rapporter om forvaltningsrevisjon 

§ 12  Oppfølging av forvaltningsrevisjon 

 

Det er etter § 10 et krav at kontrollutvalget skal utarbeide en plan for gjennomføring av 

forvaltningsrevisjon minst en gang i løpet av valgperioden. Planen skal basere seg på en 

overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger,  

jf. kontrollutvalgsforskriften § 9.  Plan for forvaltningsrevisjon skal vedtas av kommunestyret, 

og den skal vedtas senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. 

Planperioden er forholdsvis lang, og ting kan derfor lett endre seg. Dette forutsetter at 

kommunestyret bør gi kontrollutvalget fullmakter til å foreta tilpasninger i planperioden uten 

at det må legges frem ny plan, så lenge endringer ikke fører til vesentlige økonomiske 

konsekvenser. 

 

  

1.2 Målsetting 

Nærmere om innholdet i forvaltningsrevisjon fremgår i revisjonsforskriften § 7 første ledd. 

Her heter det: 

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 

produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak 

og forutsetninger. Herunder om 

a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med 

kommunestyrets vedtak og forutsetninger, 

b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt 

på området, 

c) regelverket etterleves, 
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d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige, 

e) beslutningsgrunnlag fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med 

offentlige utredningskrav, 

f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets 

forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd. 

 

Målsettingen med gjennomføring av plan for forvaltningsrevisjon er å oppfylle 

bestemmelsene i kommuneloven, kontrollutvalgsforskriften og revisjonsforskriften. 

 

1.3 Hvem som gjennomfører forvaltningsrevisjon 

Det er kommunens valgte forvaltningsrevisor som gjennomfører forvaltningsrevisjon etter 

bestilling fra kontrollutvalget.  

 

Et forvaltningsrevisjonsprosjekt skal gjennomføres i samsvar med forskrift om revisjon i 

kommuner og fylkeskommuner og revisjonsstandard RSK - 001 Standard for 

forvaltningsrevisjon. 

 

 

 

2. OVERORDNET ANALYSE 
 

Arbeidet med identifisering og utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter er viktig for at 

prosjektene skal ha høy nytteverdi for kommunen, og for at begrensede ressurser blir brukt til 

å gjennomføre de rette prosjektene. 

 

Ifølge kontrollutvalgsforskriften § 10 skal en plan for forvaltningsrevisjon bygge på en 

overordnet analyse av kommunens virksomhet. 

 

Formålet med analysen er å gi kontrollutvalget et verktøy til å velge områder innen 

kommunens virksomhet som det kan være hensiktsmessig å sette spesielt fokus på ved å 

gjennomføre forvaltningsrevisjon. 

 

Det er ikke satt krav til hvem som skal gjennomføre analysen, og kontrollutvalget har selv 

forestått denne analysen.   

      

Analysen ble gjennomført i kontrollutvalgets møte 14.04.16, med bistand fra kommunens 

forvaltningsrevisor som er Deloitte. 

 

 

 

3. PRIORITERING AV FORVALTNINGSREVISJON 

 

Det er kommunestyret som kommunens øverste organ for tilsyn og kontroll som vedtar plan 

for forvaltningsrevisjon. Deretter er det kontrollutvalgets oppgave å iverksette planen. 

 

Kontrollutvalgets forslag til aktuelle forvaltningsrevisjonsprosjekter for planperioden er 

nærmere begrunnet for hvert prosjektforslag. 
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Følgende områder vurderes i henhold til den overordnede analysen som aktuelle prosjekter for 

forvaltningsrevisjon i inneværende planperiode: 

 

- Byggesak  

- Praktisering av lovgivning innen arkiv, journalføring, forvaltningsloven og 

offentlighetsloven 

- Beredskapsplan 

- Innkjøp 

- IKT 

- Integrering av flyktninger 

- Etikk 

- Hjemmetjenesten 

- Mobbing i skolen 

- Miljøutfordringer 

- Intern kontroll og etablering av kvalitetssikringssystem 

 

Nedenfor følger noen årsaker til at det enkelte området er tatt med i planen. Disse 

risikofaktorene er blant annet stilt som spørsmål. Dette må ikke ses på som uttømmende, men 

snarere en vurdering av hvorfor det enkelte område inngår i planen. Før en eventuell initiering 

av en forvaltningsrevisjon, må det vurderes om en undersøkelse har tilsiktet effekt. 

 

- Byggesak 

Kommunens innbyggere stiller som regel store forventninger til 

byggesaksbehandlingen. Området er viktig med tanke på kommunens omdømme. 

Byggesak betegnes som et pressområde. Generelt er det viktig at dette området er «på 

stell» med henblikk på forebygging av bevisste feil 

 

- Praktisering av lovgivning innen arkiv, journalføring, forvaltningsloven og 

offentlighetsloven 

En eventuell gjennomgang vil medvirke til at viktige verdier som åpenhet, 

gjennomsiktighet, trygg og grundig saksbehandling, likeverdighet, rettssikkerhet mv 

blir fulgt. Erfaring viser ofte at undersøkelser knyttet til dette området bidrar til flere 

forbedringspunkter 

 

- Beredskapsplan 

Det er ønskelig å vurdere kommunens beredskapsplikt. Oppnås det systematisk og 

helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid på tvers av sektorene i kommunen? Reduseres 

risikoen for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier. Er det i 

tilstrekkelig grad utarbeidet ROS-analyser (Risiko- Og Sårbarhetsanalyser)? I hvilken 

grad er det utarbeidet katastrofeplaner? 

 

- Innkjøp 

Etterleves lov om offentlige anskaffelser? Brudd på regelverket kan medføre 

økonomisk ansvar og/eller tap av omdømme. Kommunen har inngått mange 

rammeavtaler, men det kan være en risiko for at anskaffelser utført av den enkelte 

virksomhet, ikke er i tråd med gjeldende anskaffelsesregelverk. 
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- IKT 

Her kan det tenkes flere problemstillinger. Hvordan «snakker» systemene med 

hverandre? Hvordan fungerer dagens nettsider når det gjelder innhenting av 

informasjon? I hvilken grad mer man sårbar når det gjelder IKT? Hvordan sikres 

kommunens data? I tilgangen til data tilstrekkelig begrenset? 

Kommunen inngår i dag i et interkommunalt samarbeid med flere kommuner. 

 

- Integrering av flyktninger 

Behovet for å bygge ut tjenesten kan være en risiko i seg selv. Følgende 

problemstillinger kan være aktuelle: Oppfyller kommunen lovpålagte krav i 

introduksjonsordningen? Sikrer internkontrollsystem en tydelig ansvars- og 

rollefordeling og god samhandling mellom sentrale enheter/aktører i 

introduksjonsordningen? Hvordan fungerer samarbeidet mellom kommunen og 

frivillig sektor? Hvilke resultater har kommunen på viktige nasjonale mål? Praktiseres 

mål- og resultatstyring innenfor arbeidet med introduksjonsordningen? 

 

- Etikk 

Selv om kommunen har etiske retningslinjer, er det ofte en problemstilling i en 

kommune at det ikke i tilstrekkelig grad jobbes med etiske dilemmaer. Ofte er heller 

ikke de retningslinjene kjent blant kommunens medarbeidere. Tett opptil dette temaet 

er også kommunens varslingsrutiner 

 

- Hjemmetjenesten 

Her kan det være relevant å vurdere hvordan saksbehandlingen eller selve tjenesten 

fungerer. 

 

- Mobbing i skolen 

I hvilken grad er mobbing et problem i Røyken-skolen? I hvilken grad jobbes det 

forebyggende med mobbing? Er det etablert tiltak som kan bidra til å oppdage 

potensielle mobbesaker? Håndteres mobbesaker i Røyken på en forsvarlig måte? 

 

- Miljøutfordringer 

Kommunens oppfølging og etterlevelse av klima-/miljøplaner eller tiltak kan være 

mulige problemstillinger. 

 

- Intern kontroll og etablering av kvalitetssikringssystem 

For å nå kommunens mål er det det forutsetning med god intern kontroll. Det kan være 

aktuelt å vurdere intern kontroll-rutinene enten overordnet eller innen en virksomhet. 

Kommunen skal innføre et kvalitetssikringssystem, og det kan være aktuelt for 

kontrollutvalget å følge dette nærmere. 

 

 
4. GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON 

 

Før gjennomføring av et forvaltningsrevisjonsprosjekt, må det utarbeides en konkret 

bestilling. Deretter må bestillingen effektueres. Kontrollutvalget vil derfor stå for: 
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- Utforming av bestilling 

- Oppfølging av bestilling 

- Foreta endringer og omprioriteringer i plan for forvaltningsrevisjon 

når endringene holdes innenfor tildelt budsjett. 

 

Kontrollutvalget vil også følge opp tidligere gjennomførte prosjekter. 

 

Så langt det er mulig vil en forsøke å unngå at det blir iverksatt prosjekter dersom 

Fylkesmannen i Buskerud nylig har gjennomført, eller har planer om i nær fremtid å 

gjennomføre kontroller innenfor samme område.  

 
 
 
5. ØKONOMI 
 

Forslaget til prosjekter er som nevnt basert på en vesentlighetsvurdering av de omtalte 

risikofaktorer og aktualitet. Omfang og kompleksitet vil kunne variere fra prosjekt til prosjekt, 

og dette vil også være avgjørende for ressursbruk pr prosjekt.  

Antall prosjekter og hvilke prosjekter som skal gjennomføres pr år vil fremkomme av 

bestilling(er) fra kontrollutvalget. Dette vil måtte tilpasses de ressurser som er avsatt i 

budsjettet til dette formålet hvert enkelt år. 

 

 

 
6. RAPPORTERING 
 
Forskrift om kontrollutvalg § 11 forutsetter at kontrollutvalget med utgangspunkt i plan for 

forvaltningsrevisjon avgir rapport til kommunestyret om hvilke forvaltningsrevisjoner som er 

gjennomført og resultatene av disse. Kontrollutvalget vil legge frem rapportene om 

gjennomført forvaltningsrevisjon fortløpende med innstilling til vedtak i kommunestyret.  
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Vedtatt av kommunestyret 12.4.16 

Endret av Kontrollutvalget 16.1.2017 

 

sak 33/16. 

 

  Kontrollutvalget skal påse at det føres 

kontroll med at den økonomiske 

forvaltning foregår i samsvar med 

gjeldende bestemmelser og vedtak, og at 

det blir gjennomført systematiske 

vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra 

kommunestyrets eller fylkestingets vedtak 

og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). 

Plan for 
forvaltnings-
revisjon  
2016 - 2019 
Kontrollutvalget i Asker 

kommune 
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Innledning 
Forvaltningsrevisjon er et verktøy som kommunestyret og kontrollutvalget skal 

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

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

kontrollutvalget.  

Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 

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

effektiv kommunal forvaltning, hvor læringsperspektivet står sentralt. 

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner pålegger 

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

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

gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtas av kommunestyret 

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

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

gjennomført: 

 Barnevernstjenesten i Asker kommune  
 Rusomsorg og ettervern 

 Helsetjenester i hjemmet i lys av samhandlingsreformen 
 Kommunens eiendeler 

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

 Saksbehandlingsrutiner i planseksjonen, plan- og bygningsavdelingen 
 Skolefritidsordningen 

 

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

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

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

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

risikobildet. Andre kilder er KOSTRA, kommunens egne plandokumenter og 

strategier og kommunerevisjonens vurdering av aktuelle områder. Både 

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

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

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

undersøke.  

Overordnet analyse er viktig også utover det som gjelder valg av 

forvaltningsrevisjoner. Analysen identifiserer flere risikoområder enn det 

kontrollutvalget har ressurser til å gjennomføre forvaltningsrevisjon på. 

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

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

utvalgets arbeid med kontroll og tilsyn i Asker kommune. 

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

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

Analysen gir en god oversikt over de viktigste virksomhetsområdene til 

kommunene med identifikasjon av de største risikoene innenfor hvert område. 

Dette gir kontrollutvalget god innsikt i den kommunale forvaltningen og 

kommunens utfordringer. Det kan også være at kontrollutvalgets overordnede 

analyse kan gi nyttige innspill til kommunens administrasjon når det gjelder 

internkontrollarbeidet. 

 

Kontrollutvalgets prioriteringer 
Kontrollutvalget har identifisert følgende områder som er aktuelle for 

forvaltningsrevisjon. Utvalget har også laget en tentativ tidsplan for 

gjennomføring av prosjektene: 

Tema Gjennomføring 

Anskaffelser 2016 

Prosjektgjennomføring av større investeringer 2016 

Økonomistyring, målstyring og internkontroll 2017 

Psykisk helse og rus 2018 

IKT/informasjonssikkerhet 2017 

Etikk, etiske retningslinjer og arbeidsgiverstrategi 2017 

Barnevern 2018 

Tilskudd innen kultur og idrett 2018 

Vann og avløp 2019 

 

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

Kontrollutvalget vil også følge med på og eventuelt komme tilbake til 

flyktningeområdet. I tillegg er det iverksatt en forvaltningsrevisjon om unge 

sosialhjelpsmottakere. 

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

mellom 2 og 3 forvaltningsrevisjonsprosjekter i året. 

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

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

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

andre undersøkelser eller tilsyn før beslutning om igangsetting tas: 

Mobbing i skolen Avventer 

Fylkesmannens 
tilsyn i Bærum 

Flyttes opp 

Barne- og familieenheten Avventer 

kommunestyresak 

Etterlevelse av klimaplanen Avventer revisjon 

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

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

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

 Økonomi og produktivitet 
 Effektivitet og måloppnåelse 

 Styringsverktøyenes hensiktsmessighet 
 Administrasjonens saksbehandling 
 Resultat av kommunens tjenesteproduksjon 

 

Rapportering av gjennomførte forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget rapporterer fortløpende arbeidet med forvaltningsrevisjon til 

kommunestyret. I tillegg rapporteres det i utvalgets årsrapport.  

Kommunestyret fastsetter hvordan den enkelte forvaltningsrevisjon skal følges 

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

rapport til kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader til 

forvaltningsrevisjonsrapporter er blitt ivaretatt.  

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

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

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

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

vurderinger, eller hvis andre forhold tilsier det. 
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