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Saker til behandling 

47/16 Orientering fra rådmannen om kommunens arbeid med IT-
sikkerhet 
 
Arkivsak-dok. 16/00051-6 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Asker kontrollutvalg 22.08.2016 47/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Vedlegg:  
Orientering om Asker kommunes arbeid med IT-sikkerhet, notat fra rådmannen 
9.8.2016. 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har invitert rådmannen til å gi en orientering om arbeidet med IT-
sikkerhet i kommunen. IKT-sjef Ragnar Husum vil på vegne av rådmannen gi en slik 
orientering i kontrollutvalgets møte. Utvalget har også mottatt vedlagte notat om 
kommunens arbeid med IT-sikkerhet. 
 
 
 
 

Vedlegg til sak 
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48/16 Overordnet analyse selskapskontroll - utkast 
 
Arkivsak-dok. 15/00221-18 
Arkivkode.  00  
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Asker kontrollutvalg 22.08.2016 48/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Overordner analyse for selskapskontroll ferdigstilles til neste møte.  
2. Basert på analysen utarbeider sekretær plan for selskapskontroll til neste 

møte. 
 
Vedlegg:  
Overordnet analyse Selskapskontroll i Asker kommune 2016 – 2019 - Utkast  

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget drøftet overordnet analyse for selskapskontroll i forrige møte (sak 
41/16), og fattet følgende vedtak:  
 

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

 
I vedlagte utkast til overordet analyse anbefaler revisor at det gjennomføres 
eierskapskontroll med Asker Eiendomsforvaltning AS inkludert datterselskapet 
Torstadtunet AS.  
 
Revisor anbefaler videre at det gjennomføres forvaltningsrevisjon i Asker og Bærum 
brannvesen IKS og Asker og Bærum vannverk IKS. Tema for forvaltningsrevisjonen 
kan være:  

 Ivaretas samfunnsansvaret i anskaffelser, herunder om selskapene følger 
reglene om offentlige anskaffelser. 

 Ivaretas informasjonssikkerheten i selskapene. 
 
Videre anbefaler revisor at det utarbeides konkrete problemstillinger for 
eierskapskontrollen og forvaltningsrevisjonsprosjektene og at disse tas inn i plan for 
selskapskontroll. 
 
Det legges opp til at kontrollutvalget drøfter utkastet til overordnet analyse og 
kommer med innspill til valg av kontrollobjekter og innretning på kontrollen 
(selskapskontroll eller forvaltningsrevisjon).  
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Vedlegg til sak 
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49/16 Rapport fra revisor 
 
Arkivsak-dok. 15/00238-16 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Asker kontrollutvalg 22.08.2016 49/16 

 
 

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

 
Saksframstilling: 
Saken er satt opp i tilfelle revisjonen har noe å orientere om ut over de sakene som 
står på sakslisten. 
 
 
 
 
  



 6  

50/16 Gjensidig orientering om aktuelle saker fra komiteer og utvalg 
 
Arkivsak-dok. 15/00240-12 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Asker kontrollutvalg 22.08.2016 50/16 

 
 

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

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalgets medlemmer orienterer hverandre om aktuelle saker fra de andre 
hovedutvalgene og kommunestyret i denne saken:  

• Kommunestyret og formannskapet – Kirsti Kierulf  
• Komite for helse- og omsorg – William Norset  
• Komite for oppvekst – Astrid Nesland  
• Bygningsrådet. – Erling Bergsaker  
• Komite for teknikk - Petter Berntsen 
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51/16 Referater 
 
Arkivsak-dok. 15/00242-17 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Asker kontrollutvalg 22.08.2016 51/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Vedlegg:  
1. Oversikt over saker behandlet i kontrollutvalget 2016. 
2. Plan for saker som skal til behandling. 
3. Skatteinngang mai 2016 
4. NHOs Kommune NM 2016. 
 

Vedlegg til sak 
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52/16 Eventuelt 
 
Arkivsak-dok. 15/00241-15 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Asker kontrollutvalg 22.08.2016 52/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg 
 
Saksframstilling: 
Leder vil orientere fra besøket i Tønsberg kontrollutvalg. 
 



 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 16/00051-6 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 22.08.2016 
 
 
 

   
 
 

ORIENTERING FRA RÅDMANNEN OM KOMMUNENS ARBEID MED 
IT-SIKKERHET 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Vedlegg:  
Orientering om Asker kommunes arbeid med IT-sikkerhet, notat fra rådmannen 
9.8.2016. 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har invitert rådmannen til å gi en orientering om arbeidet med IT-
sikkerhet i kommunen. IKT-sjef Ragnar Husum vil på vegne av rådmannen gi en slik 
orientering i kontrollutvalgets møte. Utvalget har også mottatt vedlagte notat om 
kommunens arbeid med IT-sikkerhet. 
 
 
 



                                                                                             

Notat  

 

Til: Kontrollutvalget 

    

Fra: Rådmannen 

 

    
 

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 

16/34 - 033 ASKER 09.08.2016 

Orientering om Asker kommunes arbeid med IT-sikkerhet  

Rådmannen viser til henvendelse av 30.6.2016 fra kontrollutvalget, med anmodning om et 

notat med orientering om kommunenes arbeid med IT-sikkerhet. 

 

IKT-sjef Ragnar Husum vil gi en orientering om arbeidet med IT-sikkerhet i kommunen i 

kontrollutvalgets møte 22.august 2016. 

 

IT-sikkerhet i Asker kommune 

IT-sikkerhet og informasjonssikkerhet er begrep som ofte brukes om hverandre. 

Informasjonssikkerhet omhandler all type informasjon – både digital og analog, mens IT-

sikkerhet avgrenses til den digitale delen.  

 

Informasjonssikkerhet er igjen knyttet opp til de dimensjonene: konfidensialitet, integritet og 

tilgjengelighet. 

 

 Konfidensialitet handler om å sikre at informasjon kun er tilgjengelig for de som skal 

kunne se opplysningene. 

 

 Integritet omhandler å sikre at informasjon er korrekt og ikke skal kunne manipuleres 

eller endres utilsiktet eller bevisst. 

 
 Tilgjengelighet innebærer å sikre at informasjon er tilgjengelig innen de krav til 

tilgjengelighet som er satt. 

 

Konfidensialitet 

Alle IT-system som behandler personopplysninger eller annen kritisk informasjon har en 

mekanisme for pålogging med brukernavn og passord. Dette er personlige opplysninger som 

lages for den enkelte ansatte. I det enkelte system er det definert hvilke opplysninger den 

enkelte ansatte skal ha tilgang til. Det varierer fra system til system hvor vide tilganger på 

informasjon den ansatte har. Generelt kan man si at jo mer sensitiv personinformasjon som 

behandles, jo mer begrenset er tilgangen. I system som behandler opplysninger om helse- og 

sosiale forhold, er det egne prosesser som skal sikre at ansatte ikke får tilgang på 

opplysninger om pårørende. Det er et pågående arbeid for å etablere en prosess som skal sikre 

stikkprøvekontroll av sikkerhetslogger for å avdekke forsøk på journalsnoking. 

 



Alle virksomheter skal årlig gjennomgå ansattes tilganger i sine IT-system, for å sikre at 

ansatte som har sluttet eller endret stilling ikke får tilgang til opplysninger urettmessig. Det 

skal videre gjøres vurderinger av informasjonssikkerhet i virksomheten. Avvik skal føres i 

Askerdialogen. 

 

Tilsvarende skal de som er ansvarlige for et IKT-system sammen med IKT-systemansvarlig 

gå igjennom det enkelte system med tanke på det samme. Det skal også gjøres Risiko- og 

sårbarhetsanalyser av det enkelte system. Identifiseres det risiko over akseptabelt nivå, skal 

dette legges inn i Askerdialogen og tiltak for å redusere risiko iverksettes. 

 

Integritet 

Alle ansatte som bruker et IT-system skal få tilstrekkelig opplæring i systemets funksjon og 

formål for å sikre at det er korrekte opplysninger som lagres og at de lagres på rett sted. I 

systemet er det sikkerhetsmekanismer som sikrer at de ikke kan endres eller manipuleres. For 

helsesystemene er det kun Journalansvarlig som har rettigheter til å endre på feilførte 

opplysninger, og da logges alle endringer som gjøres. 

 

Tilgjengelighet 

Denne dimensjonen omhandler mange emner og er sikkerhetsmessig utfordrende. 

Tilgang til informasjon for den enkelte ansatte forutsetter at den ansatte makter å forvalte 

opplysninger om brukernavn og passord for de systemene de skal ha tilgang til. For de fleste 

begynner det å bli mange brukernavn og passord som skal huskes, og vi vet at mange løser 

dette ved å bruke samme passord i ulike system, eller ved å notere opplysninger på et sted 

hvor andre kan få tilgang. Brukernavn og passord på avveie er brudd på prinsippet om 

konfidensialitet og skal ikke forekomme. IT-seksjonen jobber for at mekanismene for 

pålogging skal forenkles ved ansatte logger på en gang, og at denne påloggingen gjelder 

videre inn i underliggende system.  

 

IT-seksjonen i Asker kommune jobber systematisk med å sikre at IT-systemene er 

tilgjengelige for innbyggere og ansatte. Det skal igangsettes et arbeid sammen med 

systemeiere for å etablere krav til tilgjengelighet for det enkelte system. IT-seksjonen har 

innført ordning med beredskapsvakt som overvåker at kritiske system fungerer utenfor 

arbeidstid. 

 

Det er en økende forventning om at IT-system skal være tilgjengelige for ansatte uavhengig 

av hvor de befinner seg. Dette gjør det mulig med mer effektiv produksjon og forvaltning av 

informasjon. Tilsvarende har innbyggerne en økende forventning om samhandling med 

administrasjonen og innsyn i egne opplysninger. Det er strenge krav til sikkerhet for 

løsninger som støtter dette. Slike løsninger kan potensielt eksponere informasjon for 

uvedkommende og således bryte prinsippene om konfidensialitet, integritet og 

tilgjengelighet.  

 

Sertifisert etter ISO 27001 

Asker kommune har jobbet systematisk med informasjonssikkerhet i mange år og har vært 

sertifisert etter ISO 27001:2005 - informasjonssikkerhet siden 2009. Prosessene knyttet til 

informasjonssikkerhet er beskrevet i felles ledelsessystem. Det er laget prosesser både for 

årlige gjennomganger på virksomhetsnivå, samt også på IKT-system nivå. Aktivitetene i 

disse prosessene skal sikre at informasjonssystem i Asker har tilstrekkelig konfidensialitet, 



integritet og tilgjengelighet, og eventuelt avdekke mangler og avvik som skal følges opp i 

Askerdialogen.  

 

I 2015 ble sertifiseringen oppgradert til versjon ISO 27001:2013. Overgangen medførte noe 

endring av organiseringen av arbeidet med informasjonssikkerhet, bl.a. fikk 

informasjonssikkerhetsforum en styrket rolle.  

 

Informasjonssikkerhetsforum  

Dette er et forum som består av informasjonssikkerhetsansvarlig, kvalitetssjef, 

personvernombud, leder av dokumentsenteret, leder av eiendomsforvaltning, teknisk 

ansvarlig for IT-sikkerhet samt ansatte med særskilt ansvar for kritiske informasjonssystem. 

Forumet har siden februar hatt månedlige møter og behandler hendelser knyttet til 

informasjonssikkerhet – disse er registrert i en hendelseslogg. Dette kan være hendelser 

registrert i det enkelte system, brudd på adgangskontroll eller forsøk på inntrenging i 

kommunens systemer. Forumet prioritere hvilke saker som skal prioriteres og beslutter også 

tiltak for å forbygge at nye hendelser skal oppstå.  

 

 
 

Avvik som krever oppfølging skal registreres i Askerdialogen. Forumet har siden februar 

registrert 18 saker. Av disse er åtte lukket, en ubehandlet og ni saker er åpne/under arbeid. Av 

disse er fire registrert i Askerdialogen for oppfølging. Eksempler på saker som har blitt 

behandlet er: 

 

 Ikke tilfredsstillende fysisk sikring av arkiv 

 Manglende oversikt over overvåkningskameraer på kommunale bygg 

 Cyberangrep mot kommunens system 

 Manglende, eller ikke oppdatert melding om behandling av personopplysninger til 

kommunens personvernombud 

 

Et eksempel på en løsning av en sak: 

 

På bakgrunn av bekymring rundt manglende bevissthet og kompetanse om 

informasjonssikkerhet hos kommunens ansatte besluttet forumet at Asker kommune skal 

være med på nasjonal sikkerhetsmåned i oktober. Dette er en nasjonal dugnad som har som 

mål skape en tryggere digital hverdag, gjennom økt kunnskap og ferdigheter om 

informasjonssikkerhet. 

 



Avvik, forbedringsforslag og revisjoner:  

Som et ledd i arbeidet med kvalitet og kontinuerlig forbedring gjennomføres det årlig 

omfattende revisjoner av arbeidet med informasjonssikkerhet. Virksomhetene skal selv utføre 

internkontroll på at prosesser følges. Avvik og ikke akseptabel risiko skal meldes inn i 

Askerdialogen. Internrevisjonen reviderer årlig 20 virksomheter og eventuelle avvik eller 

positive funn/aktiviteter meldes inn i Askerdialogen. Ansvarlig for informasjonssikkerhet i 

Asker kommune gjennomfører også stikkprøvekontroll på om prosessene knyttet til 

informasjonssikkerhet følges. I eksternrevisjonen i 2015 ble 17 virksomheter revidert. 

 

Følgende er en oversikt over registreringer knyttet til informasjonssikkerhet i Askerdialogen 

som en følge av revisjoner og stikkprøvekontroll i 2015/2016: 

 

 Eksternrevisjon:  to avvik og fem forbedringsforslag. Alle er lukket. 

 Internrevisjon:  Fire avvik – to lukket – to er under behandling 

 Stikkprøvekontroll for informasjonssikkerhet – seks virksomheter sjekket, ett 

avvik registrert i Askerdialogen. 

 

I Rådmannens ledelsens gjennomgang i 2016 ble det løftet to utfordringer knyttet til digital 

informasjonssikkerhet: 

 

 Ikke tilfredsstillende sikkerhet på mange mobiltelefoner.  

 Fare for manglende sikkerhet ved digitale angrep 

 

Dette behandles nærmere i avsnittet under. 

 

Eksterne tilsyn 

I 2014 fikk Asker kommune og Borgen skole pålegg fra Datatilsynet om å øke sikkerheten 

ved pålogging til læringsplattformen It’s learning. Datatilsynet har godkjent at eksisterende 

løsning opprettholdes i påvente av utvikling av felles nasjonal løsning. Denne er nå på plass 

og skal implementeres i forbindelse med skolestart. 

 

I 2015 ble det ført tilsyn uten vesentlige anmerkninger på informasjonssikkerhet fra Norsk 

helsenett i tjenesteområdet Helse og omsorg.  

 

 

Trusler og sikkerhetsmekanismer: 

Sikkerhetsmiljøer uttaler ofte at det er de ansatte i en organisasjon som er det svakeste leddet 

i en sikkerhetskjede. Den tidligere nevnte problematikken knyttet til å forvalte 

brukernavn/passord er et eksempel på dette. Andre eksempel kan være e-post til ansatte som 

utgir seg for å være fra et kjent firma, og som ber om å få bekreftet opplysninger, eller på 

annen måte ber ansatte om å gjøre handlinger som kan utløse et angrep mot kommunens it-

system. Disse e-postene begynner å bli så troverdig utformet at ansatte lar seg lure. 

Opplæring gjennom nasjonal sikkerhetsmåned vil redusere sannsynligheten for at ansatte lar 

seg lure, men det er også nødvendig med tekniske sikkerhetsmekanismer.  

 

All e-post som sendes til Asker kommune vaskes gjennom et filter for å skille ut useriøse 

henvendelser. For å ikke begrense reell e-post vil det være noe uønsket e-post som kommer 

igjennom til mottaker. Skulle den ansatte klikke på linker som kan utløse angrep mot 

kommunens system, vil disse bli stoppet i kommunens brannmur eller løsning for antivirus. 

Den samme brannmuren stanser daglig utenforstående i å hacke seg inn på kommunens 



system fra utsiden. I tillegg er alle kommunens nettsider satt opp med kryptert trafikk slik at 

uvedkommende ikke skal kunne lese ansattes brukernavn eller passord ved innlogging til 

kommunale system fra utsiden.  

 

Teknologien som benyttes til datakriminalitet blir stadig mer sofistikert, og vi er nå i en 

situasjon hvor eksisterende sikkerhetsteknologi kontinuerlig blir utfordret og må 

oppdateres/erstattes med ny teknologi. Dette er kostnadskrevende aktivitet og må vurderes 

opp mot sannsynlighet og konsekvens av et vellykket angrep. 

 

De siste tolv måneder er det registrert seks tilfeller av alvorlige digitale sikkerhetshendelser 

knyttet:  

 

 Kommunen har vært utsatt for tre DDoS angrep som har lammet alle kommunale IT-

system i opp mot en halv time. Her er det anskaffet teknologi som avleder angrepet og 

sikrer at systemer er tilgjengelige. 

 

 Asker kommune har vært infisert av løsepengevirus ved tre anledninger i 2016. Dette 

er teknologi som krypterer alle filene på en server og som viser krav om løsepenger 

ved forsøk på å åpne en fil. I disse tilfellene har IT-avdelingen lagt tilbake 

sikkerhetskopi av de krypterte dataene, men operasjonen har medført at filene har 

vært utilgjengelige i opp mot en halv dag. Det er bekymring for at denne teknologien 

videreutvikles på måter som gjør at sikkerhetskopier ikke er tilstrekkelig. På bakgrunn 

av dette ble temaet løftet til virksomhetsovergripende ROS i Rådmannens ledelsen 

gjennomgang. Saken er nå under utredning. 

 

 Krav til mobilitet og tilgang på informasjon gjør at ansatte har mobiltelefon og 

nettbrett gjennom arbeidsgiver. Kommunale mobiltelefoner og nettbrett skal ha 

installert et administrasjonsverktøy (MDM) som gjør at enheter kan sperres hvis de 

kommer på avveie. Mange ansatte som ikke har slike enheter gjennom jobb, laster ned 

kommunal e-post på sin private mobiltelefon eller nettbrett. Denne saken ble drøftet i 

Informasjonssikkerhetsforum, da kommunen ikke har kontroll på disse enhetene og 

informasjon kan komme på avveie. Under diskusjonen kom det fram at heller ikke 

alle kommunale enheter har installert MDM. På bakgrunn av dette ble temaet løftet til 

virksomhetsovergripende ROS i Rådmannens ledelsen gjennomgang. Saken er nå 

under utredning. 

 

Samarbeid med eksterne sikkerhetsmiljøer 
Asker kommune er medlem i HelseCERT. Dette er helse- og omsorgssektorens nasjonale 

senter for informasjonssikkerhet. De overvåker digital trafikk med tanke å oppdage, hindre og 

forebygge forsøk på inntrenging og andre uønskede hendelser i sine medlemsorganisasjoner. 

Asker kommune blir varslet av HelseCERT hvis de oppdager at det er forøk på inntrengning, 

eller hvis noen av våre system ikke er tilstrekkelig sikret. Vi mottar også oppdaterte varsler 

på angrep som er registrert mot andre aktører i helsesektoren. 

 

 

 



Fig.1: Informasjonssikkerhetsforum. 
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Arkivsak-dok. 15/00221-18 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 22.08.2016 
 
 
 

   
 
 

OVERORDNET ANALYSE SELSKAPSKONTROLL - UTKAST 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Overordner analyse for selskapskontroll ferdigstilles til neste møte.  
2. Basert på analysen utarbeider sekretær plan for selskapskontroll til neste 

møte. 
 
Vedlegg:  
Overordnet analyse Selskapskontroll i Asker kommune 2016 – 2019 - Utkast  

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget drøftet overordnet analyse for selskapskontroll i forrige møte (sak 
41/16), og fattet følgende vedtak:  
 

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

 
I vedlagte utkast til overordet analyse anbefaler revisor at det gjennomføres 
eierskapskontroll med Asker Eiendomsforvaltning AS inkludert datterselskapet 
Torstadtunet AS.  
 
Revisor anbefaler videre at det gjennomføres forvaltningsrevisjon i Asker og Bærum 
brannvesen IKS og Asker og Bærum vannverk IKS. Tema for forvaltningsrevisjonen 
kan være:  

 Ivaretas samfunnsansvaret i anskaffelser, herunder om selskapene følger 
reglene om offentlige anskaffelser. 

 Ivaretas informasjonssikkerheten i selskapene. 
 
Videre anbefaler revisor at det utarbeides konkrete problemstillinger for 
eierskapskontrollen og forvaltningsrevisjonsprosjektene og at disse tas inn i plan for 
selskapskontroll. 
 



 

  
2 

Det legges opp til at kontrollutvalget drøfter utkastet til overordnet analyse og 
kommer med innspill til valg av kontrollobjekter og innretning på kontrollen 
(selskapskontroll eller forvaltningsrevisjon).  
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1. Bakgrunn og formål 

Kontrollutvalget i Asker kommune er pålagt å utarbeide en plan for selskapskontroll. Denne 

overordnede analysen for selskapskontrollen er ment å skulle danne grunnlaget for kontrollutvalgets 

arbeid med plan for selskapskontroll for 2016 – 2019. 

Formålet med selskapskontrollen er å vurdere om den som utøver kommunens eierskap gjør dette i 

samsvar med lover og forskrifter, og forvalter kommunens eierinteresser slik de er uttrykt i 

kommunens vedtak og forutsetninger. Dersom en kommune går inn i et selskap, vil også kommunens 

økonomiske interesser i selskaper være av interesse om blir ivaretatt.  

Selskapskontroll kan være todelt:  

1. Eierskapskontroll; dette er en obligatorisk del av selskapskontrollen.  

2. Forvaltningsrevisjon; dette er en frivillig del av selskapskontrollen.  

Eierskapskontroll 

Kontrollutvalget skal gjennom eierskapskontrollen påse at kommunen fører kontroll med 

forvaltningen av eierinteressene kommunen har i selskapene. I dette ligger å kontrollere om den 

som utøver kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets 

beslutninger, vedtak og intensjoner. 

Forvaltningsrevisjon 

Når det gjelder forvaltningsrevisjon skal kontrollutvalget 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 vedtak og forutsetninger. Det nærmere innholdet i forvaltningsrevisjon er 

beskrevet i revisjonsforskriften § 7 første ledd:  

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. 

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.  

2. Selskapskontroll 

2.1. Selskaper som omfattes av selskapskontroll 

Selskapskontroll omfatter alt kommunalt/fylkeskommunalt eierskap som er organisert med hjemmel 

i andre lover enn kommuneloven, samt interkommunalt samarbeid ettersom disse er egne 

rettssubjekt. Det betyr at interkommunale selskaper, aksjeselskaper og evt. samvirkeforetak er 

omfattet av selskapskontrollen. 

Kontrollutvalgets plikt til å gjennomføre selskapskontroll påvirkes ikke av eierskapets omfang eller 

av hvem som evt. er medeiere. Selskapskontrollens innhold og omfang kan imidlertid påvirkes av 

dette. For eksempel vil rammene for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll være påvirket av 

manglende innsynsrett etter kommuneloven § 80 i selskaper som ikke fullt ut – direkte eller 
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indirekte – er eid av kommuner/fylkeskommuner. Følgende oversikt viser selskapsformer og 

selskapskontrollens nedslagsfelt: 

 

Tabell 1: Oversikt over selskapsformer og hjemmel for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. 

Av tabellen framgår det at bare er i aksjeselskaper med flere eiere enn kommuner/fylkeskommuner 

hvor revisor har fullt innsyn i selskapene med hjemmel i kommuneloven. I slike tilfeller må 

revisjonen/kontrollen basere seg på innsyn i åpne kilder eller alternativt på et utvidet innsyn etter 

særskilt avtale med de øvrige eierne. 

Vår analyse tar for seg risiko på et overordnet og generelt grunnlag, det vil si at den ikke er 

uttømmende i forhold til de områder som det kan være hensiktsmessig å utføre selskapskontroll 

innenfor.  

2.2. Kommunens eierinteresser 

Følgende oversikt over aksjer og andeler ifølge noten til årsregnskapet 2015 er gitt: 

 

Tabell 2: Oversikt over aksjer og andeler i Asker kommune. Kilde: Årsregnskapet for 2015, note 6. 

Note til tabellen:  

- Asker kommune kjøpte i 2015 to nye A-aksjer og åtte nye B-aksjer i Vestfjorden Vann 

og Avløp AS gjennom konvertering av fordring til aksjer. Samlet kostpris for de nye 

aksjene er kr 225.000, og ble ved en inkurie ikke balanseført 31.12.2015, jf. 

noteopplysning i årsregnskapet. 

- Bråset Bo- og omsorgssenter IKS er per 1.1.2016 oppløst og er derfor ikke tatt med.  

 

Hjemmel

Eierskapskontroll og

forvaltningsrevisjon

Koml. § 77 nr. 5

KU-forskrift § 14

Innsyn og 

begrensninger

Koml. § 80, 1. ledd

KU-forskrift § 14

Heleide AS JA JA

Interkommunale selskaper (IKS) JA JA

AS med kommunale og private interesser JA NEI

Interkommunalt samarbeid, eget rettssubjekt JA JA

Oversikt over selskapskontrollens nedslagsfelt

Selskapets navn Stiftelsesår Eierandel Balanseført verdi 

31.12.2015

Asker Sentrum AS 5 aksjer pålydende  2000,- 1991 4,24 % 10 000

Asker Eiendomsforvaltning AS 10.000 aksjer à 1.000 2001 100 % 10 000 000

Arba Inkludering AS (Tidl.DI Gr.) 253 aksjer pålydende kr 1.000 1974 11,80 % 253 000

Asker Produkt AS  500 aksjer pålydende kr.1.000 1991 100 % 50 000

A/L Biblioteksentralen 14 andeler hver pålydende kr 300 0,38 % 4 200

Vestfjorden vann og avløp AS 45 aksjer a kr 20.000 2000 2,39 % 900 000

Asker og Bærum brannvesen IKS 2003 33 %

Asker og Bærum vannverk IKS 1985 50 %

VEAS IS 1976 8 %

Aksjer og andeler
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2.2.1. Nærmere om eierinteressene 

1. Asker Sentrum AS. 

Eiere er Asker kommune 4,24% (størst andel) og Sektor Trekanten drift med 2,54 % eierandel 
og for øvrig en rekke aksjonærer med mindre eierandel. Selskapets formål er å drive 
markedsrettede aktiviteter for næringsdrivende i Asker sentrum. Aktivitetene skal 
gjennomføres i henhold til markedsplan vedtatt av selskapets styre. 

2. Asker Eiendomsforvaltning AS 

Asker kommune eier 100 % av aksjene, og selskapet har datterselskapet Torstadtunet AS 
med 100 % eierandel. Selskapets formål er å eie, utbygge, drive og leie ut omsorgsboliger 
med tilknyttet virksomhet. Virksomheten skal drives med sikte på at omsorgssentrene skal bli 
økonomisk veldrevet uten at selskapet skal ha erverv til formål. Omsorgssentrene skal gi 
tilbud til personer med behov for bistand som Asker kommune i henhold til gjeldende 
lovgivning har plikt til å yte. Asker kommune har, for å ivareta disse formål, rett til å leie 
nødvendige lokaler, foreta fremleie eller utpekte leietakere til omsorgsboligene. Denne 
retten er uten tidsbegrensning. Selskapet skal medvirke til å utvikle driftsmodeller slik at 
kommunen kan gi et kostnadseffektivt tjenestetilbud til personer med omsorgsbehov som 
kommunen er tillagt ansvar for å yte bistand til. 
 
Selskapets aktivitet ligger i datterselskapet, dvs. Torstadtunet AS. 

3. Arba Inkludering AS (tidligere DI-gruppen) 

Eiere er Asker kommune (11,81 %), Bærum kommune (71,54 %) og Akershus fylkeskommune 
(16,66%). Selskapets formål er å bidra til arbeidsinkludering gjennom å: 

- Gi mennesker med behov for tilrettelegging en mulighet til å få og beholde et arbeid i 

det ordinære arbeidslivet. 

- Gi mennesker med ulike behov mulighet til å utvikle seg og vokse gjennom tilrettelagt 

arbeid ved å delta i produksjon av varer og tjenester. 

- Tilby kurs og opplæring innen arbeidsinkludering. 

Selskapet er skjermet virksomhet (APS), og selger tjenester i markedet til selvkost, mest til 

NAV. 

4. Asker Produkt AS. 

Asker kommune eier 100 % av aksjene. Selskapets formål er, gjennom produksjon av varer 

og/eller tjenester for et marked og detaljhandel, å skape varige arbeidsplasser og 

kompetanseutvikling for personer som ikke er konkurransedyktige på det åpne 

arbeidsmarked. Det skal ikke stilles spesielle krav til funksjonsnivå hos arbeidstakerne, men 

den totale arbeidstakergruppen skal bestå av personer med svært ulik type og grad av behov 

for hjelp. Produksjonen skal til enhver tid baseres på arbeidstakergruppens kvalifikasjoner 

og utviklingsmuligheter. De arbeidstakerne som ønsker det og har mulighet til å få arbeid på 

det ordinære arbeidsmarked, skal få hjelp til dette. Selskapet skal drives innenfor de 

ansvarsrammene NAV og kommunen har for å tilrettelegge arbeid for særlig svake grupper. 

5. A/L Biblioteksentralen 

Kommunen har en eierandel på 0,38 %, som er en ubetydelig størrelse. 

6. Vestfjorden vann og avløp AS 

Kommunen har eierandel på 1,93 % ifølge årsmeldingen 2015. (OBS: Ifølge Brønnøysund er 

eierandelen på 2,39 %). Selskapets formål er å bygge ut et vann og avløpssystem tilknyttet 

offentlig vann og avløpsnett for følgende øyer med tilliggende holmer i indre Oslofjord: 
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Brønnøya, Hareholmen, Høyerholmen, Oustøen, Gaasøen og Grimsøya. Selskapet har over 

2.800 aksjonærer. 

Kommunen vedtok i 2009 å overta vannledningen på Brønnøya og Nesøya, og styret i 

selskapet var da positive til denne kommunale overtakelsen. (OBS: Hva er status i denne 

saken nå?) 

7. Asker og Bærum brannvesen IKS (ABBV) 

Asker kommune har eierandel på 33 %, mens Bærum kommune har 67% eierandel. Selskapets 

formål er å dekke de to kommuners plikter og oppgaver etter brann- og 

eksplosjonsvernloven, vern mot forurensninger og om avfall og sivilforsvarsloven. ABBV skal 

videre ivareta beslektede alarm- og utrykningsoppgaver som deltakerne har tillagt eller 

tillegger det og kan selge konsulent- og andre tjenester, samt drive kurs og 

opplæringsvirksomhet innenfor sitt fagområde. 

8. Asker og Bærum vannverk IKS 

Asker kommune har eierandel på 50 %, mens Bærum kommune har den andre 50%-andelen. 

Selskapets formål er, på en kostnadseffektiv måte, å levere tilstrekkelig drikkevann av god 

kvalitet til deltakerkommunene. Som ledd i oppfyllelsen av formålet, skal selskapet: 

- Forestå drift og vedlikehold av et felles vannverk med Holsfjorden som vannkilde. 

- Administrere og forvalte deltakernes interesser og rettigheter knyttet til beskyttelse og 

bruk av vannressursene i Holsfjorden. 

- Sørge for et forsvarlig beredskapsnivå som sikkerhet mot ekstraordinære situasjoner. 

- Foreta de investeringer og utbygginger som er nødvendige for å drive virksomheten. 

- Tilfredsstille de kvalitetskrav som pålegges fra myndighetene eller som selskapet finner 

nødvendig. 

- Ha mulighet til å påta seg drift av andre selskapers eller kommuners 

vannforsyningsanlegg. 

- Inngå samarbeidsavtaler med kommuner eller andre selskaper og virksomheter når 

dette fremmer selskapets formål. 

9. VEAS (IS – interkommunalt samarbeid med eget særregnskap) 

Asker kommunes eierandel er på 8 %, mens Oslo kommune eier 70,5 % og Bærum kommune 
21,5 %. Selskapets formål er å prosjektere, bygge, eie og drive renseanlegg, transportsystem 
mv i henhold til revidert forprosjekt utarbeidet av Oslofjordkontoret datert 14. mai 1976, 
eventuelle statlige pålegg og vedtak av de samarbeidende kommuner og overenskomst 
datert 21. september 1976, for med dette å oppnå en renere Oslofjord. 

10. BRAHL (IS) 

(Usikker på om dette omfattes av selskapskontroll, avhengig av om samarbeidet har eget 
særregnskap.) 

 

BRAHL Bærum, Røyken, Asker, Hurum og Lier har et samarbeid innen forsikring i henhold til 

Kommuneloven § 27. Det er Asker komme som er hovedkontor for dette samarbeidet.  
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2.2.2. Tidligere selskapskontroller 

Asker kommune har tidligere år hatt følgende selskapskontroller:  

- Asker og Bærum Brannvesen IKS (2013): Kontrollen tok sikte på å besvare følgende 
hovedproblemstillinger:  

o Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser?  
 Har kommunen etablert rutiner for oppfølging og evaluering av 

sine eierinteresser? 

 Er rutinene gode nok, og blir de fulgt? 
o Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak 

og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god 
eierstyring og selskapsledelse? 

 

- Asker og Bærum Vannverk (2014): Problemstillingene var de samme som for Asker og 

Bærum Brannvesen IKS i 2013. 

 

- Eierskapskontroll VEAS (2015): Dette var en eierskapskontroll utført av Oslo 

kommunerevisjon (rapport 09/2015). Følgende problemstillinger lå til grunn for 

undersøkelsen: 
o Utøves kommunenes eierinteresser i samsvar med 

bystyrets/kommunestyrenes vedtak og forutsetninger, aktuelle 
lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring? Herunder blant 
annet om det er: 

 Utarbeidet klare forventinger og mål til styret og VEAS? 

 Etablert rutiner for innhenting og vurdering av informasjon fra 

styret og VEAS? 

 Ivaretatt eventuelle særskilte føringer fra 

bystyret/kommunestyrene? 
o Har generelle og særskilte plikter som kommuneloven stiller til utforming 

av vedtekter og til innkalling og gjennomføring av rådsmøter blitt 
ivaretatt? 

2.2.3. Eierskapsmelding 

Asker kommune har eierskapsmelding fra 2009. Rådmannen har nå satt i gang en prosess for 

utarbeidelse av kommunens eierskapspolitikk. Grunnen til at Asker kommune har organisert sin 

virksomhet i ulikeselskaper, er:  

- Oppgaven krever større investeringer i infrastruktur (vannverk og avløpsselskap)  

- Stordriftsfordeler (felles brannvesen)  

- Statlige tilskuddsordninger betinger selskapsorganisering (arbeidsmarkedsbedriftene)  

- Skatte- og avgiftsmessige forhold (Asker Eiendomsforvaltning AS)  

- Ønske om å samarbeide med andre (Asker Sentrum AS)  
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Følgende prinsipper er vedtatt for eierstyring i Asker kommune (ØEE: Utvalg for økonomi, eiendom 

og eierstyring):  

- Årlig eierdag med formannskapet, og en gang i perioden for kommunestyret. 

- Årlig eierbrev til selskapene. 

- Kommunens årsrapport suppleres med nøkkeltall fra selskapene. 

- Samarbeid mellom selskap og kommune om årshjul for budsjettarbeid. 

- ØEE behandler alle saker som skal behandles i selskapenes eierorganer. 

- ØEE fungerer som valgkomité for selskapenes styrer. 

- ØEE innstiller til formannskapet i saker som er av prinsipiell betydning. 

- Selskapenes vedtekter skal gjennomgås med jevne mellomrom. 

- Selskapene skal bytte revisor med jevne mellomrom. 

- Styret skal ikke velges for mer enn to år av gangen. 

- Styresammensetningen skal være tilpasset selskapets virksomhet og behov. 

- Aktive folkevalgte velges til selskapenes eierorganer. 

- Aktive folkevalgte skal normalt ikke sitte i selskapenes styrer. 

Den viktigste løpende kontrollen med selskapene skjer ved at selskapets styre og ledelse skjøtter 

eiers interesser gjennom sin styring og kontroll av virksomheten. Asker kommune som eier har, i 

ulike sammenhenger, gitt følgende styringssignaler:  

- Styret skal utarbeide selskapsstrategi (mål, utvikling). 

- Selskapene skal ivareta sitt samfunnsansvar, på lik linje som kommunen. 
o Miljø, likestilling, åpenhet, etikk m.m. 

- Selskapets styre skal evaluere styrets arbeid og sammensetning. 
o Styreinstruks, styreevaluering. 

- Prinsipper for styregodtgjøring. 

I saken om eierskapspolitikk (2016) sier rådmannen i sin vurdering:  

For rådmannen er det viktig å skille rollen som bestiller av tjenester fra selskapene, som 

rådmannen forvalter, og rollen som eier, som de folkevalgte forvalter. Rådmannen er 

kommunens bestiller av tjenester fra selskapene når rådmannen er delegert 

resultatansvaret for tjenesteområdet. Det formelle skillet mellom eierrollen og 

bestillerrollen bør utdypes nærmere, slik rådmannen ser det. De ulike rollene må ivaretas 

på en praktisk gjennomførbar måte, som ikke medfører unødvendig merarbeid. 

Rådmannen mener også at det bør stilles klarere krav fra de folkevalgte (eierrollen) til 

hvilke mål selskapet skal realisere. Dette gjelder særlig de selskapene der Asker kommune 

er eneeier. 

 

2.3. Risiko og vesentlighetsvurderinger 

Generelt kan det være aktuelt å vurdere: 

- Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 

- Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med lover og regler og på en økonomisk 

forsvarlig måte. 

- Risiko for at den som forvalter kommunens eierinteresser i selskapet ikke gjør dette i 

samsvar med kommunens vedtak og forutsetninger. 

I tillegg til denne vurderingen gjøres det også en vurdering ut fra hvor vesentlige de er for 

kommunen (vesentlighetsanalyse). Ovenfor er det gitt nærmere opplysninger om selskaper hvor 
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Asker kommune har eierinteresser. Kriterier for en vesentlighetsanalyse, som bidrar til å prioritere 

hvilke selskaper som skal være gjenstand for selskapskontroll, kan være: 

- Selskap der det er avdekket mulige risikoforhold. 

- Selskap med bare offentlig eierskap. 

- Selskap som har et samfunnsmessig ansvar. 

- Selskap som har direkte tjenestetilbud til kommunens innbyggere. 

- Selskap som leverer virksomhetskritiske tjenester til kommunen. 

- Selskap som er heleide av kommunen.  

- Selskap der kommunen har omfattende eierinteresse i tall på aksjer (flertall) eller stor 

økonomisk del av aksjekapitalen, 

- Økonomisk gevinst/tapspotensiale for kommunen. 

- Etikk og omdømme. 

2.3.1. Økonomiske interesser 

Nedenfor vises en oversikt over økonomiske forhold for kommunens eierinteresser: 

 

Tabell 3: Oversikt over økonomiske forhold for Asker kommunes eierinteresser i selskaper. Kilde: Asker kommunes 
årsmeldinger 2015 for selskapene. 

Asker kommune har heleide interesser i Asker Eiendomsforvaltning AS og Asker Produkt AS. Disse to 

selskapene er også blant de største innskuddene Asker kommune har rent beløpsmessig. 

De fleste selskapene har beskjedne driftsresultater i 2015. Likevel har Asker Eiendomsforvaltning AS 

et driftsresultat på 13,5 mill. og Asker og Bærum brannvesen IKS 2,8 mill. Imidlertid har ingen av 

disse selskapene økonomiske formål, så driftsresultatet som sådan er ikke vesentlig. Flere av 

selskapene har relativt stor egenkapital, som signaliserer god soliditet. Kommunen har ytt tilskudd 

til Asker Produkt AS med ca. 5 mill. i 2015. De øvrige tilskuddene gjelder IKS og IS, hvor kommunens 

tilskudd utgjør kommunens andel av driftsutgiftene for virksomhetene. Ingen av selskapene har gitt 

utbytte, som heller ikke er formålet med disse virksomhetene, som nevnt. 

2.3.2. Risiko 

Asker kommune har heleide interesser i Asker Eiendomsforvaltning AS og Asker Produkt AS. For disse 

selskapene er det ikke tidligere foretatt selskapskontroll. Disse to selskapene er også blant de 

største innskuddene Asker kommune har rent beløpsmessig, se ovenfor. Når det gjelder Asker 

Eiendomsforvaltning AS, er dette et morselskap til Torstadtunet AS, hvor den økonomiske 

aktiviteten ligger. En selskapskontroll bør i tilfelle gjelde begge selskapene. Torstadtunet AS har de 

siste årene hatt driftsinntekter på ca. 10 mill., og driftsresultat på mellom 4 mill. og 5 mill. sist fem 

år. Det er ingen revisoranmerkninger på selskapet.  

Mill.

Selskapets navn

Asker

kommunes

eierandel

Drifstresultat

2015 Egenkapital

2015

Tilskudd fra

kommunen

2015

Utbytte

2015

Asker Sentrum AS 5 aksjer pålydende  2000,- 4,24 % -0,001 0,3 0 0

Asker Eiendomsforvaltning AS 10.000 aksjer à 1.000 100 % 13,5 90 0 0

Arba Inkludering AS (Tidl.DI Gr.) 253 aksjer pålydende kr 1.000 11,80 % 0,7 29 0,6 0

Asker Produkt AS  500 aksjer pålydende kr.1.000 100 % -0,1 8,3 5 0

A/L Biblioteksentralen 14 andeler hver pålydende kr 300 0,38 %

Vestfjorden vann og avløp AS 45 aksjer a kr 20.000 2,39 % -0,3 64,6 0 0

Asker og Bærum brannvesen IKS 33 % 2,8 7 36,7 0

Asker og Bærum vannverk IKS 50 % 0,4 24 11,2 0

VEAS IS 8 % 0 541 26 0

Økonomiske forhold
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For de to interkommunale selskapene det er gjennomført selskapskontroll for (Asker og Bærum 

vannverk og Asker og Bærum brannvesen), har problemstillingene vært knyttet til kommunens 

kontroll med eierinteressene, og om kommunens eierinteresser utøves i samsvar med 

kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god 

eierstyring og selskapsledelse. Dette er de sentrale risikoene, og kan også legges til grunn for 

eventuell selskapskontroll med nye selskaper.  

Kommunen følger opp selskapene bl.a. gjennom eierbrev, årshjul og budsjett, rapportering om 

selskapenes nøkkeltall i årsrapport og som valgkomité. Det synes derfor at kommunen har en 

strukturert samhandling og oppfølging av sine eierinteresser. Likevel påpeker rådmannen at rollene 

som bestiller (rådmannen) og eier (folkevalgte) må skilles tydeligere. 

Når det gjelder Arba Inkludering AS, drives selskapet til selvkost, men resultatene har de siste fem 

år variert fra negativt ca. 2 mill. i 2012 til ca. kr 700.000 i positivt resultat i 2015. Det er ingen 

revisoranmerkninger for selskapet. 

En relativt stor aksjepost beløpsmessig er i Vestfjorden vann og avløp AS, kr 900.000, mens selve 

eierandelen er beskjeden. Selskapet hadde et negativt årsresultat på kr 205.000 i 2015, og har to 

ansatte. Det har ikke vært revisoranmerkninger for selskapet. Selskapet eier 100 % av 

datterselskapet Vestfjorden vann og avløp drift AS. Dette selskapet hadde et negativt årsresultat på 

kr 931.000 i 2015, og har ingen ansatte. Revisoranmerkninger fra 2006 – 2009 har vært at mer enn 

halvparten av aksjekapitalen har vært tapt. 

2.3.3. Innretning av selskapskontrollen mot forvaltningsrevisjon 

Selskapskontrollen kan rettes inn mot forvaltningsrevisjon i alle selskaper hvor kommunen har 

eierinteresse, men det er begrenset innsynsrett i selskaper med andre eiere enn kommuner. En 

mest effektiv forvaltningsrevisjon vil derfor kunne gjelde for Asker Eiendomsforvaltning AS og Asker 

Produkt AS. I tillegg kan også interkommunale selskaper omfattes av forvaltningsrevisjon, dvs. uten 

begrensninger i innsynsretten.  

Et utgangspunkt for slik forvaltningsrevisjon kan være Asker kommunes policy forankret i 

kommunens visjon og verdier; Asker som mulighetenes kommune som skal være åpen, troverdig og 

gjensidig respekt. Policyen er å utvikle bl.a. tjenestenivået bygget kontinuerlig forbedring av:  

- Kvalitet. 

- Bærekraft. 

- Ytre miljø, bl.a. redusere klimagassutslipp, energibruk og forurensning, øke sortering 

og gjenvinning samt samfunnsansvar i anskaffelser.  

- Informasjonssikkerhet, herunder meroffentlighet, personvern og taushetsplikt. 

- Etisk ansvar. 

- Arbeidsmiljø, bl.a. fremme HMS og redusere sykefravær. 

- Kvalifikasjoner. 

Aktuelle tema for forvaltningsrevisjon kan være hvordan selskapene ivaretar det ytre miljøet, evt. 

også arbeidsmiljøet, og samfunnsansvar i anskaffelser. Generelt kan det også være et tverrfaglig 

tema for forvaltningsrevisjonen relatert til at selskapenes styre og ledelse har tilfredsstillende 

internkontroll, avgrenset til ett av formålene med denne (drift, økonomi, etterlevelse).  

2.4. Anbefaling vedrørende selskapskontroll 

De to selskapene hvor Asker kommune er heleier (100 %) er Asker Eiendomsforvaltning AS og Asker 

Produkt AS. For Asker Eiendomsforvaltning er også innskuddet betydelig, 10 mill. For begge disse 

selskapene er det aktuelt å gjennomføre «ordinær» eierskapskontroll, dvs. at selskapene drives 

etter vedtak og forutsetninger, innenfor regulatoriske bestemmelser og økonomisk forsvarlig, samt 
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at kommunens eierinteresser forvaltes forsvarlig. Når det gjelder Asker Eiendomsforvaltningen AS er 

dette et morselskap, og det er derfor mest interessant å kontrollere datterselskapet. Likevel kan 

også eierskapskontroll med morselskapet gjøres samtidig. 

Det gjennomføres eierskapskontroll med: 

1. Asker Eiendomsforvaltning AS med datterselskap Torstadtunet AS. 

Det utarbeides konkrete problemstillinger for den eierskapskontrollen som kontrollutvalget 

bestemmer skal gjennomføres. Dette gjøres i plan for selskapskontroll.  

Når det gjelder forvaltningsrevisjon, er mulighetene mange. Det er snakk om å velge tema. Det 

anbefales likevel at det gjennomføres forvaltningsrevisjon med:  

1. Asker og Bærum brannvesen IKS og Asker og Bærum vannverk IKS. Tema for 

forvaltningsrevisjonen kan være: 

- Ivaretas samfunnsansvaret i anskaffelser, herunder om selskapene følger reglene om 

offentlige anskaffelser. 

- Ivaretas informasjonssikkerheten i selskapene. 

Det utarbeides konkrete problemstillinger for forvaltningsrevisjonen som kontrollutvalget 

bestemmer skal gjennomføres. Dette gjøres i plan for selskapskontroll.  

Det er viktig å understreke at risiko- og vesentlighetsvurderingene er skjønnsmessige vurderinger 

basert på foreliggende informasjon, og at kontrollutvalget kan vurdere risikoene knyttet til 

selskapene ulikt fra det som er foreslått her. 

 

 
* * * 
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Arkivsak-dok. 15/00238-16 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 22.08.2016 
 
 
 

   
 
 

RAPPORT FRA REVISOR 

 

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

 
Saksframstilling: 
Saken er satt opp i tilfelle revisjonen har noe å orientere om ut over de sakene som 
står på sakslisten. 
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Arkivsak-dok. 15/00240-12 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 22.08.2016 
 
 
 

   
 
 

GJENSIDIG ORIENTERING OM AKTUELLE SAKER FRA KOMITEER 
OG UTVALG 

 

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

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalgets medlemmer orienterer hverandre om aktuelle saker fra de andre 
hovedutvalgene og kommunestyret i denne saken:  

• Kommunestyret og formannskapet – Kirsti Kierulf  
• Komite for helse- og omsorg – William Norset  
• Komite for oppvekst – Astrid Nesland  
• Bygningsrådet. – Erling Bergsaker  
• Komite for teknikk - Petter Berntsen 

 
 
 



 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 15/00242-17 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 22.08.2016 
 
 
 

   
 
 

REFERATER 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Vedlegg:  
1. Oversikt over saker behandlet i kontrollutvalget 2016. 
2. Plan for saker som skal til behandling. 
3. Skatteinngang mai 2016 
4. NHOs Kommune NM 2016. 
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1

Oversikt over saker til behandling 2016
Møte Saker

Følgende rapportering
legges frem fortløpende

Rapporter fra andre tilsynsorganer (f.eks Fylkesmannen) og
kommunens svar/oppfølging.
Sekretariatsleders oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak
og oppfølgingen av disse.
A nnen informasjon

25 . januar Overordnet analyse – Ordfører er invitert til å gi innspill. Drøfting
av risikoområder og vesentlighet

Orientering om skilting i område Ridderkleiva – ref brev fra V.
Fuglesang.

Mulig FR vår 2016: På bakgrunn av diskusjonen kommer utvalgets
leder i samarbeid med sekretær tilbake med et konkret forslag i
neste møte – sak 89/15.

Virksomhetsbesøk på VEAS
Årsrapport 2015

Leder og sekretær kommer tilbake med forslag til deling av
utvalgene mellom utvalgsmedlemmene. - januarmøtet
Rapportering fra kommunerevisjonen.
Referater.

15 . februar Valg av ny revisor.

Overordnet analyse – utkast til ferdig rapport.
Rapportering fra kommunerevisjonen.

Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg

R eferater

Eventuelt

17 . mars Tilsyn fra FM på Bondi avlastning
Evaluering av innkomne tilbud på forvaltningsrevisjon Sosialhjelp til
unge.
Utkast til p lan for forvaltningsrevisjon 2016 - 2020

Økonomi rapportering fra revisjonen 2015 .

Rapportering fra kommunerevisjonen.

Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg

R eferater

25 . april Orientering fra rådmannen om en pågående personalsak.
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015 .
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Møte Saker

Kontrollutvalget ber revisjonen følge rådmannens oppfølging av FR
på kommunens eiendeler videre, og gi en tilbakemelding til
utvalget første halvår 2016 – sak 38/15.
Prosjektplan forvaltningsrevisjon sosialhjelp til unge.
Rapportering fra kommunerevisjonen.

Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg
Referater

23 . mai Buds jett for kontroll og tilsyn 2017 .

Rapportering fra kommunerevisjonen.
Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg

R eferater

20 . juni Oppfølging av FR rapport om tjenester til barn med nedsatt
funksjonsevne
Forvaltningsrevisjon sosialhjelp til unge.

Presentasjon av ny revisor

Erklæring om uavhengighet.
Oppfølging av undersøkelsen Saksbehandlingsrutiner i
Planseksjonen, plan og bygningsavdelingen.
Bestille overordnet analyse selskapskontroll

Rapport fra kommune revisor om avvikli ng og arkivering .

Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg

Referater

22 . august Orientering om arbeidet med IT - sikkerhet i kommunen.

O verordnet analyse selskapskontroll – utkast.

Rapportering fra revisor .

Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg
R eferater

19 . september Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om
hvordan anbefalingene i FR om skolefritidsordningen er fulgt opp
høsten 2016 – sak 59/15.

Overordnet analyse selskapskontroll .

Plan for selskapskontroll - utkast

Bestillingsdialog forvaltningsrevisjonsprosjekt

Forslag til ny kommunelov - høringsinnspill
Rapportering fra revisor .

Eventuell informasjon fra komiteer og utv alg
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Møte Saker

R eferater

17. oktober Rapportering fra revisor .
Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg

R eferater

5 . desember Overordnet 45 visjonsstrategi

Kontrollutvalgets årsplan 2017 .
Rapportering fra revisor .

Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg

R eferater

Saker som ikke er
berammet

Oppfølging av selskapskontroll Asker og Bærum Brannvesen IKS:
Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og ber om å bli
orientert om endringene når den reviderte avtalen er vedtatt sak
44/14. Revisjon av selskapsavtalen er utsatt i påvente av nasjonalt
prosjekt om nødsentraler (110 - sentraler).

Kontrollutvalget ønsker å bli orientert om utfallet av skjønnsretten
– ref utbygging av Otto Blehrs vei. Skjønn vedr. Otto Blehrs vei er
berammet til 9. - 13. mai. Tilbakemelding mht. utfallet av skjønnet
vil bli gitt i løpet av juni måned.
Sluttevaluering Ba rne - og familieetaten legges frem for
kommunestyret mai eller juni.

2017 I sak 75/15 (23. nov) vedt ok kontrollutvalget å bestille kontroll med
brukermidler med jevne mellomrom.
Sak 27/16: Oppfølging av forvaltningsrevisjon på eiendeler:
Kontrollutvalget anser saken som ferdig behandlet i denne omgang
men vil vurdere å komme tilbake til saken på et senere tidspunkt.

Sak 37/16 Forvaltningsrevisjon sosialhjelp til unge i Asker :
Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om
hvordan anbefalingene er fulgt opp våren 2017.
Sak 41/16 Oppfølging av undersøkelse - Saksbehandlingsrutiner i
P lanseksjonen, plan og bygningsavdelingen : Kontrollutvalget vil
følge opp saken første halvår 2017.

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



Kontrollutvalget i Asker kommune 
 
Saker til oppfølging 2016 

 
Møte Sak nr. 

 
Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

25.1.16  
1/16 

Overordnet analyse - innspill fra 
ordfører og drøfting av 
risikoområder 

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

     

  
2/16 

Henvendelse angående mangelfull 
skilting i Ridderkleiva 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 3/16 Mulig forvaltningsrevisjon vår 2016 
- forslag til prosjekt 

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

     

  
 
4/16 

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

     

  
 
 
5/16 

Arbeidsdeling i kontrollutvalget Kontrollutvalget besluttet følgende fordeling av utvalg: 
Kommunestyret og formannskapet – Kirsti Kierulf 
Komite for helse- og omsorg – William Norset 
Komite for oppvekst – Astrid Nesland 
Bygningsrådet. – Erling Bergsaker 
Komite for teknikk - Petter Berntsen 

     

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

  16.2.16   

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

     

 8/16 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering      

 9/16 Eventuelt Ingen vedtak      

15.2.16  
 
 
 
 
 
 

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

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

Saksutskrift 
sendt 
18.2.16 

 K-styret 1.3.16 
sak 25/16 
Vedtaket ble 
endret til : 
1. 
Kommunestyret 
velger BDO som 

  



Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

 
10/16 

Kommunestyret velger BDO som ny revisor for perioden 1. 
juni 2016 til og med 31. mai 2017, med opsjon for 
oppdragsgiver til å kunne forlenge avtalen med 1 + 1 år. 

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. 

  
 
11/16 

Overordnet analyse - 
kontrollutvalgets 
vesentlightesvurdering 

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

     

  
12/16 

Gjensidig orientering på aktuelle 
saker fra komiteer og utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

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

     

  
14/16 

Referater 
 

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

     

 15/16 Eventuelt Ingen vedtak.      

17.3.16 
16/16 

Orientering om Fylkesmannens 
tilsyn ved Bondi avlastningshjem 

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

     

 

17/16 

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

KPMG tildeles oppdraget Forvaltningsrevisjon Sosialhjelp 
til unge. 
 

     

 

18/16 
Plan for forvaltningsrevisjon - 
utkast til plan 

Kontrollutvalget vedtar Plan for forvaltningsrevisjon 2016 
– 2019 og ber sekretær innarbeide de merknader og 
endringer som fremkom i møtet. Saken oversendes 
kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

Saksutskrift 
sendt 
21.3.16 

K-styret 
12.4.16 
sak 33/16 

   



Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

1. Kommunestyret vedtar plan for 
forvaltningsrevisjon 2016 – 2019. 
2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å 
foreta endringer i planen. 

 
19/16 

Økonomirapportering fra 
revisjonen 2015 

Kontrollutvalget tar økonomirapporteringen til orientering.      

 
20/16 

Orientering fra Asker 
kommunerevisjon 

Kontrollutvalget tar kommunerevisors rapport orientering      

 
21/16 

Gjensidig orientering på aktuelle 
saker fra komiteer og utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 22/16 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 23/16 Eventuelt  Ingen vedtak      

 
24/16 

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

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 

25/16 
Kontrollutvalgets uttalelse til 
årsregnskapet 2015 

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

     

 
26/16 

Prosjektplan forvaltningsrevisjon 
Sosialhjelp til unge 

Kontrollutvalget slutter seg til den fremlagte 
prosjektplanen. 

Saksutskrift 
26.4.16 

    

 
27/16 

Oppfølging av forvaltningsrevisjon - 
Forvaltning av kommunens 
eiendeler 

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

     

 
28/16 

Orientering fra Asker 
kommunerevisjon 

Kontrollutvalget tar kommunerevisors rapport orientering. 
 

     

 
29/16 

Gjensidig orientering om aktuelle 
saker fra komiteer og utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

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

32/16 

Budsjett for kontroll og tilsyn 2017 Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og 
tilsynsordningen for Asker kommune vedtas og oversendes 
kommunen som kontrollutvalgets forslag til budsjett for 
kontroll og tilsyn for 2017.  
1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og 

tilsynsordningen for Asker kommune vedtas og 
oversendes kommunen som kontrollutvalgets 
forslag til budsjett for kontroll og tilsyn for 2017. 

    



Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

 

 
Poster 

Budsjett 
2017 

Kontrollutvalg
et 

Godtgjørelser 
kontrollutvalget 

   516 000.- 

 Konferanser, bevertning 
etc. 

   150 000.- 

 Sum    666 000.- 

Sekretariatet     190 000.-  

Revisjonen  2 515 000.- 

Totalt   3 371 000.- 

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

 
33/16 

Orientering fra Asker 
kommunerevisjon 

Saken tas til orientering.      

 
34/16 

Gjensidig orientering om aktuelle 
saker fra komiteer og utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 35/16 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 36/16 Eventuelt Ingen vedtak.      

20.6.2016 

37/16 
Forvaltningsrevisjon sosialhjelp til 
unge i Asker 

1. Kontrollutvalget tar revisjonsrapporten Sosialhjelp til 
unge til orientering. 

2. Saken oversendes kommunestyret med følgende 
forslag til vedtak:  

a. Kommunestyret tar revisjonsrapporten 
Sosialhjelp til unge til orientering. 

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

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

 

Saksutskrift 
sendt 
22.6.16 

    



Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

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

 
39/16 Revisors uavhengighetserklæring 

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i 
forhold til Asker kommune for revisjonsåret 2016 tas til 
etterretning. 

     

 

40/16 
Bestilling av overordnet analyse for 
selskapskontroll 

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

Saksutskrift 
sendt 
22.6.16 

    

 

41/16 

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

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

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

Saksutskrift 
sendt 
22.6.16 
 
 

    

 
42/16 

Rapport fra kommunerevisor om 
avvikling og arkivering 

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

     

 
43/16 

Gjensidig orientering om aktuelle 
saker fra komiteer og utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 44/16 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 

45/16 
Oppfølging av forvaltningsrevisjon 
Tjenester til barn med nedsatt 
funksjonsevne 

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

Saksutskrift 
sendt 
22.6.16 

    

 46/16 Eventuelt Ingen vedtak.      
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SKATTEINNGANG 2016 -   ASKER KOMMUNE

Regnskap Budsjett Avvik Sum  måned %-økn. Sum  %-økn. Prognoser for året:

forrige år fra f.år 1,000kr fra f.år

Jan. 270,226,533 271,000,000     -773,467 255,895,264 5.6% 255,895 Pr feb 6,0% vekst landet og 5,8% Asker - ihht oppsett fra KS

Feb. 8,250,332 5,000,000         3,250,332 4,610,032 79.0% 260,505 Skatt 2,495,332

Mars 427,433,454 405,000,000     22,433,454 375,296,995 13.9% 635,802 Ramme 828,380

April 16,921,869 13,000,000       3,921,869 12,273,689 37.9% 648,076 3,323,712

Mai 565,060,783 507,000,000     58,060,783 477,389,997 18.4% 1,125,466

Juni 0 30,000,000       -30,000,000 32,044,937 -100.0% 1,157,511 Asker budsjett 

Juli 0 255,000,000     -255,000,000 245,004,241 -100.0% 1,402,515 Skatt 2,454,183

Aug. 0 40,000,000       -40,000,000 47,368,676 -100.0% 1,449,884 Ramme 865,366

Sept. 0 420,000,000     -420,000,000 408,776,591 -100.0% 1,858,660 3,319,549

Okt. 0 28,000,000       -28,000,000 22,241,971 -100.0% 1,880,902

Nov. 0 440,000,000     -440,000,000 429,493,085 -100.0% 2,310,395 Differanse 

Des. 0 40,183,000       -40,183,000 48,397,708 -100.0% 2,358,793 Skatt 41,149

Ramme -36,986

Sum året 1,287,892,971 2,454,183,000 -1,166,290,029 2,358,793,186 2,358,793  4,163

Endring fra  forrige år

Budsjett hittil i år: 1,201,000,000 162,426,994         Oppr.bud -100.0%

Budsjettavvik i kroner: 86,892,971

Budsjettavvik i prosent: 7.2 % 14.4 %

Kommentar:

 

Skatteinngang – status pr mai 2016:

Skatteinngangen per mai er på 1.287,9 mill. kroner. Dette er 86,9 mill. kroner (7,2 prosent) høyere enn regulert budsjett. Sa mmenlignet 
med fjoråret er det en økning på 162,4 mill. kroner eller 14,4 prosent. Dette er høyere enn veksten i kommunenorge forøvrig s om per mai 
hadde en økning på 9,0 prosent. 

Den store økningen i mai skyldes i hovedsak en kraftig økning  (54 mill. kroner, 76 posent) i innbetalt tilleggsforskudd fra skatteytere som 
ønsker å betale restskatt før forfall 31. mai for å unngå renter. Dette er høyere enn landsgjennomsnittet som hadde en økning på 30 
prosent. Den sterke økningen i mai kan ha flere forklaringer:
* Økning av skattesatsen på aksjeutbytte og aksjegevinster fra 1.1.2016.
* Nedgang i rentenivå i kombinasjon med lavere skattesats gir redusert rentefradrag og antakelig økt behov for å innbetale 
tilleggsforskudd. 
* Forfallsdatoen for tilleggsforskudd var i 2015 på en søndag mens årets forfall var på en hverdag. Dette betyr at ca 25 mill . kroner av 
fjorårets tilleggsforskudd først ble inntektsført i juni.
Dette viser at det er spesielle forhold som har gitt sterk økning i skatteinngangen i mai. Det er ikke grunnlag for å anta en økning i samme 
takt fremover.

Forøvrig er økte skatteinntekter hovedsakelig en konsekvens av tekniske endringer knyttet til større skatteinntekter og mindr e 
rammetilskudd. Skattedirektoratets beregning av fordelingstall for 2016 tilsier en ytterligere vekst for Asker. Det er imidle rtid tidlig å 
beregne virkningen av dette.

Prognose for 2016
Prognosemodellen til KS, oppdatert med forslag til revidert nasjonalbudsjett, tilsier en økning av budsjettet for skatt med c a 50 mill. kroner 
og en reduksjon av rammetilskuddet med 40 mill. kroner.  Dette er innarbeidet i 1. tertialrapport.
I tillegg antas den kraftige veksten i tilleggsforskudd knyttet til fjoråret å gi en ekstra inntekt på ca 30 mill. kroner i 2 016.

Endring i fordelingstall:
Skattedirektoratet  beregnet i mars nye fordelingstall for kommunene. 

Endelig fordelingstall for 2013, basert på  ligningsresultatet for 2013, ble redusert og medførte et trekk på ca 3,5 mill. kr oner i mars. 

Foreløpig fordelingstall for 2016 ble kraftig oppjustert . Beregningen er gjort på grunnlag av:
* Endring av kommunalt skattøre 
* Forhåndsberegning av skatter og avgifter for personlige skattytere i den enkelte kommune
* Utlignet skatt for upersonlige skatteytere i vedkommende kommune for det foregående inntektsår
Fordelingstallet for 2016 økte med 6,3 prosent. Av økningen kan ca 4 prosentpoeng tilskrives endring i skattøre. Resterende ø kning på 2,3 
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EVENTUELT 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg 
 
Saksframstilling: 
Leder vil orientere fra besøket i Tønsberg kontrollutvalg. 
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