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1 INNLEDNING 
Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. 
Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll på vegne av 

kommunestyret, og skal utøve sitt arbeid iht. kommuneloven og forskrift om 
kontrollutvalg. Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp ethvert forhold ved 

kommunens virksomhet så lenge det kan defineres som kontroll og tilsyn, men 
kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens 
folkevalgte organer.  

 
Kontrollutvalget rapporterer om sin virksomhet til kommunestyret. Noen saker 

som f.eks. forvaltningsrevisjonsrapporter og rapporter etter selskapskontroller 
oversendes kommunestyret gjennom året etter hvert som de foreligger. 
Årsrapporten gir en samlet oversikt over kontrollutvalgets virksomhet i 2017.  

 
 

2 KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET  

Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med 

den kommunale forvaltning på sine vegne. Minst ett av utvalgets medlemmer 

skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. Utvalgets 
leder og nestleder har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker 
behandles.

 
Utvalget skal bestå av minimum tre personer. 

I kommunestyrets konstituerende møte 20.10.2015, ble kontrollutvalget i 
Bærum bestemt endret fra 7 til 5 medlemmer. For perioden 2015-2019 er 

utvalgets sammensetning: 
 

I 2017 har kontrollutvalget hatt 10 møter og behandlet 76 saker.  
 

Medlemmer Parti Varamedlemmer 

Per Arne Nyberg, leder 
 
 
 

AP Dagny Kristine Arnestad 

Snedkerud, Roar Arlid  

 Tine Lillemoen Asklund 

 Carl Wilhelm Johannes Tyrén,      

nestleder  

Frp Ellen Sigrid Hollerud Bradley,  

Jonn Roar Selenlius, 

Klara Marie Komperud Dyresen 

 

 

 

 Marie Komperud Dyresen 

Hilde Solberg Øydne  H Jan Olsen 
 
Merete Skaug 

Hulda Tronstad  V Bernt Stilluf Karlsen, Inger 

Inger Catrine Bangum,  

Turid Bergene Dahlman 
Kaare Granheim KrF Kari Husøy 

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfinnsyn.ashx?response=identitet_detaljer&gidid=211525&


Kontrollutvalget er beskrevet på kommunens hjemmeside. Sekretariatet har en 

egen hjemmeside hvor møteinnkallinger, protokoller og rapporter for Bærum 
kontrollutvalg blir lagt ut (http://www.rokus.no/baerum.html ). 

 
 

3 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER OG SAKER 
Kontrollutvalget tar opp et bredt spekter av saker. For å ivareta det løpende 
kontroll- og tilsynsansvaret, tar kontrollutvalget opp saker på eget initiativ og får 
innspill til saker fra andre i tillegg til saker knyttet til revisjon og selskapskontroll.  

 
Kontrollutvalget kan gå fram på ulike måter for å føre kontroll og tilsyn. 

Forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og regnskapsrevisjon er de mest vanlige 
kontrollformene som kontrollutvalget benytter. Ulike saker krever imidlertid ulik 
framgangsmåte. Det er derfor viktig at utvalget velger metoder som effektivt 

bidrar til å få tilgang til den informasjonen som er nødvendig for å få belyst 
sakene. Kontrollutvalget kan for eksempel be administrasjonen om en orientering 

om en sak. Kontrollutvalget kan også gjennomføre virksomhetsbesøk for å bli 
bedre kjent med forvaltningen. De ulike metodene kan illustreres ved figuren 
nedenfor, hvor tiltak som krever lite ressurser fra kontrollutvalgets side, slik som 

orienteringer fra rådmannen, er plassert nederst i trappa. 
 

 
 

En gjennomgang av hvilke saker kontrollutvalget har hatt til behandling i 2017, 

viser følgende fordeling av saker: 

Tiltak/kontrollform Antall saker  

Orienteringer 2 

Forvaltningsrevisjon, bestillingsdialog, rapporter etc. 15 

Selskapskontroll 0 

Regnskapssaker 9 

Virksomhetsbesøk 3 

 

I tillegg har utvalget behandlet 9 interne saker for revisjonen og tre 
henvendelser fra publikum. Kontrollutvalget har besluttet (sak 49/17) at leder og 

http://www.rokus.no/baerum.html


sekretær er delegert myndighet til å ta beslutninger om henvendelser om 

byggesaker. Disse legges frem i utvalget som referatsak. 
 

I tillegg til slike saker behandler kontrollutvalget i Bærum interne saker knyttet 
til revisjonen (regnskap, budsjett, virksomhetsplan, intern organisering etc.) 
 

3.1  Orienteringer  
Kontrollutvalget gjennomfører samtaler med ordfører og rådmann ved behov. 
Ordfører har generell møterett i kontrollutvalgets møter. Rådmannen blir innkalt 
for å rapportere eller orientere kontrollutvalget i spesielle saker. Ordfører og 

rådmann kan også besvare spørsmål utvalget har i forhold til saker som er til 
behandling.  

 
Kontrollutvalget har fått to orienteringer fra rådmannen i løpet av 2017, en om 
prosjektet «Optimalisering stab- og støttetjenester», og en om kommunens 

granskning av Vitalegruppen. Begge ble gitt i aprilmøtet. 
 

3.2 Virksomhetsbesøk 
Kontrollutvalget gjennomførte virksomhetsbesøk på ISI i forbindelse med 

avviklingen av maimøtet. I august var kontrollutvalget på besøk i kulturhuset, og 
desembermøtet ble avviklet i forbindelse med et besøk hos Asker og Bærum 
brannvesen, stasjon Fornebu.  

 

3.3 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet  
Kontrollutvalget skal påse at årsregnskapet for kommunen blir revidert på en 
betryggende måte (kontrollutvalgsforskriften § 6). Det vil si at regnskapene skal 

revideres etter de kravene som går fram av forskrift om revisjon og god 
kommunal revisjonsskikk. 

 
Kommuneregnskapet for 2016 ble behandlet i kontrollutvalget i april. Forut for 
behandlingen orienterte oppdragsansvarlig regnskapsrevisjon om 

revisjonsarbeidet og om revisors beretning.  
 

Kontrollutvalget hadde ingen særskilte merknader til årsregnskapet for 2016, 
men merket seg rapporteringen på styring og kontroll. 
 

Kontrollutvalgets uttalelse ble oversendt kommunen 4. april 2016. 
 

3.4 Forvaltningsrevisjon 
Bærum kommunerevisjon samarbeider med Rogaland revisjon om 

forvaltningsrevisjon. Noen av rapportene som er omtalt nedenfor er levert av 
Rogaland revisjon. 
 

I januar behandlet kontrollutvalget forvaltningsrevisjonsrapporten 
Samhandlingsreformen. Rapporten peker på tre hovedutfordringer på området:  

 Mangelfull samhandling ved overføring av pasienter fra korttidsplass til 
hjemmetjeneste hindrer at brukerne blir mest mulig selvhjulpne hjemme. 

 Kommunens budsjettmodell stimulerer ikke hjemmetjenesten til å arbeide 

for at brukerne blir mest mulig selvhjulpne. 
 Reinnleggelsene øker i antall og en del av disse kan unngås ved bedre 

planlegging. 



 

Kommunestyret behandlet rapporten i mars (sak 17/17) og vedtok samtidig å 
sende rapporten til Hovedutvalg for bistand og omsorg til orientering.   

 
I februar behandlet utvalget forvaltningsrevisjonsrapporten Godt miljø i 
barnehagene? Undersøkelsen viste at de kommunale barnehagene får dårligere 

skår enn de private i når man spør foreldrene. De to viktigste årsakene til dette 
er misnøye med mattilbudet og misnøye med lokalene. Revisjonen hadde 

følgende anbefalinger som ble vedtatt av kommunestyret 29.3.17: 
1. Foreldreråd og samarbeidsutvalg i den enkelte barnehage bør fritt få 

bestemme nivået på mattilbudet. 

2. Barnehagenes kosthold og matservering bør inngå i den enkelte 
barnehages styringsdokumenter/årsplan. 

3. Opplysninger om kosthold og mattilbud bør synliggjøres på nettsidene til 
den enkelte barnehage. 

4. Barnehagenes arbeid med å sikre et sunt og variert kosthold bør 

kartlegges og vurderes i barnehagenes årlige ståstedsanalyse. 
 

Ved behandling av forvaltningsrevisjonsrapporten Effektiv byggesaksbehandling?  
i juni, ba kontrollutvalget revisjonen om å komme tilbake med konkret forslag til 

anbefaling. I august ble rapporten oversendt kommunestyret med forslag om at 
rådmannen bes intensivere arbeidet med standardisering av 
reguleringsbestemmelsene. Kommunestyret behandlet rapporten i september 

(sak 92/27). 
 

I september behandlet kontrollutvalget to forvaltningsrevisjoner, en om 
hjemmetjenestene og en om brukerstyrt personlig assistent. Undersøkelsen om 
hjemmetjenesten viser at brukerne i all hovedsak er tilfredse med hjelpen de 

mottar fra hjemmetjenestene. Brukerne opplever å bli behandlet med respekt og 
de blir lyttet til dersom de har noe å klage på. Brukerne gir uttrykk for at 

de får den hjelpen de trenger, slik at de kan klare seg selv hjemme lengst mulig. 
Rapporten peker på følgende hovedutfordringer: 

 Det er et innsparingspotensial innenfor hjemmetjenesten. 

 Den viktigste kostnadsdriveren innen hjemmetjenestene er ressursbruken 
innenfor tjenester til mennesker med utviklingshemming. 

 Pleierne kommer ofte ikke til brukerne på avtalt tidspunkt. 
 
I rapporten Brukerstyrt personlig assistent påpeker revisjonen at organisering av 

brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er kompleks som følge av at det er en 
rekke private tjenesteytere i tillegg til kommunen på dette området. Brukerne 

er selv arbeidsledere og styrer bruk av tildelt tid slik de selv ønsker. Revisjonens 
oppfatning er at oppfølging og kontroll av leverandørene er god, men vil særlig påpeke at 
kommunen ikke har benyttet de muligheter som ligger i kontrakten til å anvende ulike 
verktøy i sin oppfølging og kontroll. Et annet funn er at det ikke er gjennomført 
brukerundersøkelser eller benyttet andre metoder for å innhente brukernes erfaringer 
knyttet til tjenesten BPA siden 2013. 
 
Begge disse rapportene ble behandlet i kommunestyret 25.10.27. 
 
Kontrollutvalget har bestilt følgende forvaltningsrevisjoner som skal leveres i 2018: 

 Forvaltningsrevisjon rettet mot arbeidslivskriminalitet 

 Blir tilpasset undervisning gjennomført?  



 Praktisering av foreløpige svar og offentlighet  

 Behandles dispensasjonssøknadene objektivt og likeverdig? 

 Hvordan håndterer grunnskolen mobbing? 
 

4. ETTERLEVELSESREVISJON 
Kontrollutvalget fikk en orientering om etterlevelsesrevisjon i august, og bestilte 

en etterlevelsesrevisjon av IKT-anskaffelser i kommunen. Rapporten leveres til 
januarmøtet 2018. 
 

5. TILSYN MED REVISJONENS ARBEID  
Kontrollutvalget skal påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning, jfr. 

kontrollutvalgsforskriftens § 4. Bærum kommune har ansatt revisor Bærum 
kommunerevisjon. Kontrollutvalget er godt fornøyd med revisjonens leveranser. 

 
I tillegg til å påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at 
årsregnskapet blir revidert på en betryggende måte skal kontrollutvalget holde 

seg løpende orientert om revisjonsarbeidet. 
 

Kontrollutvalget har fått orientering om oppfølging av revisjonsmerknader for 
2015 og om oppfølging av mislige forhold. I desember behandlet kontrollutvalget 
rapport om kommunens bruk av offentlig privat samarbeid innen bygging av nye 

skoleanlegg. Rapporten er oversendt kommunestyret til behandling.  
 

Revisor la fram egenvurdering av uavhengighet i kontrollutvalgets augustmøte. 
Revisjonen orienterer for øvrig muntlig om revisjonsarbeidet i hvert møte. 
 

6. BUDSJETTBEHANDLING 
Kontrollutvalget utarbeidet forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 

kommunen i septembermøtet. For 2018 har forslaget har en ramme på                 
kr 7 227 600,-. Forslaget fulgte formannskapets innstilling til kommunens 
budsjett ved kommunestyrebehandlingen.  

 
 

7. KONTROLLUTVALGETS RAPPORTREING 
Rapporter fra forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller oversendes 

kommunestyret etter hvert som de foreligger.  
 

Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 ble behandlet i utvalget januar 2017 og i 
kommunestyret i mars 2017 (sak 18/17)). Årsplan for 2018 ble behandlet i 
utvalget i desember og er oversendt kommunestyret for behandling. 

 

8. ØVIRIGE AKTIVITETER 
Kontrollutvalget deltok på NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2017 og på Forum 
for kontroll og tilsyns årskonferanse 2017.  

 
 

9. SEKRETARIATSFUNKSJONEN 
Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget i Bærum kommune ivaretas av 

Romerike kontrollutvalgsekretariat IKS – Rokus.  
 
 



Kontrollutvalgets sekretariat har fram til 31.12.17 brukt 183 timer i 

kontrollutvalget i Bærum kommune.  Fordelingen på oppgaver ser slik ut: 
 

Oppgaver 2017 

Saksbehandling 158 

Møter  25 

 183 

 

Under saksbehandling ligger all saksforberedelse, herunder arbeidet med årsplan 
og årsrapport. Det er videre utsendelse av møteinnkallinger, protokoller og 

vedtak til videre behandling, samt oppfølging av vedtak og journalføring. I tillegg 
kommer rådgivning, dialog med leder og revisjonssjef samt den praktiske 
tilretteleggingen av møtene. 

 
 

10 AVSLUTTENDE KOMMENTARER 
Kontrollutvalgets oppgave er å ivareta kontroll- og tilsynsfunksjonen i kommunen 

på vegne av kommunestyret, med støtte og hjelp fra sekretariatet og revisjonen.  
 
 

 
 

Bærum 22.1 2018,  
 
Per Arne Nyberg 

Leder kontrollutvalget 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

Vedlegg 

SAKER BEHANDLET I BÆRUM KONTROLLUTVALG 2017 
Møt

e 

Sak

nr. 

Sak Vedtak Sendt Behandlet 

23.1.1
7 

1/17 
Godkjenning av 
protokoll 

Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 
05.12.2016 godkjennes slik den 
foreligger. 

  

 2/17 

Forvaltningsrevisj
on - 
Samhandlingsrefo
rmen 

1. Rådmannen bes følge opp 
rapportens anbefalinger, herunder 

1. Overgangen fra 
korttidsplass til 
hjemmetjeneste, bør 
fokusere mer på å gjøre 
brukerne mest mulig 
selvhjulpne hjemme. 
2. Det bør vurderes tiltak 
som kan sikre at 
fysioterapeutene og 
ergoterapeutene kommer 
raskere inn i hjemmet. 
3. Bærum kommune må 
legge trykk på NAV slik at 
brukeren får nødvendig 
hjelpemidler uten å måtte 
vente. 
4. Budsjettmodellen for 
hjemmetjenesten bør i 
større grad fokuseres mot å 
gjøre brukerne mest mulig 
selvhjulpne. 
5. Det bør planlegges mer 
langsiktige 
behandlingsforløp for 
utsatte pasienter, i 
samarbeid med Bærum 
sykehus og fastlegene, for å 
tilfredsstillende oppfølging 
av pasientene innen 
samordningens rammer. 
6. Det legges betydelig vekt 
på et bedre samarbeid med 
fastlegene. 

2. Revisjonen bes følge opp saken og 
gi tilbakemelding til kontrollutvalget. 
3. Saken oversendes kommunestyret 
med følgende forslag til vedtak: 

 Rådmannen bes følge opp 
rapportens anbefalinger, 
herunder 

1. Overgangen fra 
korttidsplass til 
hjemmetjeneste, 
bør fokusere mer 
på å gjøre brukerne 
mest mulig 

Utskrif
t sendt 
24.1.1
7 

K-styret 
1.3.2017 sak 
17/17 
 
Tilleggspunkt i 
vedtaket: 
7. Saken 
forvaltningsrev
isjonen - 
samhandlingsr
eformen 
oversendes 
BIOM til 
orientering. 



selvhjulpne 
hjemme. 
2. Det bør vurderes 
tiltak som kan sikre 
at 
fysioterapeutene 
og 
ergoterapeutene 
kommer raskere 
inn i hjemmet. 
3. Bærum 
kommune må 
legge trykk på NAV 
slik at brukeren får 
nødvendig 
hjelpemidler uten å 
måtte vente. 
4. 
Budsjettmodellen 
for 
hjemmetjenesten 
bør i større grad 
fokuseres mot å 
gjøre brukerne 
mest mulig 
selvhjulpne. 
5. Det bør 
planlegges mer 
langsiktige 
behandlingsforløp 
for utsatte 
pasienter, i 
samarbeid med 
Bærum sykehus og 
fastlegene, for å 
tilfredsstillende 
oppfølging av 
pasientene innen 
samordningens 
rammer. 
6. Det legges 
betydelig vekt på 
et bedre samarbeid 
med fastlegene. 

 3/17 

Revisjonens 
serviceerklæring 
til kontrollutvalget 
2017 

Kontrollutvalget tar revisjonens 
serviceerklæring til orientering. 

  

 4/17 

Oppfølging av 
revisjonsmerknad
er for 2015 

Kontrollutvalget tar revisjonens 
redegjørelse til orientering. 

  

 5/17 

Årsplan 2017 
Kontrollutvalget i 
Bærum  

1. Kontrollutvalget vedtar den 
foreslåtte årsplanen for 2017. 
2. Saken sendes kommunestyret 
med følgende forslag til vedtak: 

 Kommunestyret tar 
kontrollutvalgets årsplan 

Utskrif
t sendt 
24.1.1
7 

K-styret 
1.3.2017 sak 
19/17 
 



for 2017 til orientering. 

 6/17 

Årsrapport fra 
kontroll-utvalget i 
Bærum 2016 

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

 Kommunestyret tar 
kontrollutvalgets årsrapport 
2016 til orientering. 

Utskrif
t sendt 
24.1.1
7 

K-styret 
1.3.2017 sak 
18/17 
 

 7/17 Referater 
Kontrollutvalget tar saken til 
orientering 

  

 8/17 Eventuelt 

Behandling: Revisjonssjefen 
orienterte om ombyggingsplanene i 
rådhuset. Vedtak: 
Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

  

27.02.
2017 

9/17 
Godkjenning av 
protokoll 

Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 
23.01.2017 godkjennes slik den 
foreligger. 

  

 10/17 

Forvaltningsrevisj
on Godt miljø i 
barnehagene?  

1. Revisjonen bes følge opp saken 
og gi tilbakemelding til 
kontrollutvalget om et år.  

2. Saken oversendes 
kommunestyret med følgende 
forslag til vedtak: 

 Rådmannen bes følge 
opp de fire 
anbefalingene 

Utskrif
t sendt 
28.2.2
017 

K-styret 
29.3.17 sak 
27/17 

 11/17 

Drøfting av 
forvaltnings-
revisjon rettet 
mot 
arbeidslivskriminal
itet  

Revisjonen bes legge frem en 
prosjektplan for et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet 
mot arbeidslivskriminalitet til neste 
møte. 

Utskrif
t sendt 
28.2.2
017 

 

 12/17 

Oppfølging av 
mislige forhold 2. 
halvår 2016 

Revisjonens redegjørelse om mislige 
forhold 2. halvår 2016 tas til 
orientering. 

  

 13/17 

Årsrapport og 
årsregnskap for 
2016 - Bærum 
kommunerevisjon 

1. Årsrapport og regnskap 2016 for 
kommunerevisjonen tas til 
orientering. 

2. Saken oversendes 
kommunestyret 

Utskrif
t sendt 
28.2.2
017 

K-styret 
29.3.17 sak 
28/17 

 14/17 

Revisjonens 
budsjett 2017 - 
endringer 
 

Revisjonssjefens redegjørelse om 
budsjettsituasjonen for året 2017 tas 
til orientering. 

  

 15/17 Referater Saken tas til orientering.   

 16/17 Eventuelt 

Kontrollutvalget ber om at sekretær 
legger til rette for at utvalget kan 
besøke følgende virksomheter i 2017 
Kulturhuset, ISI (mai) og 
brannvesenet.  

  

3.4.20
17 

17/17 
Godkjenning av 
protokoll 

Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 
27.3.2017 godkjennes slik den 
foreligger. 

  

 18/17 
Orientering om 
prosjektet 

Saken tas til orientering. 
 

  



«Optimalisering 
stab- og 
støttetjenester» 

 19/17 

Orientering fra 
rådmannen om 
granskning av 
Vitalegruppen 

Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 
 

  

 20/17 

Revisors beretning 
til Bærum 
kommunes 
årsregnskap 2016 

Saken tas til orientering 
 

  

 21/17 

Kontrollutvalgets 
uttalelse til 
Bærum 
kommunes 
årsregnskap 2016 

Kontrollutvalgets uttalelse til Bærum 
kommunes årsregnskap og 
årsberetning 2016 vedtas og 
oversendes kommune-styret med 
kopi til formannskapet. 

Utskrif
t sendt 
4.4.20
17 

K-styret 26.4, 
sak 43/17 

 22/17 

Forvaltningsrevisj
on retter mot 
arbeidslivskriminal
itet - prosjektplan 

Kontrollutvalget bestiller 
forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet 
mot arbeidslivskriminalitet i henhold 
til vedlagte prosjektplan og 
diskusjonen i møtet. Prosjektet 
leveres til novembermøtet. 

Utskrif
t sendt 
4.4.20
17 

 

 23/17 

Forvaltningsrevisj
on Brukerstyrt 
personlig assistent 
- forslag til 
endring av 
problemstillinger  

Kontrollutvalget godkjenner 
endringene i forvaltningsrevisjonen 
om brukerstyrt personlig assistent i 
samsvar med beskrivelsen i denne 
saken.   

Utskrif
t sendt 
4.4.20
17 

 

 24/17 

Kontrollrapport 
2016 - 
skatteoppkreverfu
nksjonen i Bærum 
kommune 

Saken tas til orientering. 
 

  

 25/17 Referater 
Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

  

 26/17 Eventuelt 
Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

  

29.5.2
017 

27/17 

Isi 
gjenvinningsstasjo
n - orientering og 
omvisning  

Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

  

 28/17 
Henvendelse til 
kontrollutvalget  

Kontrollutvalget tar ikke saken til 
behandling da saken ligger utenfor 
utvalgets mandat. 

  

 29/17 

Revisjonens 
regnskap pr 30. 
april 2017 – 
Øk.melding 
1/2017 

Revisjonens økonomiske status pr 
30.04.2017 tas til etterretning. 

  

 30/17 

Regnskapsrapport 
fra sekretariatet 
pr. 31.03.2017 

Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

  

 31/17 Referater 
Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

  

 32/17 Eventuelt  Ingen vedtak   
 33/17 Godkjenning av Protokoll fra Kontrollutvalgets møte   



protokoll 3.4.2017 godkjennes slik den 
foreligger. 

10.06.
2017 

34/17 
Godkjenning av 
protokoll 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 
29.5.2017 godkjennes slik den 
foreligger. 

  

 35/17 

Effektiv 
byggesaksbehandl
ing - 
forvaltningsrevisjo
nsrapport 

Kontrollutvalget ber revisor komme 
tilbake til utvalget med en 
presisering av vedtak som utvalget 
kan fatte. 
 
Saken blir å behandle i neste møte. 

  

 36/17 

Revurdering av 
forvaltningsrevisjo
ner høsten 2017 

Saken utsettes til neste møte. 
 

  

 37/17 
Etterlevelsesrevisj
on - en orientering 

Revisjonens redegjørelse om 
etterlevelsesrevisjon tas til 
orientering. 
 
Kontrollutvalget ber revisjonen 
fremme konkrete innspill til en 
forvaltningsrevisjon av anskaffelse 
av IKT-utstyr til neste møte. 

  

 38/17 Referater 
Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

  

 39/17 Eventuelt Ingen vedtak   

28.8.2
017 

 
40/17 

Bærum kulturhus - 
orientering og 
omvisning 

Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

  

 

 
41/17 

Godkjenning av 
protokoll 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 
19.6.2017 godkjennes slik den 
foreligger. 

  

 

 
42/17 

Effektiv 
byggesaksbehandl
ing? - 
Forvaltningsrevisj
onsrapport 

1. Rapporten om 
byggesaksbehandlingen tas 
til orientering. 

2. Revisjonen bes om å følge 
opp saken og gi 
tilbakemelding til 
kontrollutvalget. 

3. Saken oversendes 
kommunestyret med 
forslag til følgende vedtak: 
1) Rapporten om 

byggesaksbehandlinge
n tas til orientering. 

2) Rådmannens bes 
intensivere arbeidet 
med standardisering av 
reguleringsbestemmels
ene.  

 

Utskrif
t sendt 
30.8.2
017 

K-styret 27.9, 
sak 92/17 

 

 
43/17 

Revurdering av 
forvaltningsrevisjo
ner 

1. Kontrollutvalget vedtar 
følgende 
forvaltningsrevisjoner:  

o Blir tilpasset 
undervisning 
gjennomført? 

Utskrif
t sendt 
30.8.2
017 

 



o Praktisering av 
foreløpige svar og 
offentlighet 

 
2. Kontrollutvalget ber 

revisjonen til neste møte 
fremlegge et forslag til 
frister for 
forvaltningsrevisjonene 
som ble vedtatt. 

 

 

 
44/17 

Innspill til 
forvaltningsrevisjo
n av IKT 
anskaffelser 

Kontrollutvalget bestiller 
etterlevelsesrevisjon av IKT-
anskaffelser. Rapporten leveres til 
januarmøtet 2018. 

Utskrif
t sendt 
30.8.2
017 

 

 

 
45/17 

Etterlevelsesrevisj
on - valg av 
område 

Revisjonens redegjørelse om 
etterlevelsesrevisjon tas til 
orientering. Rapportering av valgt 
område - kommunens bruk av OPS 
innen bygging av nye skoleanlegg, 
imøteses innen kontrollutvalgets 
siste møte i 2017. 

Utskrif
t sendt 
30.8.2
017 

 

 

 
46/17 

Revisors 
egenvurdering av 
uavhengighet 

Kontrollutvalget tar 
uavhengighetsvurderingen til 
etterretning. 

  

 

 
47/17 

Møteplan for 
kontrollutvalget 
2018 

Følgende møteplan for 2018 vedtas: 
Mandag 22. januar 
Mandag 26. februar 
Mandag 16. april 
Mandag 28. mai 
Mandag 18. juni 
Mandag 27. august 
Mandag 24. september 
Mandag 22. oktober 
Mandag 26. november 

  

 
 
48/17 

Referater Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

  

 

 
49/17 

Eventuelt  

1. Kontrollutvalget tar 
ikke saken til 
behandling, da saken 
ligger utenfor utvalgets 
mandat. 

2. Beslutninger om 
henvendelser om 
byggesaker delegeres 
til leder og sekretær, 
og legges frem som 
referatsak. 

Utskrif
t sendt 
30.8.2
017 

 

25.9.2
017 

50/17 
Godkjenning av 
protokoll 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 
28.8.2017 godkjennes slik den 
foreligger. 

  

 51/17 

Hjemmetjenesten
e - 
forvaltningsrevisjo
n 

1. Rapporten om hjemmetjenesten 
tas til orientering. 
2. Revisjonen bes om å følge opp 
saken og gi tilbakemelding til 
kontrollutvalget. 

Utskrif
t sendt 
26.9.2
017 

Behandlet i 
kommunestyre
t 25.10 Sak 
99/17 



3. Saken oversendes kommunestyret 
med forslag til følgende vedtak: 

1) Rapporten om 
hjemmetjenesten tas til 
orientering. 
2) Rådmannen bes om å 
følge opp rapportens tre 
anbefalinger 

 

 52/17 

Forvaltningsrevisj
on Brukerstyrt 
personlig assistent 

1. Kontrollutvalget tar rapporten 
Brukerstyrt personlig assistent 
til orientering. 

2. Revisjonen bes følge opp 
anbefalingene og rapportere 
tilbake til kontrollutvalget. 

3. Rapporten oversendes 
kommunestyret med følgende 
forslag til vedtak: 

1. Rapporten om 
Brukerstyrt personlig 
assistent tas til 
orientering. 

2. Rådmannen bes følge 
opp rapportens 
anbefalinger. 

 
 

Utskrif
t sendt 
26.9.2
017 

Behandlet i 
kommunestyre
t 25.10 Sak 
98/17 

 53/17 

Frister for nye 
forvaltningsrevisjo
ner 

Kontrollutvalget ber om å få sakene 
fremlagt til følgende møter: 

 Stopper kommunen 
arbeidskriminalitet?  
 16. april 

 Blir tilpasset undervisning 
gjennomført?  
 28. mai 

 Praktisering av foreløpige svar 
og offentlighet 
 28. mai 

 

Utskrif
t sendt 
27.9.2
017 

 

 54/17 

Rådmannens 
oppfølging av 
kontrollutvalgsved
tak - 2017 

1. Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

2. Kontrollutvalget forventer ikke 
ytterliggere tilbakemelding om 
rådmannens oppfølging av 
kontrollutvalgets vedtak i 
følgende saker: 

 Møte 13.10.14 sak 
043/14 Tildeling av 
kulturmidler 

 Møte 30.11.15 sak 
042/15 Riktig utførte 
innkjøp?  

 Møte 09.05.16 sak 
036/16 Investeringer 
som vedtatt? 

  



 Møte 09.05.16 sak 
041/16 Investeringen i 
nytt økonomisystem 
(BØR) 

 

 55/17 

Oppfølging av 
mislige forhold 1. 
halvår 2017 

Revisjonens redegjørelse om mislige 
forhold 1. halvår 2017 tas til 
orientering. 

  

 56/17 

Revisjonens 
interne 
kvalitetskontroll 
2017 

Revisjonens redegjørelse om 
gjennomført intern kvalitetskontroll 
av forvaltningsrevisjon og 
regnskapsrevisjon for 2017 tas til 
orientering. 

  

 57/17 
Revisjonssjefens 
betingelser 

Revisjonssjefens årslønn justeres 
med 2,43% med virkning fra 
1.1.2017 

  

 58/17 

Revisjonens 
regnskap pr 31. 
juli 2017 - 
Økonomimelding 
2/2017 

Revisjonens økonomiske status pr 
31.08.2017 tas til etterretning. 
 

  

 59/17 

Rapportering på 
ressursbruk fra 
sekretariatet per 
31. august 2017 

Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

  

 60/17 Referater 
Kontrollutvalget tar saken til 
orientering 

  

 61/17 Eventuelt 

Fra behandlingen: Møtet 20. 
november avlyses. Kontrollutvalget 
besøker brannvesenet, Fornebu 
brannstasjon i forbindelse med 
møtet 4.12. Ingen vedtak. 

  

23.10.
2017 

62/17 Protokoll 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 
25.9.2017 godkjennes slik den 
foreligger. 

  

 63/17 

Idedugnad om 
forvaltningsrevisjo
ner i 2018 

1. Kontrollutvalget ber revisjonen 
utarbeide konkrete forslag til 
forvaltningsrevisjoner i samsvar 
med innspillene som kom frem 
på møtet. 

2. Kontrollutvalget ønsker en 
samlet oversikt over forslagene 
på utvalgets desembermøte. 

 
 

  

 64/17 

Budsjett for 
kontroll og tilsyn 
2018 

Følgende forslag til budsjettet for 
kontroll- og tilsynsordningen for 
Bærum kommune vedtas og 
oversendes kommunen som 
kontrollutvalgets forslag til budsjett 
for kontroll og tilsyn for 2018: 

 2017 2018 

Revisjonen 6 364 753 6 684 100 

Sekretariatet 772 875 543 500 

Totalt 7 137 628 7 227 600 

 

Utskrif
t sendt 
13.11.
2017 

K-styret 6.12, 
sak 111/17 



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

 65/17 
Brukerundersøkel
se revisjonen 2017 

Kontrollutvalget er fornøyd med 
resultatet av undersøkelsen. 

  

 66/17 Referater 
Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

  

 67/17 Eventuelt Ingen vedtak   

4.12.2
017 

68/17 

Orientering om 
Asker og Bærum 
Brannvesen og 
omvisning på 
Fornebu 
brannstasjon 

Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 
 

  

 69/17 Protokoll 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 
23.10.2017 godkjennes slik den 
foreligger. 

  

 70/17 

Valg av 
forvaltningsrevisjo
ner 2018 

1. Kontrollutvalget bestiller 
følgende 
forvaltningsrevisjoner for 
2018: 

 Behandles 
dispensasjonssøkn
adene objektivt og 
likeverdig? 

 Hvordan håndterer 
grunnskolen 
mobbing? 

2. Disse 
forvaltningsrevisjonene 
kommer i tillegg til de som 
ble vedtatt tidligere og som 
ikke er ferdigstilt. 

3. Kontrollutvalget ønsker 
forslag til frister for 
forvaltningsrevisjonene på 
neste møte. 

4. Kontrollutvalget bestiller 
ytterligere 1 – 2 
forvaltningsrevisjoner i juni 
2018. 

 

Utskrif
t sendt 
5.12.1
7 

 

 71/17 

Årsplan for 
kontrollutvalget 
2018 

1. Kontrollutvalget ber 
sekretariatet legge til rette 
for følgende 
virksomhetsbesøk: 

 Asker og Bærum 
vannverk 

 ARBA inkludering 

 SIMULA 
2. Kontrollutvalget ber revisor 

orientere om overordnet 
revisjonsstrategi. 

Utskrif
t sendt 
5.12.1
7 

 



3. Kontrollutvalget vedtar den 
foreslåtte årsplanen for 
2017, med de endringer 
som fremkom i møtet.  

4. Saken sendes 
kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak: 

 Kommunestyret tar 
kontrollutvalgets 
årsplan for 2018 til 
orientering. 

 

 72/17 

Oppfølging av 
revisjonsmerknad
er for 2016 

Kontrollutvalget tar revisjonens 
redegjørelse til orientering. 

  

 73/17 

Kommunens bruk 
av offentlig privat 
samarbeid innen 
bygging av nye 
skoleanlegg 

1. Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

2. Saken sendes kommunestyret 
med følgende forslag til vedtak:  

 Kommunestyret tar 
saken til orientering 

 

Utskrif
t sendt 
5.12.1
7 

 

 74/17 

Kommunerevisjon
ens 
virksomhetsplan 
2018 

Kontrollutvalget tar revisjonens 
virksomhetsplan for 2018 til 
etterretning. 

  

 75/17 Referater 
Kontrollutvalget tar saken til 
orientering. 

  

 76/17 Eventuelt Ingen vedtak   

 

 

 


