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Kontrollutvalgets 
medlemmer  

Ole Willy Sandbekk - leder  
William Norset - nestleder 
Astrid O. Nesland  
Gerd Annexstad  
Tom Brunsell 

 

Ordfører Ordfører Lene Conradi 

Revisor Asker kommunerevisjon v/revisjonssjef Brita Arvidsen 

 

Kopi av innkallingen 
sendes: 

Rådmann Lars Bjerke 

 

Kopi av innkallingen 
sendes: 

Varamedlemmene (til orientering). 
Varamedlemmene møter ikke uten nærmere innkalling. 

 

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET 
 

Sted Asker rådhus. 

Tid Mandag 2.6.14 kl. 17.00. 

Sekretær Sekretariatsleder Mona Moengen  
(Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 01/990 20 717, ev. 
monmoe@lorenskog.kommune.no ) 

Invitert til sak Rådmannen til sak 29, 30 og 31. 

 
SAKSLISTE  
 
Sak nr. Sak Ca tid for 

behandling 

29/2014 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Helsetjenester i hjemmet i lys av 
samhandlingsreformen. 

17.00 

30/2014 Oppfølging av sak om rutinesvikt ang tilskudd fra Husbanken til Borgenåsen. 17.30 

31/2014 Oppfølging av forvaltningsrevisjon på barnevern. 18.00 

32/2014 Forvaltningsrevisjonsrapport - kommunens eiendeler 18.30 

33/2014 Revisors uavhengighetserklæring. 19.00 

34/2014 Økonomirapportering fra revisjonen 1. tertial. 19.15 

35/2014 Referater, orienteringer og diskusjoner.  19.30 

36/2014 Gjensidig orientering om informasjon fra utvalgene.  19.45 

37/2014 Rapportering fra kommunerevisjonen. 20.00 

38/2014 Eventuelt. 20.15 

39/2014 Anskaffelse av IT-tjenester.  

 
Sak 39/14 vil bli behandlet først. 
 
Ole-Willy Sandbekk (sign.) 
kontrollutvalgets leder 

 
 
 
 
 
Lørenskog 26.5.14 

 
 
 

Mona Moengen 
sekretær for kontrollutvalget  
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Sak nr. Sak Møtedato 

29/2014 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Helsetjenester i 

hjemmet i lys av samhandlingsreformen. 

2.6.14 

 
Saksbehandler 

 Mona Moengen 

 

 

Saksdokumenter 
1. Tilbakemelding til Kontrollutvalget - Forvaltningsrevisjon innen Helsetjenester i 

hjemmet i lys av samhandlingsreformen, notat fra rådmannen av 21.5.14 med vedlegg. 

 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten Helsetjenester i hjemmet i lys av 

samhandlingsreformen i sitt møte 9.12.13. I denne forvaltningsrevisjonen har kontrollutvalget 

avgrenset seg til å se på hjemmesykepleien. Da utvalget behandlet rapporten, var det blant 

annet opptatt av det høye sykefraværet og bruken av konsulenttjenester under behandlingen. 

 

Kommunestyret behandlet saken 21.1.14, sak 3/14, og fattet følgende vedtak: 

 

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering. 

2. Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp rapportens anbefalinger, herunder: 

i. Undersøke bemanningssituasjonen for å sørge for en riktig dimensjonering av 

tjenesten 

ii. Sørge for å få full nytte av kompetansen i forsterket sykepleierteam  

iii. Styrke den interne samhandlingen 

iv. Sørge for pålitelig registrering av avvik for å sikre bedre styringsinformasjon 

3. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra rådmannen om hvordan anbefalingene 

er fulgt opp innen 15.10.2014. 

 

Rådmannen ønsker å komme med en foreløpig tilbakemelding til kontrollutvalget på et noe 

tidligere tidspunkt. I vedlagte notat til saken er det redegjort for oppfølgingsarbeidet så langt. 

Direktør Aud Hansen og virksomhetsleder Vigdis Vagle møter i kontrollutvalget for å 

redegjøre for saken og svare på kontrollutvalgets spørsmål. 

 

Det registreres at rådmannen har startet arbeidet med å følge opp rapporten. Kontrollutvalget 

ønsker å få vite hvordan overvåkningen av implementerte systemer virker, og er opptatt av at 

rådmannen presenterer tall som viser effekt av gjennomførte tiltak. For eksempel er 

bemanningssituasjonen ute hos brukene, fagbemanning målt i reelle tall, en interessant 

parameter når det gjelder den første anbefalingen.  

 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar tilbakemelding til foreløpig orientering og innhenter som planlagt 

tilbakemelding fra rådmannen om hvordan anbefalingene er fulgt opp pr. 15.10.2014. 
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Kontrollutvalgets behandling 
 
 

Kontrollutvalgets vedtak 
 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 

 

  



Notat 
Til: Kontrollutvalget 

Fra: Rådmann 

Kopi: Aud Hansen, Vigdis Vagle, Sissel Merete Mundal. 

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 

13/6733 - 033 ASKER 21.5.2014 

Tilbakemelding til Kontrollutvalget (ROKUS IKS) - Forvaltningsrevisjon innen 

Helsetjenester i hjemmet i lys av samhandlingsreformen  

I forbindelse med behandling av forvaltningsrevisjonsrapport Helsetjenester i hjemmet i lys av 

samhandlingsreformen (utvalgssak 3/14) vedtok kommunestyret at kontrollutvalget skal innhente 

tilbakemelding på oppfølging av anbefalingene i rapporten. På bakgrunn av dette har 

kontrollutvalget bedt om et notat fra Rådmann hvor det gis en orientering om oppfølgingsarbeidet 

som er gjort i etterkant av revisjonen.    

Møte i kontrollutvalget er berammet til 2. juni 2014. Direktør Aud Hansen og virksomhetsleder 

Vigdis Vagle møter. 

Rådmannens redegjørelse: 

Forvaltningsrevisjonen har belyst forhold ved tjenesten knyttet til kapasitet, kompetanse, 

samhandling og internkontroll i forbindelse med innføringen og implementeringen av 

Samhandlingsreformen. Revisjonens funn er knyttet til tidsrommet 2012 til og med 1. halvår 

2013 og slik sett i en tidlig fase av implementeringen av Samhandlingsreformen. 

Prosessene med iverksettingen av Samhandlingsreformen har vært en pågående prosess siden 

reformen ble innført 1. januar 2012. Styrende for dette arbeidet er Kommunestyrets vedtak av 

«Helse og omsorg - Strategi 2020», (utvalgssak 6/13). Planen bygger på Nasjonal helse og 

Omsorgsplan 2011-2015 og skisserer et paradigmeskift hvor ressursinnsatsen i helse og 

omsorgssektoren snus fra reparasjon og behandling til forebyggende arbeid og tidlig innsats.  

Hva gjelder de anbefalinger som revisjonen viser til i revisjonsrapporten så sikret Rådmannen 

umiddelbart at disse ble tatt inn i de pågående prosessene med implementeringen.  

Rådmannen har i sitt svar til kommunerevisjonen i notat av 27.11.2013 (Vedlegg 1) redegjort 

for et bredt spekter av forhold knyttet til innføringen av Samhandlingsreformen samt 

beskrevet flere av de prosesser som er iverksatt. Videre vises det til Statusrapport for 

Samhandlingsreformen (Vedlegg 2) som ble lagt frem for kommunestyret 21.1.2014. 

(Utvalgssak 4/14) samt notat av 24.3. 2014 fra Rådmann til Formannskapet. (Vedlegg 3) 

I revisjonsrapporten ble det konkludert med fire anbefalinger. I det videre knytter Rådmannen 

noen kommentarer til hvert av punktene: 

Vedlegg 1 sak 29/14



 Kommunen bør undersøke bemanningssituasjonen nærmere for å komme frem til

hva som er en riktig dimensjonering av tjenesten. 

Det er ulike parametere som sett i sammenheng med hverandre kan gi en indikasjon på om 

tjenesten er riktig dimensjonert. Tjenesten som ytes den enkelte er vedtaksfestet og basert på 

en helsefaglig vurdering hva gjelder omfang og innhold. IPLOS-data (Individuell Pleie og 

Omsorgsstatistikk) viser brukerens behov for tjenester ut fra funksjonsnivå. Riktig 

registrering av IPLOS-data ligger til grunn for den helse-faglige vurderingen. Det arbeides 

med en ytterligere kvalitetssikring av IPLOS dataene. Det kvitteres for uført oppdrag basert 

på vedtaket og avvik fra dette registreres. Tall for 2013 viser at det totalt var avlyst 189 

besøk. I gjennomsnitt var det 3,5 avvik i virksomheten per uke. For å sette dette i perspektiv 

ble det i uke 48 (2013) utført ca. 6100 besøk. (Avvik ca. 0,051 %). Rådmannen har slik sett 

en god indikasjon på at brukerne får de tjenester de etter vedtaket har krav på. 

For å sikre at budsjettrammen til hjemmesykepleien utvikles i tråd med kommunens 

befolkningsvekst og vedtaksutvikling legger rådmannen hvert år inn en justering i forslag til 

Handlingsprogrammet. Utgiftsveksten for perioden 2007 til 2013 viser en økning i takt med 

vedtaksutviklingen. (Se vedlegg/ notat av 24.3.2014, side 2 og 3). Virksomheten følges opp i 

henhold til årshjulsrapportering. 

Årsverksutviklingen i hjemmesykepleien styres av utviklingen i antall vedtakstimer. De 

årsverk som til enhver tid legges til bemanningsplaner skal defineres ut fra en vurdering av de 

ressurser som er nødvendig. For å redusere sårbarhet ved fravær har tjenesten valgt å ha en 

bemanning i grunnturs med høy faglig kompetanse. Totalt sett har Asker en høy fagdekning i 

hjemmesykepleien, med 94 % med helsefaglig utdanning, hvorav 51 % med 3 årig- 

høyskole/bachelor. 

Bruk av vikarer i hjemmesykepleien er nødvendig for å sikre faglig forsvarlighet blant annet 

ved varierende brukerbehov og ved fravær av fast ansatte. (sykdom, permisjoner, ferier, 

turnover). Sykefraværet i hjemmesykepleien er redusert fra 17 % i 2009 til ca. 11 % i 2013. 

Det arbeides aktivt med å redusere sykefraværet. Det er iverksatt et prosjekt med økt 

grunnbemanning i to av hjemmesykepleiens soner, « tilstede med glede».  

Tall for 2013 viser at Asker kommune og Drammen kommune har tilnærmet likt nivå på bruk 

av vikarer. Det utredes alternative måter å sikre god tilgang på vikarer, slik som å etablere en 

egen vikarpool. 

 Kommunen bør jobbe aktivt med forutsetningene som forsterket sykepleieteam jobber

under for å få full nytte av kompetansen de representerer.

En robust hjemmesykepleie er en nødvendig for å redusere sykehusinnleggelser og ta i mot 

utskrivningsklarepasienter. Fra 1. januar 2012 har hjemmesykepleien i Asker vært organisert i 

en virksomhet for å sikre nødvendig robusthet, fleksibilitet og hensiktsmessig ressursbruk. 

Tjenesten er styrket, både i forhold til faktiske ressurser – og kompetanse. Etablering av 

forsterket sykepleieteam, tilsetting av kreftkoordinator og organisering av kreftsykepleiere i 

team samt organisering av demensteam er eksempler på dette. 

Forsterket sykepleieteam ble etablert 01.10.12 i tråd med vedtak i Prosjekt lokalmedisinske 

tjenester på Bråset. Forsterket sykepleieteam er av de første ambulante sykepleieteam i sitt 



slag som er knyttet til kommunehelsetjenesten i Norge. Teamets rolle og funksjon er vurdert 

og på bakgrunn av det er funksjonsbeskrivelsen revidert. Samarbeid og samhandlingen internt 

i virksomheten er styrket og det er etablert samhandlingsarenaer mellom fastlegene og øvrige 

helse og omsorgstjenester. I denne sammenheng nevnes også elektronisk meldingsutveksling 

mellom fastlegene og forsterket sykepleieteam. Pr. 01.01.14 består teamet av 3 sykepleiere 

med videreutdanning i intensivsykepleie og/eller relevant praksis fra akuttmedisin. Hensikten 

med teamet er å styrke helse og omsorgstjenesten og bidra til å gi tjenester som sikrer «god 

pasientflyt og gode pasientforløp». Teamet har fokus på å være raskt tilgjengelig der det er 

behov, for å sikre rask utskrivning fra sykehus eller evt unngå sykehusinnleggelse. Teamet 

har stort fokus på kompetanseoverføring til øvrig personell.  

 

 Samhandlingen internt bør styrkes 

Rutiner for samhandling mellom vedtakskontoret og hjemmesykepleien er implementert. 

Asker har vært pilot-kommune i implementeringen av elektronisk meldingsutveksling. Dette 

har bidratt til en raskere og sikrere informasjon mellom aktørene. Hovedkontakten mellom 

spesialisthelsetjenesten og kommunen skjer via vedtakskontoret. Avtaler og rutiner er 

utarbeidet for å sikre god informasjonsflyt. En omfattende prosess i regi av Vedtakskontoret 

har ført til utarbeidelse av 16 rutiner som skrer god koordinering av samhandling mellom 

sykehus, Vedtakskontoret, fastlegene og virksomhetene i helse og omsorg. 

 

 For å sikre bedre styringsinformasjon, bør det sørges for pålitelig registering av 

avvik og andre hendelser 

Det systematiske kvalitets- og forbedringsarbeidet i henhold til lov og forskrift er 

videreutviklet gjennom FOU modellen, (Vedlegg 4) som er etablert i alle virksomheter for å 

bidra til god avvikshåndtering og læringssløyfer i forbedringsarbeidet. Helse og 

omsorgstjenesten benytter 3 forskjellige former for avviksregistrering: 

 

 Internettbasert klagemodul i Vestre Viken helseforetak. Her kan pasienter, pårørende 

og helsepersonell i primærhelsetjenesten registrere klager, avvik og 

forbedringsforslag direkte inn i sykehusets avvikssystem.  

 

 Asker Dialogen videreutviklet med underkategorier ved avviksregistering, noe som 

letter oversikt og gir større muligheter for statistikk og analyse. Det skal meldes avvik 

i Askerdialogen dersom det er avvik knyttet til samhandlingsrutinene (prosess 4.5 i 

felles ledelsessystem).  Hjemmesykepleien har gjennomført opplæring med alle i å 

melde avvik i Asker Dialogen, betydningen av å melde avvik, hvordan avslutte og 

evaluere avvik. Det planlegges opplæring av mellomlederne i behandling av avvik, 

årsaksanalyse, korrigerende tiltak, implementering og å følge opp effekt. 

 

 Det systematiske kvalitets- og forbedringsarbeidet i henhold til lov og forskrift er 

videreutviklet gjennom FOU modellen, som er etablert i alle virksomheter for å bidra 

til god avvikshåndtering og læringssløyfer i forbedringsarbeidet. Det arbeides med en 

systemforståelse i forbedringsarbeid med bla. etablering av kvalitetsråd som skal 

jobbe med forbedring bla med utgangspunkt i avvik. 

 
 

 

 

 



Vedlegg: 

1. Rådmannens svar på forvaltningsrevisjonen, datert 27.11.2013 

2. Statusrapport for Samhandlingsreformen i Asker. Kommunestyret 

21.1.2014.(Utvalgssak 04/14.) 

3. Notat til Formannskapet, datert 24.3.2014. 

4. Modell for FOU. 
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Sak nr. Sak Møtedato 

30/2014 Oppfølging av sak om rutinesvikt ang tilskudd fra 

Husbanken til Borgenåsen. 

2.6.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Mangler ved søknad om Husbanktilskudd ved Borgenbråten bofellesskap - orientering

om oppfølging, notat fra rådmannen 12.5.14.

Saksopplysninger 
Ved behandling av sak 42/13 Rutinesvikt angående tilskudd fra Husbanken til Borgenbråten 

bofellesskap, fattet kontrollutvalget følgende vedtak:  

1. Kontrollutvalget gir sin tilslutning til revisors forslag til forbedringer.

2. Kontrollutvalget oversender saken til rådmannen, og ber om tilbakemeldinger på

hvilke tiltak som iverksettes på dette feltet innen utløpet av første kvartal 2014.

På denne bakgrunn har kontrollutvalget bedt rådmannen om en orientering om hvordan saken 

er fulgt opp, se vedlegg 1 til saken. Av notatet fremgår det at arbeidet med å implementere 

revisors forslag til forbedringer er godt i gang, og mange tiltak er gjennomført. Rådmannens 

vurdering er at selv om ikke alle tiltak er gjennomført er det nå lavere risiko for at tilsvarende 

hendelse skal skje igjen ut i fra at hendelsen i seg selv har fått stor oppmerksomhet i 

organisasjonen. Videre fremhever rådmannen betydningen av ledelsesmessig styring og 

oppfølging av dette området på ulike nivå i organisasjonen for å sikre at rutiner etterleves og 

mulig svikt forebygges. 

Eiendomsdirektør Ragnar S. Studsrød vil gi en nærmere orientering om oppfølgingsarbeidet 

og svare på kontrollutvalgets spørsmål i møtet. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



Notat 
Til: Kontrollutvalget v/ ROKUS IKS 

Fra: Rådmannen 

Kopi: 

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 

13/6733 - 033 ASKER 12.05.2014 

Kontrollutvalgsmøtet 2.6. - Mangler ved søknad om Husbanktilskudd ved 

Borgenbråten bofellesskap – orientering om oppfølging 

Det vises til møteinnkalling 29.4.14 fra ROKUS IKS hvor rådmannen bes om å gi en 

orientering til kontrollutvalget i møtet 2.6. samt et notat om oppfølgingsarbeidet i forkant av 

møtet. 

Ved behandling av sak 42/13 Rutinesvikt angående tilskudd fra Husbanken til Borgenbråten 

bofellesskap, fattet kontrollutvalget følgende vedtak:  

1. Kontrollutvalget gir sin tilslutning til revisors forslag til forbedringer.

2. Kontrollutvalget oversender saken til rådmannen, og ber om at tilbakemeldinger på

hvilke tiltak som iverksettes på dette feltet innen utløpet av første kvartal 2014.

Rådmannen har innenfor tjenesteområdet Eiendom i etterkant av hendelsen i 2013, iverksatt 

tiltak for å forebygge at dette ikke skal forekomme igjen.  

Rådmannen vil nedenunder redegjøre nærmere for tiltak som er iverksatt/under utarbeidelse. 

Det tas utgangspunkt i kommunerevisors rapport med forslag til forbedringer (tekst i kursiv i 

det videre): 

• Sjekklister ved prosjekter der en svarer opp mot kritiske faktorer

Svar: 

Det pågår prosess i prosjekt og utbygging med utforming av sjekklister relatert til milepeler i 

prosjekter.  

Videre vil det bli utarbeide en felles prosess i organisasjonen for tilskuddsforvaltning. Denne 

skal blant annet definere ansvar og roller i prosessen, sikre at tilskudd søkes i rett tid, 

regnskapsførers etter prinsipper for god kommunal regnskapsskikk, dokumentasjon av 

prosessen, rapportering til tilskudds instans, samt sikre at tilskuddet er brukt etter hensikten.  

I prosessene er det lagt opp til involvering av medarbeidere på ulike nivå/roller. Det tas sikte 

på at rutiner/sjekklister er utarbeidet i månedsskiftet mai/juni. 

Vedlegg 1 sak 30/14



• God/informativ rapportering på prosjekter. Vise regnskap mot budsjett. I prognoser 

bør det klart framkomme forventede utgifter og også tilskudd/inntekter. Prognosene 

bør uttale seg om sikkerhet for tallene 

 

Svar: 

Rådmannen har fra og med første tertial 2014 innført rutine for rapportering på både 

kostnader og inntekter i investeringsprosjekter. Tidligere har denne rapporteringen kun 

inneholdt kostnadssiden. Tilskudd unngår i inntektene som rapporteres.  

 

 

• Definere ansvar ned på person/stilling og ikke bare på avdeling, gruppe eller rolle i 

prosjektet 

 

• Søknadsprosessen om tilskudd til prosjekter bør rapporteres i styringsgruppemøter og 

referatføres. 

 

• Få inn Husbanken som et punkt/milepel i prosjektstyringsverktøyet, som må kvitteres 

ut før byggestart. Dette på lik linje med andre godkjennelser eller vedtak som må 

foreligge 

 

Svar: 

En gjennomgang og oppdatering av rutiner i Ledelsessystemet for Eiendomsfunksjonen (4), 

som skal sikre at rutiner etterleves. 

 

Det er utarbeidet et Styringsdokument som skal brukes ved alle investeringsprosjekter, og 

som gjennomgås av Styringsgruppen i møte med Prosjektleder, for å kvittere ut at det bl.a. er 

fokus på økonomi, roller og ansvar i prosjektet (se vedlegg – sak 05/04)) 

 

Det er etablert Eiendomsdirektørens stabsfunksjon (controller økonomi/Husbank etc) 

 

Det er etablert en tettere kontakt med Husbanken i forkant av investeringsprosjekter som 

berettiger til tilskuddsordninger, for å sikre at søknader og nødvendig dokumentasjon 

utarbeides i riktig tid. 

 

Som oppfølging av hendelsen igangsatte rådmannen en gjennomgang av den konkrete 

hendelsen samt et prosjekt med formål å gjennomgå og sikre rutiner for ulike type inntekter. 

Forbedringsarbeidet som følge av dette pågår og er dels omtalt ovenfor. Selv om ikke alle 

tiltak er gjennomført vurderer rådmannen at det er lavere risiko for at tilsvarende hendelse 

skal skje igjen ut i fra at hendelsen i seg selv har fått stor oppmerksomhet i organisasjonen. 

Selv om det etableres rutiner vil rådmannen fremheve betydningen av ledelsesmessig styring 

og oppfølging av dette området på ulike nivå i organisasjonen for å sikre at rutiner etterleves 

og mulig svikt forebygges. 

 

I kontrollutvalgsmøte 2.6. stiller eiendomsdirektør Ragnar S. Studsrød for å gi en nærmere 

orientering om oppfølgingsarbeidet. 
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Sak nr. Sak Møtedato 

31/2014 Oppfølging av forvaltningsrevisjon på barnevern. 2.6.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Oversendelsesnotat fra rådmannen 12.5.14

2. Barnevernstjenesten i Asker kommune - forvaltningsrevisjonsrapport - orientering om

iverksatte tiltak, notat fra rådmannen 19.5.14

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget bestilte i sak 33/12 en forvaltningsrevisjon innen barnevernet, som ble 

behandlet i kontrollutvalget i sak 52/12. Kommunestyret fattet i sak 2/13 følgende vedtak: 

1. Kommunestyret ber rådmannen om å videreføre det arbeidet som er igangsatt for å

kvalitetssikre barneverntjenesten i samsvar med konklusjonene i rapporten.

2. Følgende punkter gis særlig oppmerksomhet:

 Tiltak for å sikre kompetanse og redusere turnover og sykefravær

 Tiltak som sikrer behandling av saker i rett tid

 Bedre rutiner for rapportering i samsvar med vedtatte planer

 Følge opp mål om å redusere kjøp av tjenester eksternt

 Følge opp spørsmål som rapporten reiser om produktiviteten i

barnevernet

3. Rådmannen bes videre om å gi kontrollutvalget tilbakemelding om effekten av

iverksatte tiltak innen 1. oktober 2013.

Kontrollutvalget behandlet oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport på barneverntjenesten i 

Asker 4.11.13 (sak 50/13). Utvalget var særlig opptatt av arbeidet med å redusere 

sykefraværet. Det ble fattet følgende vedtak: 

Kontrollutvalget har merket seg at arbeidet med å følge opp forvaltningsrevisjonen på 

barnevern har startet opp, men at det gjenstår en del før anbefalingene er oppfylt. 

Kontrollutvalget tar til informasjon til foreløpig orientering, og ber om at rapporten 

fra Veritas oversendes når den foreligger. Kontrollutvalget vil be rådmannen komme 

tilbake med per første kvartal 2014 med de tiltak som er iverksatt. 

Delrapport om barneverntjenesten fra Veritas til utvalget i februar. Veritas gav 

barneverntjenesten 4 av 5 poeng. I vedlegg 2 til saken har rådmannen redegjort for iverksatte 

tiltak.  

Det har vært gjennomført tilsyn fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus i juni 2013. Tema for 

tilsyn er barneverntjenestens arbeid med barn som bor i fosterhjem var oppfølging og kontroll 
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av barnets situasjon i fosterhjemmet, barnets medvirkning og råd og veiledning til 

fosterforeldre. Fylkesmannen fant ingen avvik og gav ingen merknader. 

 

Arbeidstilsynet i Oslo gjennomførte tilsyn i fire av barneverntjenestens bofellesskap i mars 

2014. Arbeidstilsynet ga ikke varsel om pålegg om de temaene som ble gjennomgått. 

Arbeidstilsynet hadde imidlertid en anbefaling om tiltak knyttet til det høye sykefraværet ved 

avdelingen. 

 

Rådmannen varsler at han vil gjennomføre internrevisjon hos bl.a. barneverntjenesten i 

tidsrommet 22.04.14-13.06.14. Tema for revisjonen er ennå ikke fastsatt. 

 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget konstaterer at det er iverksatt tiltak for å møte rapportens anbefalinger, og 

ønsker å følge med på effekten av disse. Utvalget ønsker å bli informert om resultatene av 

internrevisjonen hos barneverntjenesten.  

 

Kontrollutvalgets behandling 
 
 
 

 

Kontrollutvalgets vedtak 
 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 

 

  



Notat 
Til: Kontrollutvalget v/ROKUS IKS 

Fra: Rådmannen 

Kopi: 

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 

13/6733 - 033 ASKER 12.05.2014 

Kontrollutvalget 2.6.14 - Barneverntjenesten forvaltningsrevisjonsrapport - orientering 

om iverksatte tiltak  

Det vises til brev av 29.4.14 fra ROKUS IKS med forespørsel om redegjørelse fra 

Rådmannen etter oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om barneverntjenesten i Asker 

kommune. 

Vedlagt følger redegjørelse fra barnevernstjenesten til rådmannen om iverksatte tiltak. 

Rådmannen støtter barnevernsjefens vurderinger og konklusjoner.  

Rådmannen vil forøvrig legge rapportene frem for ordinær politisk behandling. 

I kontrollutvalgsmøtet 2.6. møter barnevernsjefen. 

Vedlegg 1 sak 31/14
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Rapport 

Til: Rådmannen Lars Bjerke 

Fra: Barneverntjenesten 

Kopi: Jo Fiske 

Saksnr./Arkivkode Sted Dato

ASKER 19.05.2014 

Barnevernstjenesten i Asker kommune - forvaltningsrevisjonsrapport - 

orientering om iverksatte tiltak  

Sakens bakgrunn: 
Kontrollutvalget bestilte i sak 33/12 en forvaltningsrevisjon innen barnevernet i 

Asker, som ble behandlet i kontrollutvalget i sak 52/12. Kommunestyret fattet i 
sak 2/13 følgende vedtak: 

1. Kommunestyret ber rådmannen om å videreføre det arbeidet som er

igangsatt for å kvalitetssikre barneverntjenesten i samsvar med
konklusjonene i rapporten.

2. Følgende punkter gis særlig oppmerksomhet:
o Tiltak for å sikre kompetanse og redusere turnover og sykefravær

o Tiltak som sikrer behandling av saker i rett tid
o Bedre rutiner for rapportering i samsvar med vedtatte planer
o Følge opp mål om å redusere kjøp av tjenester eksternt

o Følge opp spørsmål som rapporten reiser om produktiviteten i
barnevernet

3. Rådmannen bes videre om å gi kontrollutvalget tilbakemelding om
effekten av iverksatte tiltak innen 1. oktober 2013.»

I forbindelse med behandling av rapport fra rådmannen om iverksatte tiltak, 

fattet kontrollutvalget i møte 04.11.2013, sak 50/13, følgende vedtak:  

Kontrollutvalget har merket seg at arbeidet med å følge opp 

forvaltningsrevisjonen på barnevern har startet opp, men at det gjenstår 
en del før anbefalingene er oppfylt. Kontrollutvalget tar til informasjon til 

foreløpig orientering, og ber om at rapporten fra Veritas oversendes når 
den foreligger. Kontrollutvalget vil be rådmannen komme tilbake med per 
første kvartal 2014 ned de tiltak som er iverksatt. 

Rådmannen oversendte delrapport om barneverntjenesten fra Veritas til utvalget 

28.02.2014. Kontrollutvalget ønsker, i innkalling fra ROKUS IKS av 29.04.2014, 
en tilbakemelding på arbeidet med å følge opp i rapporten i møte 02.06.2014. 
Det bes også om et notat om oppfølgingsarbeidet i forkant av møte, senest 

19.05.2014. 

Vedlegg 2 sak 31/14
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Vedrørende iverksatte tiltak og effekten av disse: 
 

 Tiltak for å sikre kompetanse og redusere turnover og sykefravær  
 

Sykefravær: 
 

o Figur 1: Sykefravær 2011 - første kvartal 2014 

 

 
 

Kilde: HRM, Asker kommune 

 
Kommentar til figur 1: Det ble opplyst feil tall for sykefraværet for 2012 i 

barneverntjenestens notat av 25.09.2013. Barneverntjenesten bemerker at det 
er en betydelig nedgang i sykefraværet fra 2012 til 2013 i barnevernet og en 

ytterligere nedgang første kvartal 2014. Det vil bli vurdert særskilte tiltak for å 
redusere sykefraværet i bofelleskapene, jf. brev fra Arbeidstilsynet nedenfor.  
 

ASSS-nettverket består av de 10 største kommunene i landet – Bergen, Bærum, 
Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Oslo, Sandnes, Stavanger, Trondheim og 

Tromsø. KS er sekretariat for og samarbeidspartner i nettverket. Gjennomsnittlig 
sykefravær for den kommunale barneverntjenesten i nettverket var i 2012 på 11 

% (Hovedrapport for ASSS-nettverket 2013, Figur 127: Sykefravær. Barnevern, 
KS). Det forekommer ikke tall for ASSS-nettverkets sykefravær i 2013 pr. d.d. 
Barneverntjenesten har kontaktet SSB for ytterligere tallmateriale for 

sykefravær i de kommunale barneverntjenestene, men det har ikke vært mulig å 
få fremlagt pr. d.d.  

 
I 2014 har det vært fokus på å finne hensiktsmessig tiltak for å redusere 
sykefraværet ytterligere. Det er i samarbeid med de ansatte vedtatt å iverksette 

følgende tiltak for å redusere sykefraværet: 
 

- to saksbehandlere i de mest krevende sakene 
- forbedre malene i barneverntjenestens fagprogram Familia ytterligere 
- anskaffe videokonferanseutstyr, som vil spare tid på reising til 

institusjoner som ligger langt unna 
- utprøving av øreklokker for ansatte som deler kontor 

http://www.ks.no/PageFiles/51322/ASSS%20Hovedrapport%20%202013%20endelig.pdf?epslanguage=no
http://www.ks.no/PageFiles/51322/ASSS%20Hovedrapport%20%202013%20endelig.pdf?epslanguage=no
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- prøve ut faste skrivedager for saksbehandlere 
- økt fokus på respekt for hverandres tid 

- ansatte skal høres og medvirke til evt. deltagelse i nye 
forskningsprosjekter og annet eksternt utviklingsarbeid 

- videreutdanning i barnevernledelse for lederteamet, som skal bidra til 
mer tydelig ledelse og medarbeidernes ønske om mer tilbakemelding, 
veiledning og støtte i hverdagen 

- PC i alle møterom  

Følgende tiltak er under vurdering: 

 
- egen ansatt som utarbeider utbetalingsplaner, registrerer vedtak fra 

fylkesnemnda, domstolsavgjørelser i Familia m.m. 
- øke kompetansen på skriveferdigheter via ekstern kursholder 
- tiltak for å bedre møtekultur og – struktur 

 
Redusere turnover: 

Asker kommune har ikke pr. d.d. utarbeidet noe verktøy for å beregne turnover 
på virksomhetsnivå. Barneverntjenesten avventer dette for å vurdere turnover 
nærmere. En måte man kan redusere turnover er imidlertid det som er omtalt i 

punktet om tiltak for å sikre kompetanse.   
 

Tiltak for å sikre kompetanse:  
 

o Figur 2: Første halvår 2013: Kompetansetiltak i 
barneverntjenesten, jf. rapporterte fagstillinger 

 
Kommuner Kompetansetiltak 

Fagstillinger 
Kompetansetiltak 
merkantile stillinger 

Asker  
(Rapporterte fagstillinger 44,7) 

 
114 

 
1 

Bærum  
(Rapporterte fagstillinger 83,6) 

 
322 

 
17 

Drammen 
(Rapporterte fagstillinger 55,9) 

 
329 

 
0 

Oppegård 
(Rapporterte fagstillinger 20,7) 

 
98 

 
11 

Skedsmo 
(Rapporterte fagstillinger 38,5) 

 
254 

 
4 

Kilde: Tallene er hentet fra BLDs rapporteringsbank, som baserer seg på tall fra den elektroniske 

statusrapporteringen (halvårsrapporten) fra kommuner/bydeler som sendes fylkesmannen.  
 

Kommentarer til figur 2: Statistikken er noe mangelfull. Bakgrunnen for dette 
var at flere ansatte ikke rapporterte inn på gjennomførte kompetansetiltak som 

forutsatt. Rutinene er skjerpet inn, jf. figur 3. 
 

 
 
 

o Figur 3: Andre halvår 2013: Kompetansetiltak i barneverntjenesten, 
jf. rapporterte fagstillinger 

 
 

Kommuner Kompetansetiltak 
fagstillinger 

Kompetansetiltak 
merkantile stillinger 

Asker    
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(Rapporterte fagstillinger 44,7) 228,5 23,5 

Bærum  
(Rapporterte fagstillinger 83,6) 

 
450 

 
21 

Drammen 
(Rapporterte fagstillinger 56,4) 

 
438 

 
3 

Oppegård 
(Rapporterte fagstillinger 17,5) 

 
20 

 
6 

Skedsmo 

(Rapporterte fagstillinger 38,5) 

 

116 

 

2 

Kilde: Tallene er hentet fra BLDs rapporteringsbank, som baserer seg på tall fra den elektroniske 
statusrapporteringen (halvårsrapporten) fra kommuner/bydeler som sendes fylkesmannen. 

 

Barneverntjenesten har, som nevnt i tidligere notat, et systematisk og bevisst 
forhold til opplærings- og kompetansehevende tiltak i virksomheten, jf. bl.a. 
opplærings- og kompetanseplan for virksomhetens ansatte. 

 
Barneverntjenesten arbeider kontinuerlig med å beholde og rekruttere 

kompetente medarbeidere. Dette er et arbeid som også gjøres i 
nabokommunene. Barneverntjenesten har i en periode ansatt flere nye 
medarbeidere. Det er relativt mange som responderer på stillingsannonsene, 

men det er en gjennomgående trend at de som søker har liten eller ingen 
erfaring fra den kommunale førstelinjetjenesten. Det er således en betydelig 

utfordring å rekruttere medarbeidere med den kompetansen og erfaringen som 
er ønskelig. Forklaringene på dette kan være mange. En av grunnene til dette er 
statens satsing på kommunalt barnevern i perioden 2011- 2014, som bl.a. har 

medført at kommunene har fått tilført mange nye stillinger (staten har totalt 
tilført 741 stillinger til kommunene i 2011-2013. I 2014 er det øremerket 150 

nye stillinger).  
 
Barneverntjenesten i Asker har etter søknad pr. d.d. fått tilført 8 nye 

saksbehandlerstillinger, noe som gjør at det blir stor konkurranse om de søkerne 
som har lang erfaring og høy kompetanse. En annen årsak som 

barneverntjenesten har blitt gjort oppmerksom på er at lønn har blitt en sterk 
konkurransefaktor, og barneverntjenesten i Asker ikke vinner i denne 
konkurransen. 

 
Det er fortsatt fokus både på faglig utvikling av de ansatte og på å styrke 

ledelsen i barnevernet. I 2014 deltar fem fra lederteamet på en ny 
videreutdanning «Barnevernleder», igangsatt av KS/Høyskolen i Nord-Trøndelag. 

I den forbindelse er barneverntjenesten tildelt kr 100 000 i støtte fra KS.  
 
I forbindelse med statlig satsing på kommunalt barnevern har det vært søkt om  

kompetanse- og samhandlingstiltak. I 2013 fikk kommunen tildelt kr 226 500 for 
å styrke saksbehandleres evne til å samtale med barn gjennom 

opplæringsprogrammet ”Barnesamtalen i barnevernet”. Kommunen har i 2014 
søkt om kr 350 000, som skal anvendes til å styrke saksbehandlerne gjennom 
opplæring i «Kunnskapsbasert undersøkelser i barnevernet – Kvellos 

utredningsmodell. Alle saksbehandlere skal delta på dette. Søknaden om støtte 
til kompetansetiltaket vil bli avgjort av Fylkesmannen 13.05.2014. 

 
Når det gjelder systematisk utvikling av kompetanse og erfaringer mellom 
ansatte deltar barneverntjenesten i kompetansegrupper innenfor ulike områder. 

Barneverntjenesten har vært deltager i Norges første forskningssirkel. Denne 
startet i september 2012 og avsluttet i januar 2014. Temaet for sirklene var 
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"Barn og unges medvirkning i barnevernet". Forskningssirkelen ble etablert som 
et resultat av et samarbeid mellom Diakonhjemmet Høgskole, Høgskolen i Oslo 

og Akershus og Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Utdanningsinstitusjonene har 
bidratt med forskere til å lede gruppene. Målsettingen har vært å drive 

utviklingsarbeid med mål om å utvikle arbeidsmetoder og bærekraftige 
strukturer for økt brukermedvirkning blant barn og unge i barnevernets 
førstelinjetjeneste. Seks kommuner i Akershus, inkl. Asker og fem bydeler i Oslo 

har deltatt med to deltagere hver. Forskningssirkelens arbeidsperiode har vært 
ca. 1 1/2 år med et oppstartsseminar, midtveisseminar og avslutningsseminar 

med gruppemøter mellom seminarene. Arbeidet har foregått i to faser. I den 
første fasen (2012 - 2013) ble det gjennomført en kartlegging av tema: 
Litteraturstudier, drøftinger av begreper, refleksjon rundt teori og praksis og 

erfaringsutveksling. Den andre fasen (2013 - 2014) har bestått av delprosjekter 
med ulike former for utrednings- og kartleggingsarbeid. På avslutningsseminaret 

la gruppene fram resultatene fra arbeidet i sirklene. Arbeidet har medført en klar 
økt bevissthet omkring barn og unges medvirkning i barnevernets arbeid. 
Barneverntjenesten har bl.a. på bakgrunn av dette utarbeidet rutinebeskrivelse 
for å sikre barns medvirkning i barneverntjenesten. 

 
Barneverntjenesten deltar også i et landsomfattende forskningsprosjekt som 

heter «Forskningskunnskap om hjelpetiltak i barnevernet». Undersøkelsen 
gjennomføres av forskere ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - 

Vest (RKBU- Vest) og Nasjonalt institutt for forskning om oppvekst, velferd og 
aldring (NOVA). Prosjektleder er Øivin Christiansen, RKBU-Vest. Prosjektet er 
vurdert og godkjent av Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD).  

Prosjektet ønsker å få frem kunnskap om hva en skal oppnå med tiltakene, 
hvordan tiltakene er utformet og blir gjennomført og hvilke virkninger tiltakene 

har. Forskerne ønsker å se på hvordan barnevernet, foreldrene og barna 
oppfatter tiltakene og samarbeidet, med tanke på å finne ut av hva som kan 
styrke kvaliteten ved dagens hjelpetiltak og utvikle nye tiltak. 

Barneverntjenesten har informert familier med hjelpetiltak fra 
barneverntjenesten om prosjektet med forespørsel om de vil delta. De som har 

samtykket til dette fyller ut to spørreskjemaer i løpet av prosjektperioden. I 
tillegg fyller saksbehandlerne ut spørreskjemaer vedrørende det enkelte barn og 
oversender anonymiserte vedtak, tiltaksplaner og evalueringsskjemaer. 

Prosjektet er inne i fase to og i løpet av høsten 2014 vil det bli foreta en ny 
datainnsamling (utfylling av spørreskjema).  

 
Barnevernssjefen anser at det foreligger tilstrekkelige planer og rutiner for 
opplæring av nyansatte og sikring av kompetanse både på individ og 

virksomhetsnivå.  
 

 
 

 Tiltak som sikrer behandling av saker i rett tid 

 
Barneverntjenesten har iverksatt skanning av inngående dokumenter i 

barneverntjenestens fagsystem våren 2014. Dette vil bidra til økt kvalitet og 
effektivitet i saksbehandlingen, samt redusere risikoen for at sensitiv data går 
tapt. Målet er fortsatt at fagprogrammet skal bli et helelektronisk arkiv, 

tilsvarende kommunens felles saks- og arkivsystem (ESA). Behovet er meldt inn 
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sentralt til IKT og barneverntjenesten avventer tilbakemelding på dette. Det 
arbeides med å utvikle rutinebeskrivelse for dokumenthåndtering og arkivering.  

 
Barneverntjenesten har i løpet av 2013 hatt et høyt fokus på å oppdatere rutiner 

og prosesser i virksomhetens elektronisk håndbok i kommunens felles 
ledelsessystem (internkontroll). Dette arbeidet videreføres i 2014. Dette anses 
for å være den beste måte for å sikre en felles erfaringsbase og «best praksis» i 

virksomheten. Her legges ut rutinebeskrivelser og prosedyrer for hvordan 
barneverntjenesten skal arbeide i sakene, samt ivareta god og forsvarlig 

internkontroll med eget arbeid. Internkontroll er en prosess som skal gi en 
rimelig sikkerhet for målrettet og effektiv drift, pålitelig rapportering og 
etterlevelse av lover og regler i virksomheten.  

 
Det er bl.a. utarbeidet rutinebeskrivelser for:  

 
- saksbehandling og myndighetsutøvelse  
- delegering og delegeringsbestemmelser  

- sikre barns medvirkning 
- akuttsaker  

- fylkesnemndssaker  
- inntak og behandling av bekymringsmeldinger  

- undersøkelser  
- saker med bekymring for vold og seksuelle overgrep 
- overføring av saker mellom avdelingene  

- ettervern 
- bestilling og bruk av hjelpetiltak fra eksterne leverandør 

- bestilling og bruk av advokattjenester 
- bestilling og bruk av sakkyndig utreder 
- bestilling og bruk av saksbehandlingstjenester  

- rekruttering og oppfølging av private oppdragstagere,  
- bestilling av tolk og oversettingstjenester,  

- bistandsgruppen 
- tiltaksplaner inkl. evaluering 
- for barn i fosterhjem – omsorgsplaner 

- rekruttering, godkjennelse og oppfølging av fosterforeldre 
- plassering i fosterhjem 

- etablering av tilsynsførere i fosterhjem 
 
I tillegg til dette kommer flere rutinebeskrivelser for arbeidet som utføres 

bofellesskapene. Det er også flere rutinebeskrivelser som er under arbeid. Den 
enkelte leder for avdelingene har et særskilt fagansvar for sin respektive 

avdeling, inkl. at vedtatte rutinebeskrivelser etterleves i egen avdeling. 
Barneverntjenestens arbeid med internkontroll m.m. er gjennomgått på 
virksomhetsmøter, fellesmøter (personalmøte) m.m. Arbeidet med å 

implementere rutinene vil også ha et høyt fokus i 2014. 
 

Barneverntjenesten benytter i tillegg som nevnt tidligere kommunens andre 
styringsverktøy. Rådmannen gjennomfører også interne revisjoner. I tillegg 
kommer eksterne tilsyn. Det kan nevnes følgende fra 2013 og 2014: 

 
- Revisjon fra Veritas 
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Ekstern revisjon fra Veritas ble gjennomført i barneverntjenesten 03.10.2013. 
Veritas gav barneverntjenesten 4 av 5 poeng. Revisor fant ingen identifiserte 

vesentlige forbedringsområder for fokusområdet helhet og samhandling i 
barneverntjenesten. Revisor bemerket at barneverntjenesten hadde en ledelse 

og medarbeidere som viste stor faglig bevissthet og som kontinuerlig var opptatt 
av å forbedre sine tjenester i et helhets- og forebyggingsperspektiv. Revisor fant 
at det var etablerte robuste systemer for å sikre oppfyllelse av myndighetskrav 

og brukerbehov. Nærmere informasjon fremkommer av tidligere oversendte 
delrapport fra Veritas (ISO RC 2013). 

 
- Fylkesmannen i Oslo og Akershus  

Fylkesmannen gjennomførte et landsomfattende tilsyn med barnverntjenesten i 

juni 2013. Tema for tilsyn er barneverntjenestens arbeid med barn som bor i 
fosterhjem var oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet, 

barnets medvirkning og råd og veiledning til fosterforeldre. Fylkesmannen fant 
ingen avvik og gav ingen merknader.  
 

- Arbeidstilsynet 
Arbeidstilsynet i Oslo gjennomførte tilsyn i fire av barneverntjenestens 

bofellesskap i mars 2014 (Nordvannslia, Trostelia, Jørgensløkka og Bondi). 
Formålet med tilsynet er å bidra til at arbeidsgiver, verneombud og tillitsvalgte 

samarbeider om å forebygge og håndtere vold og trusler som en del av det 
systematiske arbeidsmiljøarbeidet. Tema for tilsynet var fordeling av roller, 
oppgaver, ansvar og myndighet i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS-

arbeidet), verneombudets og tillitsvalgtes medvirkning i arbeidsmiljøarbeidet og 
rutiner og tiltak for å forebygge uheldige belastninger av vold og trusler. Det ble 

rettet spesiell oppmerksomhet mot hvordan ledelsen, verneombud og 
tillitsvalgte samarbeidet for å forebygge arbeidsrelaterte belastninger forbundet 
med vold og trusler i arbeidet. Arbeidstilsynet fant i brev av 28.04.2014  ikke 

grunn til å gi varsel om pålegg om de temaene som ble gjennomgått. Det 
fremgår av «Oppsummering og Arbeidstilsynets vurdering» følgende:  

 
«Arbeidstilsynet kjenner til Asker kommunes felles ledelsessystem og har 
dokumentasjon av relevante rutiner som eks. rutine for vold og trusler. Disse 

var godt kjent på den enkelte avdeling og selv om ikke tema var aktuelt for 
tiden, var det tatt med i risikovurderingene. Tema ble også holdt levende 

gjennom kursing internt i kommunen og lokal veiledning. Dessuten er det 
stor grad av bevissthet rundt det å ha en felles forståelse av oppdragelse, og ta 
den enkelte ungdom på alvor får vi opplyst i tilsynet. Ansatte og ledere er også 

enige om at deres måte å kommunisere med ungdommen på, er avgjørende for 
om en situasjon roer seg eller eskalerer. 

 
Bedriftshelsetjenesten brukes aktivt og det er veiledning med ekstern veileder 
for å styrke den enkelte medarbeider og forebygge emosjonelle belastninger. 

 
Det opplyses om at det er et generelt høyt sykefravær i bransjen, noe som 

gjenspeiler seg ved en avdeling, Trostelia bofellesskap. Det er flest kvinner ved 
denne avdelingen og gjennomsnittsalderen er høy (over 60 år). Det opplyses at 
sykemeldte følges godt opp og arbeidsgiver prøver å tilrettelegge, men det har 

ikke ført til bedring av situasjonen. Det kan synes som om avdelingen er 
kommet inn i en negativ spiral (mange nye ekstravakter som gir merbelastning 

på de som er igjen) som det er vanskelig å snu lokalt. 
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Arbeidstilsynet anbefaler at en ved hjelp av flere eks. bedriftshelsetjenesten, 

NAV, personalavdelingen og avdelingslederne ved bofellesskapene, kan komme 
frem til tiltak som kan bidra til at denne avdelingen kan snu utviklingen og 

unngå ytterlige helseplager og sykemeldinger.» 
 

- Internrevisjon 

Rådmannen vil gjennomføre internrevisjon hos bl.a. barneverntjenesten i 
tidsrommet 22.04.14-13.06.2014. Tema for revisjonen er ennå ikke fastsatt.  

 
 Bedre rutiner for rapportering i samsvar med vedtatte planer 

 

Barneverntjenesten anser at det foreligger tilstrekkelige rutiner for å følge opp 
rapporter. Etter gjennomført årsevaluering i januar 2014 kommer det frem at 

rapporter blir som hovedregel sendt inn som avtalt med de eksterne 
leverandørene. Tiltakskonsulenten følger opp rapporteringer fra tilsynsførere og 
saksbehandlere har ansvar for at rapport foreligger fra andre oppdragstakere, og 

spesielt før det utbetales til ekstern leverandør. Avvik meldes inn til 
tiltakskonsulent, som følger dette opp med leverandør.  
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 Følge opp mål om å redusere kjøp av tjenester eksternt 
 

Kjøp av tiltak fra eksterne leverandører er en kritisk vurdering i forhold til hvilke 
tiltak/tjenester som kommunen kan utføre i egen regi. Det er en målsetting om 

en vridning fra kostnadskrevende tiltak i og utenfor familien til økt bruk av 
hjelpetiltak i egen regi.  Barneverntjenesten har også de siste årene hatt økt 
kostnadskontroll. 

 
o Figur 4: Oversikt over konsulenttjenester 2008-2013 

 

 
Kilde: Agresso, art 12700 

 
Kommentarer til figur 4: Dette er kostnader ført i barneverntjenestens regnskap 

på art 12700, konsulenttjenester. Dette er ikke bare kostnader som er gått til 
innkjøp av hjelpetiltak fra eksterne leverandører, men også kostnader til 
veiledning av saksbehandlere, tilsyn ved samvær, kjøp av konsulenttjenester til 

saksbehandling, sakkyndige utredere m.m. Det fremgår at barnverntjenesten 
svært høye kostnader til kjøp av konsulenttjenester i 2008. Fra 2008 til 2009 

gikk kostnadene ned med vel 3 mill kroner til 8.3 mill kroner. Dette gikk 
ytterligere ned i 2010 til ca. 7, 1 mill kroner. I denne perioden hadde 
barneverntjenesten en egen tiltaksgruppe bestående av fem familieveiledere, en 

miljøarbeider og en leder som var knyttet direkte til virksomheten. Disse ble 
overført til Barne- og familieenheten (BFE) i 2011 og kostnadene økte i 2011 til 

10.6 mill kroner. I 2012 ble det foretatt en gjennomgang av området og 
forbruket gikk ned med nesten 1,3 mill kroner, til 9,3 mill kroner.  
 

I 2013 er kostnadene til konsulenttjenester blitt ytterligere redusert, til vel 8,2 
mill kroner. Rådmannen iverksatte et prosjekt i 2013 med BFE og 

barneverntjenesten vedrørende hvordan redusere bruken av private tiltak, 
samtidig som kommunen bygger opp kompetansen selv. Styringsgruppen 
bestemte høsten 2013 at det skulle ansettes to faste miljøterapeuter, foreløpig 

administrert av barneverntjenesten, for å arbeide aktivt inn i barnevernssakene. 
Disse stillingene er nylig besatt og det forventes ytterligere reduksjon av 

konsulenttjenester i 2014. 
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Andre type kostnader til konsulenttjenester, for eksempel utgifter til tolk og 
advokatbistand samt lønn til privatpersoner som er oppdragstakere for 

barneverntjenesten (besøkshjem, støttekontakter, tilsynsførere m.m.) ligger på 
andre artskontier og er ikke med i denne oversikten.  

 
 Følge opp spørsmål som rapporten reiser om produktiviteten i 

barnevernet 

 
Med produktivitet/enhetskostnader menes forholdet mellom produsert mengde 

av tjenester og omfanget av innsatsfaktorer som er blitt brukt under 
produksjonen. Det er flere måter å måle produktivitet på i barneverntjenesten. 
En måte er å måle produktiviteten til ansatte i barneverntjenesten er oversikten 

over antall barn med undersøkelse eller tiltak, per årsverk i tjenesten. Et annet 
mål på produktivitet i barneverntjenesten, knytter seg til nivået på brutto 

driftsutgifter, fordelt på antall barn i barneverntjenesten. Lave tall betyr lave 
enhetskostnader og høy produktivitet. En annen viktig variabel for produktivitet 
og ressursbruk innenfor barneverntjenesten, er om tjenesten overholder kravet 

om en maksimal behandlingstid på tre måneder. En siste indikator som skal 
belyse barneverntjenestens produktivitet, er hvor stor andel av de gjennomførte 

undersøkelsene som fører til tiltak. 
 

o Figur 5: Brutto driftsutgifter per barn i opprinnelig familie 

(funksjon 251) 
o  

 
Kilde: SSB 

 

 
Kommentar til figur 5: Produktivitet målt i brutto driftsutgifter pr barn i 

barnevern for KOSTRA funksjon 251, tiltak i familien, viser at produktiviteten er 
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høyere i Asker sammenlignet med 2011 og 2012. Bærum har motsatt utvikling i 
perioden og produktiviteten har gått ned. Asker lå for øvrig under Bærum i 2011 

og 2012.  Produktiviteten i Asker på dette området er lavere enn Oppegård og 
Drammen. Produktiviteten lå noe under Skedsmo i 2011, men for 2012 og 2013 

er den betydelig høyere.  
 

o Figur 6: Brutto driftsutgifter per barn utenfor opprinnelig familie 

(funksjon 252) 
 

 
Kilde: SSB 

 

Kommentar til figur 6: Produktivitet målt i brutto driftsutgifter pr barn i 

barnevern for KOSTRA funksjon 252, tiltak i familien, viser at produktiviteten er 
høyere i Asker kommune sammenlignet med 2011 og 2012. Asker har en lavere 

produktivitet enn Oppegård og Drammen i hele perioden. Når det gjelder 
Skedsmo hadde Asker lavere produktivitet i 2011, noe høyere i 2012, noe lavere 
i 2013. Asker har omtrent samme produktivitet som Bærum i 2012 og 2013.  
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o Figur 7: Brutto driftsutgifter per barn (funksjon 244) 
 

 
Kilde: SSB 

 

Kommentar til figur 7: Produktivitet målt i brutto driftsutgifter pr barn i 
barnevern for KOSTRA funksjon 244, administrasjon, viser at produktiviteten er 
rimelig stabil for Asker i hele perioden. Asker har en lavere produktivitet enn 

Skedsmo og Oppegård, og også en noe lavere produktivitet enn Drammen. 
Asker har for øvrig en langt høyere produktivitet enn Bærum.  
 

o Figur 8: Barn med hjelpetiltak i 2012- 2013  
 

 
Kilde: SSB 
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o Figur 9: Fristoversittelser i undersøkelser 2010-2013 

  

Kommune 2010 2011 2012 2013 

Asker 47,05 32,35 16,95 25,6 

Bærum 21,95 36,9 35,2 19,25 

Oppegård 34,7 20,6 18,85 0 

Skedsmo 62,15 57,45 39,15 31,75 

Drammen 4,65 0,15 0,2 0,2 

Kilde: SSB 

Kommentar til figur 9: Det har vært en økning i fristoversittelser for behandling 

av undersøkelser i 2013. Noe av forklaringen på dette er sykdom blant ansatte.  

Barneverntjenesten har våren 2014 kontaktet syv andre kommuner/bydeler som 
har svært liten/ingen fristoversittelser for å få informasjon om effektive og 

hensiktsmessige tiltak for å sikre behandling av saker til rett tid. Det er 
etterspurt tiltak spesielt for å unngå fristoversittelser på meldinger og 

undersøkelser. Disse kommunale barneverntjenestene er organisert forskjellig, 
men det er en felles tilbakemelding om at det er viktig med struktur, planlegging 
og tydelighet i ansvarsfordeling av oppgaver. Dette er viktig både underveis i 

undersøkelsen og når saker skal fordeles til andre team, områder eller 
avdelinger. Det påpekes også at lederne må inneha kompetanse og evne til 

strukturere, planlegge og være tydelige. Det fremkommer også av svarene at 
kulturen på dette området er sentral.  

Til tross for at Asker barneverntjeneste har mange av de samme verktøyene 
som de andre kommunene (skjemaer, maler osv), er det behov for å se 

nærmere på området. Barneverntjenesten arbeider kontinuerlig med 
forbedringer og implementering. Dette er et krevende arbeid i en stor 

barneverntjeneste, hvor arbeidsdagen til tider er uforutsigbar for eksempel 
akuttsaker og andre alvorlige saker som må prioriteres. Barneverntjenesten har 

allerede økt fokus på alle områder i undersøkelsesfasen. Rutiner er gjennomgått 
og det er nedfelt skriftlige rutinebeskrivelser både for inntak og behandling av 
meldinger og for undersøkelser. Barnevernlederutdanningen skal øke ledernes 

kompetanse til å lede det daglige arbeidet på en bedre måte, som kan gi effekt 
på sikt.  

 
Barneverntjenesten vil imidlertid presisere at fristoversittelser og 
saksbehandlingstid i seg selv er et for snevert mål på effektiviteten i 

barnevernet, ettersom det ikke nødvendigvis sier noe om kvaliteten på 
tjenesten. Oppfyllelse av tidsfrister kan i teorien gå på bekostning av kvaliteten i 

arbeidet, noe som er lite optimalt i forhold til formålseffektivitet. Det er behov 
for å vurdere alternative styringsdata på produktivitet, kvalitet og effektivitet i 
barnevernet. 

 
Det kan for øvrig også presiseres at Fylkesmannen fører tilsyn med de 

kommunale barneverntjenestene, bl.a. i forhold til fristoversittelser. Kommuner 
som anses for å ligge i faresonen innkalles til møte. Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus har ikke innkalt Asker barneverntjeneste til dialogmøte vedrørende 

fristoversittelser siden 2009. 
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Saksdokumenter 
1. Forvaltning av kommunens eiendeler – 2/2014 Asker kommunerevisjon, 

forvaltningsrevisjonsrapport 

 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget vedtok på møtet 4. nov. 2013 å igangsette en forvaltningsrevisjon om 

kommunens eiendeler. Prosjektet ble avgrenset til å etterse om kommunens eiendeler blir 

forvaltet på en forsvarlig måte og i tråd med gjeldene retningslinjer og reglementer innenfor 

tjenesteområdene kultur og teknikk. 

 

Følgende problemstillinger er belyst: 

 Har virksomhetene kontroll over behov for innkjøp av eiendeler? 

 Har virksomhetene et oppdatert register over eiendeler? 

 Hvordan sikres det at kommunens eiendeler er forsvarlig oppbevart og ivaretatt? 

 Følges kommunens retningslinjer for bruk? 

 Har kommunen retningslinjer for avhending av eiendeler? 

 

Revisjonen har ikke avdekket alvorlige svakheter, men mener det er rom for forbedringer på 

flere områder. Kommunerevisjonen har følgende anbefalinger: 

 

1. At det rettes fokus på risikovurderinger knyttet til registrering av eiendeler. 

2. At det utarbeides retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler. 

3. At det sørges for tilstrekkelig fysisk sikring av kommunens eiendeler. 

 

Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering. 

2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:  

a. Kommunestyret tar rapporten til orientering. 

b. Kommunestyret ber administrasjonen om å følge opp rapportens funn og 

anbefalinger herunder: 

 At det rettes fokus på risikovurderinger knyttet til registrering av 

eiendeler. 

 At det utarbeides retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler. 

 At det sørges for tilstrekkelig fysisk sikring av kommunens eiendeler. 

c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan 

anbefalingene er fulgt opp innen utgangen av året. 
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Forord 

Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet ”Forvaltning av 

kommunens eiendeler”. 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Asker kommune etter kommuneloven av 

25. september 1992 med endringer av 12. desember 2003. Formålet med 

forvaltningsrevisjon er nedfelt i kommuneloven § 77 nr. 4 som har følgende ordlyd: 

”Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir 

revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll 

med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og 

vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og 

forutsetninger (forvaltningsrevisjon).” 

Revisjonen er gjennomført av Rønnaug Skaar Tinjar som prosjektleder, og Kathrine Bolsø 

Evjen og Inger Helene Elstad som prosjektmedarbeidere. 

Vi takker for velvillig og godt samarbeid underveis i prosjektet. 

 

 

29.04.2014 

 

Brita Arvidsen       Rønnaug Skaar Tinjar  

kommunerevisor                  spesialrevisor 
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Sammendrag 

Kommunerevisjonen har på oppdrag fra kontrollutvalget utført en forvaltningsrevisjon om 

forvaltning av kommunens eiendeler. Prosjektet omfatter driftsmidler som utstyr, 

maskiner, inventar, redskaper, verktøy og lignende innenfor Kulturhusets driftsavdeling, 

Asker drift og Kommunalteknisk avdeling. 

Vi har belyst følgende problemstillinger: 

 Har virksomhetene kontroll over behov for innkjøp av eiendeler? 

 Har virksomhetene et oppdatert register over eiendeler? 

 Hvordan sikres det at kommunens eiendeler er forsvarlig oppbevart og ivaretatt? 

 Følges kommunens retningslinjer for bruk? 

 Har kommunen retningslinjer for avhending av eiendeler? 

 

Vi har ikke avdekket alvorlige svakheter, men mener det er rom for forbedringer på flere 

områder. Etter vår mening er mangelen på konkrete retningslinjer knyttet til registrering, 

bruk og avhending av eiendeler utfordrende. Vår erfaring fra dette prosjektet er at et 

fokus på hvordan virksomhetene forvalter eiendelene sine i seg selv bidrar til en 

bevisstgjøring og forbedring. Dette gjelder kanskje særlig i forhold til innkjøpsplan og 

registrering av eiendeler. 

Nedenfor følger en kort oppsummering av funn og konklusjoner sortert etter den enkelte 

problemstilling. 

Har virksomhetene kontroll over behov for innkjøp av eiendeler? 

Kulturhusets driftsavdeling og Asker drift har utarbeidet innkjøpsplaner for henholdsvis 

teknisk utstyr og større maskiner. Mindre utstyr kjøpes inn ved behov.  

Kommunalteknisk avdeling kjøper i hovedsak driftsrelatert forbruksmateriell og har ingen 

overordnet innkjøpsplan.  

Vi har inntrykk av at de reviderte virksomhetene har rimelig oversikt over behovet for 

innkjøp. I hovedsak synes praksis og planer å være tilpasset virksomhetenes behov. 

Har virksomhetene et oppdatert register over eiendeler? 

Eiendeler av investeringskarakter anskaffet av de reviderte virksomhetene i perioden 

2012-2013 er balanseført i regnskapet i henhold til krav. Uten en anleggsmodul er det 

derimot vanskelig med oversikt per anleggsobjekt. For øvrig er det ingen krav til 

registerføring. Vi mener at et register over eiendeler vil være til hjelp i å sikre kontroll, 

nivået kan bestemmes på grunnlag av vurdert risiko. 

Driftsavdelingen i kulturhuset fører register over det tekniske utstyret. Asker drift har 

elektronisk register over større maskinelt utstyr. 

Vi mener at Asker drift og Kommunalteknisk avdeling (VA drift) med fordel kan registrere 

noe av det mindre utstyret de eier for å sikre oversikt over dette. Kulturhuset bør sørge 

for at utstyrslistene er oppdatert slik hensikten er. 

Hvordan sikres det at kommunens eiendel er forsvarlig oppbevart og ivaretatt? 

På grunn av manglende lagerplass er enkelte av Kulturhusets eiendeler ikke tilstrekkelig 

sikret. Asker drifts bestemmelser om låsing av lagerområder var ikke overholdt på 

befaringstidspunktet. Det tyder på at det er enkelte mangler knyttet til sikring av 

eiendeler. 
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De reviderte virksomhetene har rutiner for å sikre at viktige eiendeler blir vedlikeholdt. 

Følges kommunens retningslinjer for bruk? 

Alle virksomhetene har hatt aksept for at ansatte låner utstyr, men kun Asker drift har 

skriftlige retningslinjer som regulerte noe av dette. Nye etiske retningslinjer for 

kommunen ble vedtatt 1. april 2014. Det vil bety at virksomhetene må innskjerpe praksis 

på dette området. 

For øvrig bør Asker drift vurdere praksisen med salg av bildeler til ansatte, og Yggeset 

bør vurdere adgangen ansatte har til å ta med seg gjenstander som er levert til 

gjenvinningsstasjonen. 

Virksomhetene har godtgjort at de har systemer som sikrer at ansatte har nødvendig 

kompetanse til å bruke maskiner og utstyr.  

Har kommunen retningslinjer for avhending av eiendeler? 

Det finnes ikke retningslinjer for avhending av eiendeler. Praksisen mellom de reviderte 

virksomhetene med hensyn til avhending varierer. Det er ulik oppfatning om utrangerte 

eiendeler kan gis bort til ansatte, selges på finn.no osv.  

Vi mener retningslinjer for avhending av eiendeler kan forebygge misligheter, og i den 

grad miljøhensyn inkluderes i retningslinjene, bidra til å sikre at slike hensyn tas. Det vil 

også bidra til en enhetlig praksis internt i kommunen. 

Kommunerevisor anbefaler 

Basert på rapporten har vi følgende anbefalinger: 

 At det rettes fokus på risikovurderinger knyttet til registrering av eiendeler. 

 At det utarbeides retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler. 

 At det sørges for tilstrekkelig fysisk sikring av kommunens eiendeler. 
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1 Innledning 

Kontrollutvalget vedtok på møtet 4. nov. 2013 å igangsette en forvaltningsrevisjon om 

kommunens eiendeler. Bokførte eiendeler i kommunens regnskap utgjør betydelige 

beløp. I 2013 utgjorde balanseførte verdier 100 millioner kroner. Årlig kjøpes og leies 

driftsmidler for mellom 60 og 70 millioner kroner.  

Prosjektet ble avgrenset til å etterse om kommunens eiendeler blir forvaltet på en 

forsvarlig måte og i tråd med gjeldene retningslinjer og reglementer innenfor 

tjenesteområdene kultur og teknikk.1 

Eiendeler i denne sammenheng anses å være driftsmidler som utstyr, maskiner, inventar 

redskaper, verktøy og liknende. 

 

Formål og problemstilling 

Formålet med prosjektet er å undersøke om kommunens eiendeler blir forvaltet på en 

forsvarlig måte og i tråd med gjeldene rutiner og retningslinjer på området. 

Revisjonen omfatter følgende problemstillinger 

 Har virksomhetene kontroll over behov for innkjøp av eiendeler? 

 Har virksomhetene et oppdatert register over eiendeler? 

 Hvordan sikres det at kommunens eiendeler er forsvarlig oppbevart og ivaretatt? 

 Følges kommunens retningslinjer for bruk? 

 Har kommunen retningslinjer for avhending av eiendeler? 

1.1 Avgrensing  

Kontrollutvalget vedtok å avgrense forvaltningsrevisjonen til kommunens eiendeler som 

forvaltes av tjenesteområdene kultur og teknikk. Følgende virksomheter omfattes: 

 Kulturhuset - driftsavdelingen 

 Asker drift 

 Kommunalteknisk avdeling – Yggeset og VA-drift. 

I prosjektet avgrenser vi eiendeler til å omfatte driftsmidler som utstyr, maskiner, 

inventar, redskaper, verktøy og liknende i de utvalgte virksomheter. 

Rapporten gir altså ingen fullstendig gjennomgang av forvaltningen av kommunens 

eiendeler. Utvalget av enhetene er basert på vår vurdering av risiko for at uønskete 

omstendigheter knyttet til kommunens eiendeler skal forekomme. 

I dette prosjektet har vi ikke vurdert etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser ved 

innkjøp. 

Regnskapsreglene har bestemmelser om hvordan eiendeler skal føres i regnskapet, bl.a. 

skal driftsmidler med levetid over 3 år og verdi over 100 000 kr balanseføres.2  

Etterlevelse av regnskapsregler ivaretas i hovedsak av regnskapsrevisjon og har derfor 

ikke hatt spesiell fokus for denne revisjonen. Henvisning til disse reglene er derfor bare 

unntaksvis. 

Kommunen har Retningslinjer for bruk av Asker kommunes datautstyr, nettverk, 

telefonsystemer, e-post m/kalenderfunksjon og sosiale medier. Disse retningslinjene 

omfatter i stor grad innholdsmessig bruk (eksempel i forhold til personvern). Fordi vi 

                                           

1 Kontrollutvalgets møte 09.12.2013 
2 Kommunal regnskapsskikk (KRS) nr. 4. pkt. 3.1 
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hovedsakelig fokuserer på den fysiske ivaretakelsen og bruken av kommunens eiendeler 

omfatter revisjonen i liten grad etterlevelse av disse retningslinjene. 

1.2 Vurderingskriterier  

Vurderingskriteriene danner grunnlaget revisjonen trenger for å vurdere om det området 

som er gjenstand for forvaltningsrevisjon oppfyller krav og forventninger som er gitt for 

aktiviteten. Kriteriene skal utledes på bakgrunn av formål og problemstillinger, og skal gi 

fundament og legitimitet til revisors vurderinger. Vurderingskriterier kan være både 

eksterne og interne krav. Eksterne krav er lov, forskrift og handlingsregler fastsatt av 

staten. Interne krav og føringer er Asker kommunes politiske vedtak og forutsetninger. 

Det finnes få konkrete krav, verken eksterne eller interne, som legger føringer for 

hvordan kommunens eiendeler skal registreres, oppbevares, brukes eller avhendes. 

Kommunens innkjøpsstrategier og innkjøpsrutiner er heller ikke konkrete med hensyn til 

hvilken oversikt virksomhetene bør ha over behovet for innkjøp av eiendeler. 

Til grunn for utledningen av de fleste kriteriene i denne rapporten ligger derfor 

bestemmelsen i Kommunelovens § 23.2 om at administrasjonssjefen skal sørge for at 

administrasjonen […] er gjenstand for betryggende kontroll. 

Internkontroll handler om systematisk arbeid og dokumentasjon av egen praksis, 

forbedring av arbeidsmetoder og samhandling for å sikre måloppnåelse, og for å unngå 

lovbrudd og andre uønskede hendelser.3 Vurdering av risiko bør legges til grunn når man 

vurderer hvilke tiltak eller kontrollaktiviteter som er nødvendig eller hensiktsmessig for å 

unngå uønskede hendelser. I forhold til forvaltning av kommunens eiendeler kan 

uønskede hendelser for eksempel være unødige innkjøp, risiko for feildisponering og 

tyveri, eller redusert bruks-, eller levetid som følge av manglende vedlikehold. Likeså bør 

forvaltningen av eiendelene kunne forsvares i et etisk perspektiv. 

I henhold til rådmannens instruks skal alle virksomheter årlig gjennomføre en risiko- og 

sårbarhetsanalyse (ROS-analyse).4 Hensikten er å sikre styring med forhold som kan 

påvirke tjenestetilbudet til brukere og innbyggere, arbeidsforhold for ansatt, kommunens 

omdømme, ytre miljø mv. 

Vi forstår rådmannen dithen at det å ha etablert internkontroll/kontrollrutiner som 

vedrører forvalting av eiendeler utarbeides dersom virksomhetene vurderer forholdet 

som et vesentlig risikoforhold. Et bakenforliggende spørsmål i denne 

forvaltningsrevisjonen er derfor om hvilke tenkte risiko som de reviderte virksomhetene 

ser i forhold til forvaltningen av sine eiendeler, og hvilke systemer de har utarbeidet på 

bakgrunn av dette.  

Vurderingskriteriene presenteres under den enkelte problemstilling. 

1.3 Metode 

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i henhold til RSK 0015 

For å få klarhet i hvilke føringer som gjelder for forvaltningen av kommunens eiendeler 

har vi forespurt controller tilknyttet rådmannen. Opplysningene er brukt som grunnlag 

for utforming av rapportens vurderingskriterier. 

Faktagrunnlaget i rapporten bygger på en kombinasjon av intervjudata, gjennomgang av 

interne rutiner og dokumenter der dette foreligger. Tilstedeværelse av eiendeler er for en 

                                           

3 Rådmannens internkontroll. Hvordan få orden i eget hus (KS), s. 17. 
4 Prosess 1.4.7 Virksomhetsplan i felles ledelsessystem. 
5 Standard for forvaltningsrevisjon av 1. feb. 2011. Standarden angir grunnleggende prinsipper og 

revisjonshandlinger i forvaltningsrevisjon. 
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del verifisert ved selvsyn. Opplysninger om kjøp av eiendeler er hentet ut av kommunens 

regnskapssystem Agresso. 

Alle faktaopplysninger i rapporten er gjennomgått og bekreftet av involverte parter. 

Vi har foretatt en stikkprøvekontroll av at enkelte eiendeler på de ulike virksomhetene er 

til stede. Utvalget av eiendeler for denne kontrollen var delvis basert på utstyrslister som 

virksomhetene selv hadde utarbeidet, og delvis på et utvalg vi har gjort av innkjøpte 

eiendeler i virksomhetene i perioden 2012-2013. 

Det har vært noen utfordringer knyttet til kontrollen av tilstedeværelse, blant annet 

knyttet til mangel på oversikt over virksomhetenes eiendeler, at eiendelene ikke har unik 

identifikasjon, og at eiendeler har vært «ute på oppdrag» på kontrolltidspunktet. Utvalget 

av eiendeler har også vært relativt lite i forhold til omfanget av eiendeler i de reviderte 

enheter.  

Som nevnt innledningsvis har vi her definert eiendeler som utstyr, maskiner, inventar 

redskaper, verktøy og liknende. Hvor «strenge» man skal være med hensyn systemer 

som sikrer en forsvarlig forvaltning av eiendelene henger klart sammen med eiendelens 

beløpsmessige verdi. Vi har likevel valgt ikke å avgrense vår definisjon av eiendeler 

beløpsmessig (altså bare se på forvaltningen av eiendeler over en viss verdi). Som nevnt 

tidligere er risikovurdering sentralt når det gjelder hvilke internkontrollsystemer en bør 

ha. Risiko henger ikke bare sammen med beløp, men også forhold som hvor viktig det er 

for driften at eiendelen er til stede og i stand.  

1.4 Presentasjon av virksomhetene 

For å gi en indikasjon på verdien av eiendeler i de tre virksomhetene, viser vi nedenfor 

oversikt over innkjøp som er ført i drifts- og investeringsregnskapet for årene 2010-

2013. Oversikten er tatt ut for kontoer hvor det typisk føres kjøp av eiendeler slik det 

defineres i denne rapporten. Tallene må likevel tolkes med noe varsomhet, for eksempel 

viser oversikten at Asker drift har driftsutgifter på ca. 800.000 kr. årlig på 

anleggsmaskiner. Dette er i hovedsak leasingutgifter, altså utgifter til maskiner som 

kommunen ikke selv eier. 

 

Kulturhuset     

 

Fra driftsregnskapet 

2013: Inventar og utstyr er blant annet kjøp av datautstyr, lydmikser til multisal, nye 

stoler til festsalen, lyskastere, trådløst lydsystem, prosjektorer, strømkabler, stativ til 

lyskastere, billettautomater osv. 

 

Konto Konto (T) 2013 2012 2011 2010

12000 Inventar og utstyr - Drift 768 789 492 444 695 230 573 159

12010 Datamaskiner og IT-utstyr - Drift 105 630 121 988 84 039 94 533

12015 Spesialutstyr - Drift 4 982 23 655 41 490 25 301

12200 Leie av anleggsmaskiner - Drift 3 118 1 238

SUM 882 519 638 087 821 997 692 993
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Fra investeringsregnskapet 

2013: Investering i inventar og utstyr er i hovedsak nye stoler til øvre vestibyle, lysdeler 

osv. 

 

 

Asker drift 

       

Fra driftsregnskapet 

2013: Konto 12030 anleggsmaskiner inneholder stort sett utgifter til leasing. Inventar og 

utstyr er mobiltelefoner, kaffemaskin osv. 

 

       

Fra investeringsregnskapet 

2013: Maskinelt utstyr i Asker drift er brøyteplog, hjullaster, feiemaskin osv. Av 

transportmidler er innkjøpt tre lastebiler, redskapsbil, beltegraver, traktor, brøyteskjær, 

feiemaskin osv. 

 

  

Konto Konto (T) 2013 2012 2011 2010

2000 Inventar og utstyr - Investering 100 169 162 452 527 070 0

2010 IT-utstyr - Investering

SUM 100 169 162 452 527 070 0

Konto Konto (T) 2013 2012 2011 2010

12000 Inventar og utstyr - Drift 65 374 54 545 39 340 56 726

12005 Kontormaskiner - Drift 2 246 3 416

12010 Datamaskiner og IT-utstyr - Drift 130 962 21 144 212 187

12015 Spesialutstyr - Drift 680 343 1 970

12030 Anleggsmaskiner 847 367 757 467 288 603 124 291

12090 Medisinsk inventar og utstyr - Drift 9 046

12100 Kjøp av transportmidler - Drift 19 903

12200 Leie av anleggsmaskiner - Drift 219 892 242 615 601 640 24 308

SUM 1 265 842 1 099 769 1 142 112 216 341

Konto Konto (T) 2013 2012 2011 2010

2015 Spesialutstyr - Investering 137 500

2030 Maskinelt utstyr - Investering 1 935 020 80 000 215 000 845 000

2100 Kjøp av transportmidler - Investering 5 394 438 1 890 000 1 378 572 1 524 865

SUM 7 466 958 1 970 000 1 593 572 2 369 865
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Kommunalteknisk 

      

Fra driftsregnskapet 

2013: Kjøp av spesialutstyr gjelder for det meste bioposer til matavfall, klare sekker til 

plastemballasje, avfallsbeholdere og vannmålere. Annet utstyr er rørleggerverktøy, 

bilrekvisita, veistøvsuger, ryddesag, høytrykksspyler osv. Av inventar er det blant annet 

mye møbler og mobiltelefoner. 

 

      

Fra investeringsregnskapet 

2013:Kjøp av spesialutstyr gjelder blant annet 5 motorer til el- produksjon på Yggeset. 

Det er i 2013 kjøpt inn en stor lastebil.  

Konto Konto (T) 2013 2012 2011 2010

12000 Inventar og utstyr - Drift 613 106 205 214 175 745 107 578

12005 Kontormaskiner - Drift 20 848 41 246 70 586 61 057

12010 Datamaskiner og IT-utstyr - Drift 1 065 726 797 285 384 013 305 588

12015 Spesialutstyr - Drift 2 724 035 5 090 196 3 932 237 3 037 567

12020 Kunst og antikviteter - Drift 21 480

12030 Anleggsmaskiner 24 120

12090 Medisinsk inventar og utstyr - Drift 10 836

12100 Kjøp av transportmidler - Drift 406 994 167 758 191 012 788 383

12200 Leie av anleggsmaskiner - Drift 227 434 332 218 510 398 420 976

SUM 5 082 263 6 666 232 5 263 990 4 721 148

Konto Konto (T) 2013 2012 2011 2010

2010 IT-utstyr - Investering 178 329 655 651 1 413 003

2015 Spesialutstyr - Investering 1 252 676 0 9 598 594 4 338

2100 Kjøp av transportmidler - Investering 1 413 580 349 915 153 995

SUM 2 844 584 655 651 11 361 512 158 333
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2 Har virksomhetene kontroll over behov for innkjøp av 
eiendeler? 

2.1 Vurderingskriterier 

Å planlegge kjøp av utstyr, maskiner, inventar, verktøy og lignende kan bidra til å sikre 

både mer effektive anskaffelser og at budsjettene overholdes. Fragmenterte innkjøp uten 

koordinering er derimot lite effektivt. 

I kommunen skal den som har anvisningsmyndighet påse at det finnes betryggende 

rutiner/intern kontroll for bestilling.6 Innkjøp skal videre baseres på de strategier og 

målsettinger som er fastsatt av Rådmannen.7 

Ett av målene i kommunens anskaffelsesstrategi er å utvikle en mer enhetlig felles 

anskaffelsesfunksjon gjennom blant annet årlige behovskartlegginger av anskaffelser i 

virksomhetene. Det er også et mål å redusere antall bestillere i kommunen. Det å ha få 

innkjøpere kan øke kontrollen med behovet for innkjøp. 8  

Oversikt over behovet for innkjøp vil også henge sammen med hvilken oversikt en har 

over de eiendelene en allerede eier. Denne problemstillingen behandles i neste kapittel. 

 

Følgende vurderingskriterium legges til grunn: 

  Virksomhetene bør ha en innkjøpsplan og få bestillere 

 

2.2 Fakta 

Kulturhuset - driftsavdelingen9 

Avdelingsleder for driftsavdelingen i Asker kulturhus utarbeidet i 2013 en oversikt over 

ønskelige innkjøp av teknisk utstyr for en ti-års periode. Oversikten omfatter både 

ønskelige utskiftinger/investeringer og kostnadsestimat for generelt vedlikehold av 

utstyret. Kulturhuset har ikke budsjett for investeringer. Innkjøp av nytt teknisk utstyr 

går derfor over driftsbudsjettet. Avdelingsleder opplyser at de har tilgjengelig mellom 

300- og 400.000 kroner årlig til vedlikehold og innkjøp. Driftsbudsjettet er ikke nok til å 

dekke alle innkjøp, utstyr kjøpes derfor inn etter en prioritering. 

Estimerte kostnader i innkjøpsplanen er ikke basert på tidligere regnskapstall. Dette 

gjelder for eksempel på vedlikehold av utstyr, der de nå ser at estimatet burde vært 

oppjustert.  

I driftsavdelingen går alle innkjøp gjennom avdelingsleder, som er den eneste med 

bestillermyndighet.10 Avdelingsleder har ikke budsjettansvar. Etter interne rutiner kan 

avdelingslederen godkjenne kjøp av utstyr til under kr. 10.000. Kjøp over 10.000 blir 

drøftet og besluttet i ledermøter. 

 

                                           

6 Attestasjon- og anvisningsreglementet 
7 http://innsiden/Organisasjon-og-ledelse/Enhetene/Administrasjon-og-

ledelse/Okonomiavdelingen/Kontrakt_og_innkjop/Innkjopsrutine/. Hentet 06.01.2014 
8 Få bestillere vil også kunne styrke ankaffelsesfunksjonen på andre områder, for eksempel i fht etterlevelse av 

regelverket og interne innkjøpsrutiner.  
9 Som nevnt tidligere er revisjonen avgrenset til Kulturhusets driftsavdeling. Det er her de største innkjøpene 
gjøres og som i hovedsak forvalter eiendeler vi ser på i dette prosjektet.   
10 Kulturhuset har også andre bestillere 

http://innsiden/Organisasjon-og-ledelse/Enhetene/Administrasjon-og-ledelse/Okonomiavdelingen/Kontrakt_og_innkjop/Innkjopsrutine/
http://innsiden/Organisasjon-og-ledelse/Enhetene/Administrasjon-og-ledelse/Okonomiavdelingen/Kontrakt_og_innkjop/Innkjopsrutine/
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Asker drift 

Virksomhetsleder og en ansatt til med bestillermyndighet foretar og har kontroll med alle 

innkjøp i virksomheten. 

Asker drift utarbeider årlig en plan for regulering av maskinparken, over hvilke kjøretøy 

som skal erstattes og hva det skal erstattes med. Den konkrete planen utarbeides for ett 

år av gangen. Til grunn for avgjørelse om utskifting ligger en kombinasjon av tilstands- 

og behovsvurdering. 

Verktøy og annet småutstyr som anses som forbruksvarer kjøpes inn etter behov. De 

anslår at de bruker ca. 50.000 årlig på slikt utstyr. 

 

Kommunalteknisk avdeling 

Kommunalteknisk avdeling (representert ved Yggeset, og VA drift) har ingen overordnet 

innkjøpsplan. Innkjøp gjøres ved behov, og er i hovedsak til driftsrelatert 

forbruksmateriell. Ingen vi har snakket med på kommunalteknisk avdeling ser behovet 

for en overordnet innkjøpsplan. 

På drift vann og avløp er det til sammen 4 bestillere. I all hovedsak er det 

forbruksmateriell som kjøpes inn, som for eksempel rørdeler til beredskapslager. I 

avdeling drift vann har en person ansvar for beredskapslageret og sørger for at det alltid 

er tilgjengelige deler der. Småinnkjøp, som håndverktøy, kan delegeres til ansatte, men 

godkjennes på forhånd av mellomleder. 

På Yggeset er det fire bestillere, og hver bestiller har ansvar for hvert sitt område, 

henholdsvis for innkjøp til vektsystemet, diesel og oljeprodukter til maskinene og 

kontorrekvisita. Alle innkjøp utenom dette går gjennom driftslederen på Yggeset. 

Kommunalteknisk avdeling har videre en egen ansatt som er ansvarlig for alt innkjøp av 

IKT-utstyr. Faggruppeleder skal på forhånd godkjenne kjøp av mobiltelefoner o.l til 

ansatte. 

2.3 Revisjonens vurdering og konklusjon 

Vi mener de reviderte virksomhetene har rimelig oversikt over behovet for innkjøp. 

Praksis og planer synes tilpasset virksomhetenes behov. 

Asker drift kan likevel vurdere om innkjøpsplanen kan utarbeides for en lengre 

tidsperiode. 

Vi har fått inntrykk av at på kommunalteknisk avdeling har de ansatte opparbeidet seg 

god oversikt over hva slags utstyr som til en hver tid bør være tilgjengelig på lager. For å 

gjøre slik kunnskap mer tilgjengelig, kan avdelingen vurdere nytten av å utarbeide en 

enkel oversikt over hva slags deler og antall som bør finnes på beredskapslageret. 
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3 Har virksomhetene et oppdatert register over 
eiendelene? 

3.1 Vurderingskriterier 

Å ha en god oversikt over eiendelene er en forutsetning for en god forvaltning av disse. 

Et register vil kunne være et hjelpemiddel for å sikre tilstedeværelse og ivaretakelse av 

eiendelen og redusere faren for feildisponering og tyveri. Videre kan et slikt register gi 

virksomhetene et bedre grunnlag for budsjettering. Et register over eiendelene kan også 

være hensiktsmessig i et eventuelt forsikringsoppgjør, for å ha oversikt over utstyr som 

er tapt. 

Kommunen har ingen overordnete retningslinjer som pålegger virksomhetene å utarbeide 

utstyrs-/eller inventarlister. Det er virksomhetslederne som må vurdere behovet og 

nytten av dette, ut fra krav om internkontroll basert på risikovurderinger. 11  

Driftsmidler klassifiseres som investeringer når det har levetid over 3 år og verdi over 

100 000 kr og skal i henhold til KRS 4, balanseføres.12  Opplysninger i regnskapet skal 

videre gi mulighet for en hensiktsmessig etterkontroll.13 Øvrige driftsmidler inngår ikke i 

kommunens balanseførte eiendeler, men blir eventuelt ført i inventar- og utstyrslister i 

de enkelte virksomheter. 

  

Følgende vurderingskriterium legges til grunn: 

  Virksomhetene bør ha et oppdatert register over eiendeler dersom det ut fra en 

risikovurdering anses hensiktsmessig.  Eiendeler skal balanseføres i henhold til krav. 
 

 
 

3.2 Fakta 

Kulturhuset - driftsavdelingen 

Kulturhuset har utarbeidet en liste over teknisk utstyr. Foruten typebetegnelse og antall, 

er det registrert hvilken tilstand utstyret er i og hvor det oppbevares. I oversikten skal 

det også registreres om eiendelen er kassert eller solgt siden siste oppdatering av listen. 

Nettbrett, mobiltelefoner, verktøy og inventar er ikke registrert i utstyrslisten. Oversikt 

over teknisk utstyr på Venskaben foreligger ikke. 

Hensikten med listen har vært å få bedre oversikt over behovet for utskiftinger. Teknisk 

leder opplyser at meningen er at telling og gjennomgang av utstyret skal utføres årlig. En 

full telling ble ikke utført i 2013. Det ble kun utført telling av utstyr i saler og verksted, 

og ikke for løst utstyr i skuffer, skap og lager. Utstyrslisten er dermed ikke oppdatert. 

Nytt innkjøpt utstyr er ikke ført opp i listen, og utstyret som er solgt eller kassert senere 

enn 2012 er ikke registrert. 

Avdelingsleder har undersøkt og funnet at kommunen har fire lisenser på datasystemet 

«House of control». Systemet kan brukes til å ha kontroll over både eiendeler og avtaler. 

I dag er det kun IKT som benytter systemet. I forbindelse med denne revisjonen 

                                           

11 Med henvisning til kommunelovens § 23.2 om betryggende kontroll, samt interne prosedyrer. 
12 KRS nr. 4, pkt 3.1 
13 Bokføringsloven § 6. 
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undersøker Kulturhuset nå om dette er et system som kan egne seg for deres bruk, bl.a. 

mht å registrere utstyr. Vi får opplyst at Kulturhuset i Bærum benytter systemet, 

erfaringene derfra er gode. 

 

Asker drift 

Asker drift registrerer kjøretøy og andre større maskiner i SmartDok. Det er et nettbasert 

system utarbeidet for entreprenørbransjen. Foruten å gi oversikt over maskinelt utstyr, 

benyttes systemet som faktureringsgrunnlag, ettersom ansatte registrerer arbeidstimer 

på oppdragene knyttet til den enkelte maskin. 

Det er registrert ca. 80 enheter i systemet, som traktorer, hengere, biler, utstyr til biler 

og lignende. I registeret blir eiendelene tildelt unike objektnummer. 

Registreringsnummer, typebetegnelse, beskrivelse og bilde kan registreres. I systemet 

holdes også oversikten over maskintimer, drivstofforbruk, service, feil og mangler. I 

tillegg har disse enheter korresponderende unike objektsnummer i Agresso slik at alle 

kostnader regnskapsføres pr enhet og kan spores.  

Det er ikke utarbeidet et register over mindre redskaper, slik som brøyteskjær, 

motorsager og gressklippere. Samlet utgjør de betydelige verdier. Enheten vurderer å ta 

i bruk verktøymodulen i SmartDok for å registrere også slikt utstyr, men må vurdere 

kost/nytte med hensyn til hva som skal registreres og hvordan modulen i så fall skal 

brukes. 

Virksomheten har utarbeidet en oversikt over hvilke ansatte som har jobbtelefon og 

hvilket serienummer telefonen har.   

Eiendeler av investeringskarakter balanseføres i regnskapet anskaffelsesåret. Funn fra 

regnskapsrevisjonen viser at det ikke er etablert tilstrekkelig anleggsregistrering som 

muliggjør etterkontroll per anleggsobjekt.14 

 

Kommunalteknisk avdeling 

Det finnes ikke registreringer av eiendeler på Kommunalteknisk avdeling. Periodevis er 

det forsøkt å opprette et samlet register over hva de ansatte har av IKT-utstyr. Fordi det 

er opplevd som vanskelig å bestemme nivået for hva som skal registreres, har dette 

registeret ikke blitt fullført. 

Ansvarlige for Yggeset og Vann- og Avløp drift opplyser at behovet for å registrere 

eiendelene er lite. Maskinene som benyttes i driften av Yggeset er i hovedsak leiet, 

oversikten over disse framkommer av leasingavtalene. For de to bilene som kommunen 

eier finnes innkjøpspapirer. Øvrige eiendeler er småverktøy uten særlig verdi. 

På VA drift består eiendelene av et beredskapslager av deler og mindre verktøy. Ansatte 

opplyser at det er sjelden at utstyr ikke er tilgjengelig ved behov. Noe utstyr brukes kun 

av enkelte ansatte, som «vet hva de har».  

Kontroll av kjøp gjort i 2013 viser at eiendeler av investeringskarakter er balanseført. 

Funn fra regnskapsrevisjonen viser at det ikke er etablert tilstrekkelig anleggsregistrering 

som muliggjør etterkontroll per anleggsobjekt. 

3.3 Revisjonens vurdering og konklusjon 

Det er et krav at eiendeler over en viss verdi og levetid skal registreres i 

balanseregnskapet og gi mulighet for en hensiktsmessig etterkontroll. Siden mange av 

                                           

14 Revisjonsberetning 2013. 
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kommunens større maskiner og biler blir leaset, er det stort sett Asker drift som har 

eiendeler i den kategori. Vi finner at slike eiendeler anskaffet i perioden er balanseført i 

anskaffelsesåret. Slik regnskapet nå er innrettet, uten anleggsmodul, er det ikke mulig å 

gjennomføre hensiktsmessig etterkontroll. 

For mindre utstyr er det ingen kommunale krav til registerføring, og her varierer 

praksisen blant de reviderte. Vi mener det er god intern kontroll å ha et register over 

viktige eiendeler. Et oppdatert register vil kunne sikre at viktig utstyr er tilgjengelig når 

en trenger det, noe som er viktig for å sikre løpende drift. 

Vi mener mindre forbedringer kan gjøres med hensyn til registrering. Både Asker drift og 

Kommunalteknisk avdeling (VA drift) kan med fordel registrere noe av det mindre 

utstyret de eier for å sikre oversikt over dette. Kulturhuset bør sørge for at utstyrslistene 

er oppdatert slik hensikten er. 
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4 Hvordan sikres det at kommunens eiendeler er 
forsvarlig oppbevart og ivaretatt? 

4.1 Vurderingskriterier 

I henhold til kommunens arbeidsreglement skal alt inventar, maskiner, verktøy, 

materialer m.v. behandles med omhu slik at det ikke gir skader på mennesker, 

materialer eller miljø. I dette ligger et krav om at utstyr både skal være forsvarlig 

oppbevart og vedlikeholdt. 

For å hindre tyveri eller uautorisert bruk av utstyr er det viktig at det er iverksatt 

generelle sikringstiltak. Et eksempel er etablering av adgangskontroll. Forsvarlig 

oppbevaring fordrer også tilstrekkelige og tilgjengelige lagringsmuligheter. Kommunens 

retningslinjer for bruk av IKT-utstyr krever blant annet at brukerne sikrer at 

uvedkommende ikke får tilgang til kommunens datautstyr.  

Tilfredsstillende vedlikehold er nødvendig både med tanke på driftssikkerhet (at utstyret 

til enhver tid fungerer som forutsatt) og av økonomiske hensyn (for å oppnå maksimal 

leve-/brukstid uten kostbare reparasjoner). 

 

Følgende vurderingskriterier legges til grunn: 

  Eiendelene bør være forsvarlig oppbevart 

 Det bør sikres at eiendeler vedlikeholdes 

 
 

4.2 Fakta 

4.2.1 Eiendelene bør være forsvarlig oppbevart 

Kulturhuset - driftsavdelingen 

Teknisk utstyr oppbevares i hovedsak på lager dersom det ikke er i bruk.  Kulturhuset 

har likevel mer utstyr enn det er plass til på lager. Derfor oppbevares noe usikret i 

gangen, blant annet i et flyttbart mikrofonsskap, anslått verdi ca. 200.000 kr. Flere 

eksterne har tilgang til denne gangen, blant annet ansatte ved nærliggende restauranter 

og leietakere av kulturhuset.  

Vi får opplyst at eiendomsforvaltningen, som har ansvar for bygget, er klar over 

situasjonen, men at det ikke er noen konkrete planer for å utvide lagermulighetene.  

Driftsavdelingen ved kulturhuset har foreslått for eiendomsforvaltningen å bygge gesims i 

verkstedlokalet. Lokalet har takhøyde over to etasjer. Det vil ikke løse problemet med 

lagerplass fullt ut, men vil gjøre det mulig å sikre de mest verdifulle eiendelene.  Priser 

på tiltak er undersøkt og anslås å koste ca. 160.000. Det er her diskusjoner mellom 

kulturhuset og eiendomsforvaltningen om hvem som bør ta utgiften for et slikt tiltak. 

Elektrisk verktøy oppbevares innlåst i eget skap. Nøkler og kort som kulturhuset låner ut 

til eksterne noteres i en bok som vaktmester har. Innleide teknikere har nøkkelkort, men 

ikke egne nøkler. Nøkler for innleieteknikere er låst inn i eget skap. 
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Asker drift 

Asker drift disponerer verksted, flere lager15 og garasje hvor eiendelene oppbevares. De 

anslår at eiendelene har en verdi på 40-50 millioner koner. Verktøy og mindre ting har 

kanskje en samlet verdi på 100-200.000 kroner. 

Mindre redskaper og verktøy oppbevares innlåst på lager i lokalene til Asker drift. Utstyr 

som brukes i forbindelse med en jobb, plukkes fra lageret og legges tilbake igjen etter 

bruk. I perioder med mye å gjøre kan ting «flyte». 

Brøyteskjær, hengere og annet maskinelt utstyr til bruk på lastebiler eller traktorer 

oppbevares på eget område bak lokalene til Asker drift. Utstyret har her en fast 

oppmerket plass. Området er sikret med gjerde og port som skal være låst til enhver tid. 

Porten sto åpen da vi var på befaring, snø og is gjorde at den ikke lot seg lukke. Asker 

drift disponerer også et lagertelt der det blir oppbevart større utstyr og maskiner. Under 

vår befaring sto det blant annet traktor, lastebil og dekk i teltet. Inngangen til teltet skal 

til enhver tid være lukket og låst, men også her var det fri tilgang.  Eiendelene som 

oppbevares på disse stedene er såpass tunge og «spesielle» at Asker drift anser risikoen 

for tyveri som liten. 

 

Kommunalteknisk avdeling 

Kommunalteknisk avdeling har lokaler og lager på Fusdal. De har også et fjernlager på 

Skansen som de deler med Asker drift. Det er et beredskapslager av rørdeler som sjelden 

brukes. Kontorbygg og lagre skal til enhver tid være låst.  

Ansatte på VA drift har ansvar for sitt spesialutstyr selv. Eksempelvis har elektrikerne 

ansvar for virksomhetens multimetere og lekkasjelytterne ansvar for virksomhetens 

lyttekoffert. Slikt utstyr oppbevares på respektive kontorer, eventuelt i bilene som 

benyttes i tjenesten.  Bilene er i hovedsak private. 

På Yggeset er området sikret mot adgang med bil utenom åpningstidene, og det er bare 

ansatte og en utfører som har tilgang. Det er likevel fri tilgang til fots, og ikke uvanlig at 

personer tar seg inn på området om natten for å ta med seg ting som er levert til 

stasjonen. Fordi det er begrenset hva en får med seg til fots, vurderes ikke dette som et 

problem. 

Kontorbygg, garasje og verksted på Yggeset låses. Det samme gjelder farlig avfall og e-

avfall. Teltet hvor e-avfall oppbevares ble plateslått på grunn av problemer med personer 

som skar seg gjennom teltet. Fylkesmannen fører tilsyn med forsvarlig sikring og 

håndtering av farlig avfall mm. 

 

4.2.2 Det bør sikres at eiendeler vedlikeholdes  

Kulturhuset - driftsavdelingen 

Kulturhuset har egne ansvarshavende for utstyret. To teknikere har ansvar for lys og en 

for lyd. I henhold til skriftlige prosedyrer16 har disse ansvar for å utføre og/eller bestille 

nødvendig vedlikehold på utstyret. Enklere vedlikehold og vedlikehold som går på 

svakstrøm utføres av ansatte. Annet vedlikehold/reparasjoner utføres som oftest av 

forhandler. Teknikerne skal informere avdelingsleder om behov for nyinnkjøp. 

Det er ønskelig med en årlig gjennomgang av alt utstyr, jamfør utstyrslisten. Dette ble 

ikke gjort i 2013. 

                                           

15 Asker drift disponerer blant annet del av lager på Skansen. Vi har ikke vært på befaring på dette området.  
16 Arbeidsrutiner- og instruks for kulturhusets teknikere 
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Vedlikehold av truck og lift utføres årlig av eksterne. Det samme gjelder pålagt årlig 

kontroll av rigg. 

 

Asker drift 

Serviceintervaller følges på maskinelt utstyr. Som nevnt tidligere i rapporten (kap 3.2) 

benytter Asker drift systemet SmartDok som også holder oversikt over service på 

utstyret som er registrert der. Asker drift har eget verksted hvor de utfører 

«mellomservice på maskinelt utstyr. Ved behov for større service kommer servicemann 

til verkstedet. Lastebiler kjøres til Drammen for service.  

Det er utarbeidet et eget kvalitetssikringssystem for reparasjon- og vedlikeholdsarbeider 

av kjøretøy. Prosessen skal sikre at verkstedvirksomheten gjennomføres i henhold til 

krav for autoriserte kjøretøyverksteder, gitt av statens vegvesen som 

godkjenningsmyndighet. 17 

Det er anskaffet reservemateriell/ maskiner for å opprettholde leveransesikkerheten i 

tilfelle havari på utstyr og materiell. 

Virksomheten har ikke system for vedlikehold på mindre utstyr. 

 

Kommunalteknisk avdeling 

Det er serviceavtaler på maskiner og biler, disse følges. Mindre service utføres av 

ansatte.  

4.3 Revisjonens vurdering og konklusjon 

Vi mener det er enkelte mangler knyttet til sikring av eiendeler i de reviderte 

virksomhetene.  

Kulturhuset mener selv at enkelte eiendeler ikke er godt nok sikret mot tyveri. Selv om 

dette er varslet er det ikke igangsatt tiltak for å bedre sikkerheten. 

For Asker drift observerte vi at egne bestemmelser om låsing ikke var overholdt. 

Sikkerhetsmessig er det også et poeng at lagrene bør sikres mot uvedkommende 

adgang, for eksempel at barn kan ta seg inn og skade seg. 

Vår gjennomgang av vedlikehold av eiendelene er begrenset, men ut fra det vi har 

gjennomgått, synes det som om virksomhetene har rutiner som skal sikre dette, særlig 

for større utstyr.  

 

 

 

                                           

17 Fra prosess 4.2, Asker drift Kvalitetssikring av verkstedtjenester. 
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5 Følges kommunens retningslinjer for bruk? 

5.1 Vurderingskriterier 

Kommunens etiske retningslinjer og arbeidsreglement18 har noen føringer når det gjelder 

bruk av kommunale eiendeler. I etiske retningslinjer19 heter det at bruk av kommunens 

maskiner, biler, datautstyr, datanettverk og annet utstyr kan bare skje i samsvar med 

fastsatte retningslinjer. Og etter arbeidsreglementet skal alt inventar, maskiner, verktøy, 

materialer m.v. behandles med omhu slik at det ikke gir skader på mennesker, 

materialer eller miljø. 

Foruten disse generelle bestemmelsene er det ikke utarbeidet felles retningslinjer for 

bruk av kommunens eiendeler.20  Utgangspunktet er at ansatte skal disponere eiendeler 

kun etter avtale med arbeidsgiver.21 

Virksomhetene som omfattes av vårt revisjonsprosjekt har eiendeler av interesse for 

bl.a. privat bruk, utlån eller lignende. Uten klare retningslinjer kan det fort utvikles en 

problematisk praksis som kan skade kommunens omdømme. Med henvisning til kravet 

om internkontroll, bør det være utarbeidet retningslinjer for bruk av enhetenes eiendeler. 

En del maskiner og utstyr krever at ansatte har spesiell kompetanse for at bruken ikke 

gir skader på mennesker, materialer og miljø jf. arbeidsreglementet pkt 9. For eksempel 

truckførerbevis for å kjøre truck, utvidet førerkort for større kjøretøy o.l. At 

virksomhetene har oversikt over ansattes kompetanse for å benytte slikt utstyr, er derfor 

viktig. 

 

Følgende vurderingskriterier legges til grunn: 

  Det bør være utarbeidet retningslinjer for privat bruk av virksomhetenes eiendeler 

 Ansatte må ha kompetanse for bruk av maskiner og utstyr 

 

5.2 Fakta 

5.2.1 Det bør være utarbeidet retningslinjer for privat bruk av virksomhetenes 

eiendeler 

I nye etiske retningslinjer, vedtatt av kommunestyret 1. april 2014, er punktet om bruk 

av kommunens eiendeler innskjerpet: 

Kommunens eiendeler skal kun benyttes til tjenesterelatert virksomhet. Dette gjelder 

likevel ikke dersom tjenesten, av praktiske årsaker, finner det hensiktsmessig å inngå 

nærmere avtale for at arbeidet kan utføres forsvarlig. Dette skal i så fall reguleres i egne 

retningslinjer på tjenestestedet. Retningslinjene skal godkjennes av rådmannen. 

 

Kulturhuset - driftsavdelingen 

                                           

18 Asker kommunes arbeidsreglement punkt 7 og 9 
19 Kommunestyret møte 02.11.2004, sak 0098/04 
20 Unntaket er Retningslinjer for bruk av Asker kommunes datautstyr, nettverk m.m. Som nevnt innledningsvis 
er ikke etterlevelse av dette regelverket en del av revisjonen. 
21 Følger av privatrettens regler om at eieren (kommunen) har eiendomsrett og råderetten og disponerer full ut 
eiendelen. 



Forvaltning av kommunens eiendeler 

 

Asker kommunerevisjon 
 

 19 

 

Kulturhuset har eget teknisk utstyr som leies/lånes ut til privatpersoner. Ansatte kan 

låne/leie utstyret på samme vilkår som eksterne leietakere. Ved utleie av teknisk utstyr 

skrives det alltid utleiekontrakt. Kontraktene lagres i egen perm. Det eksisterer ikke egne 

retningslinjer for utleie/utlån annet enn det som framgår av utleiekontraktene. 

Avdelingsleder avgjør om det skal faktureres. Praksis er at utstyret kan lånes dersom 

utstyret brukes privat (eksempelvis bursdagsfest), mens det faktureres hvis utstyret 

brukes til organiserte, profesjonelle formål. Det var totalt 28 utleier/utlån av teknisk 

utstyr i 2013. Av disse var 4 tilfeller utlån, hvorav 2 var til Radar (ungdomsavdelingen). 

Utlånt utstyr blir også skrevet inn i bemanningsplan, slik at de til enhver tid har kontroll 

på hvor utstyr er, og dobbeltbooking av utstyr unngås. 

Verktøy kan lånes ut til ansatte og skrives opp i en egen utlånsbok. Det er registrert ca. 

5-6 utlån fra august 2013 frem til februar 2014.  

 

Asker drift 

Asker drift har egne retningslinjer for utleie av virksomhetens maskinelle utstyr til 

ansatte. I retningslinjene, som er fra 2010, står det blant annet at det ikke er anledning 

til å utføre næringsrelatert arbeid med utstyret, eller arbeid for slekt og venner. Det 

fremkommer at det skal gis skriftlig tillatelse før utleie skjer, og at utleie kun kan skje 

dersom det ikke forstyrrer den øvrige driften. Ansatte faktureres for leien i henhold til 

gjeldene timeprisliste. Det skal skrives kontrakt ved slik utleie. Det ble skrevet i 

underkant av fem utleiekontrakter i halvåret inntil det høsten 2013 ble satt en stopper 

for ordningen. 

Varebil og liten lastebil kan i henhold til de egne retningslinjene lånes kostnadsfritt av 

ansatte. Utleieskjema fylles ut ved lån. 

Det finnes en bok for lån av verktøy hvor ansatte skriver opp det de låner. Lån av 

verktøy behøver ikke avklares i forkant.  

All utleie og utlån til ansatte beskrevet ovenfor ble stoppet høsten 2013 i påvente av nye 

etiske retningslinjer som ventes våren 2014. 

Som et trivselstiltak arrangerer Asker drift «mekkekvelder» i egne lokaler, der ansatte 

kan reparere og utføre service på egne biler. I den forbindelse har Asker drift en ordning 

om at ansatte kan kjøpe for eksempel oljefilter, billykter og lignende fra Asker drifts 

lager. For slike deler faktureres ansatte med et påslag av 5 prosent av virksomhetens 

innkjøpspris. Kjøpene skrives opp på lister og faktureres hvert halvår. 

 

Kommunalteknisk avdeling 

Det er ikke utarbeidet egne retningslinjer for privat bruk av virksomhetens eiendeler, 

verken på VA drift eller på Yggeset. 

VA-drift har lånt ut henger til ansatte. Utlån har blitt skrevet opp i egen bok. Det er 

toleranse i forhold til å låne mindre utstyr/verktøy, men leder og mellomledere mener det 

skjer i liten grad. Nylig ble det likevel opprettet en utlånsbok for slikt utstyr, fordi 

avdelingen opplevde at lånt utstyr var glemt tilbakelevert. Utstyret kom til rette etter at 

avdelingen hadde kjøpt nytt som erstatning. 

På Yggeset har ansatte hatt anledning til å låne avdelingens bil. Det har ikke vært praksis 

at driftsleder skal godkjenne lån. Mulighetene for lån er innstrammet inntil nye etiske 

retningslinjer vedtas. 

Det er toleranse for at ansatte kan ta med ting som er levert til gjenvinningsstasjonen. 

Leder tror likevel ikke det er veldig utbredt. Det understrekes at ting som er levert til 

gjenvinningsstasjonen ikke skal videreselges av ansatte. Dette er imidlertid ikke nedfelt 

skriftlig. 
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5.2.2 Ansatte må ha kompetanse for bruk av maskiner og utstyr 

Kulturhuset - driftsavdelingen 

Intern opplæring av nyansatte teknikere og vaktmestere dokumenteres av avdelingsleder 

ved Kulturhuset. 

Det sørges for at alle med behov, hovedsakelig teknikere, har nødvendig kursing i bruk 

av lift og truck. Kompetansebevis oppbevares av ansvarlige for kontrakter og lønn. 

 

Asker drift 

Nødvendige sertifiseringer for bruk av større maskinelt utstyr kreves ved ansettelse. 

All intern og ekstern opplæring dokumenteres. Virksomhetsleder har oversikt over og 

oppbevarer dokumentasjon på hvilke kompetansebevis de ansatte har. 

 

Kommunalteknisk avdeling 

Kommunalteknisk avdeling kartlegger årlig ansattes kompetanse og utarbeider 

kompetanseutviklingsplaner på grunnlag av dette. Dokumentene er lagret som prosess i 

felles ledelsessystem. 

5.3 Revisjonens vurdering og konklusjon 

Alle virksomhetene har aksept for at ansatte låner utstyr som tilhører kommunen. Det er 

ulik praksis mellom virksomhetene hvorvidt det har vært utarbeidet retningslinjer for 

dette.  

Vårt inntrykk er at det på kommunalteknisk avdeling har vært lite problematisering av 

om ansatte låner utstyr. Samtidig viser vår gjennomgang at det har vært enkelte 

problemer knyttet til dette. 

Det er god internkontroll i å ha retningslinjer i virksomhetene som omhandler lån av 

kommunens eiendeler.  

Nye etiske retningslinjer ble vedtatt 1. april 2014.22 Dette betyr at samtlige virksomheter 

måtte innskjerpe praksis/ eventuelt utarbeide retningslinjer for godkjenning. Også 

gjeldende etiske retningslinjer har krav om at det skal være fastsatt retningslinjer for 

bruk av kommunens eiendeler uten at det er adressert hvem som har ansvaret. 

Asker drift selger bildeler fra eget lager til ansatte i forbindelse med «mekkekvelder». 

Ansatte faktureres for dette med et påslag på fem prosent av innkjøpspris. I etiske 

retningslinjer heter det at «ansatte kan ikke benytte seg av kommunens rabatter og 

innkjøpspriser». Vi er usikre på om ordlyden i retningslinjene rammer en slik praksis. Vi 

stiller likevel spørsmål ved om det er kommunens oppgave å ta administrasjons- og 

faktureringskostnaden for salg av småutstyr til egne ansatte. Da det ikke foreligger 

register over smådeler finnes det heller ingen avstemmingsmuligheter mot privat uttak. 

Vi ber virksomheten vurdere om praksisen bør avsluttes. 

Vi anbefaler også at det på Yggeset utarbeides retningslinjer med hensyn til ansattes (og 

eventuelt andres) adgang til å ta med seg gjenstander som er levert til 

gjenvinningsstasjonen.  

Vi mener at virksomhetene har systemer som sikrer at ansatte har nødvendig 

kompetanse til å bruke maskiner og utstyr.  

                                           

22 Kommunestyret møte 1. april 2014, sak 46/14. 
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6 Har kommunen retningslinjer for avhending23 av 
eiendeler? 

6.1 Vurderingskriterier 

Krav om internkontroll24 tilsier at det bør finnes retningslinjer for avhending av eiendeler 

som er ødelagt eller ikke lenger i bruk. I risikosammenheng vil det kunne 

redusere/forebygge mislighet og sikre at miljøhensyn tas. 

 

Følgende vurderingskriterium legges til grunn: 

  Det bør finnes retningslinjer for avhending 

 

6.2 Fakta 

Kommunen har ikke felles retningslinjer som er bestemmende for hva virksomhetene 

skal gjøre med eiendeler som er ødelagt eller utrangert. Nedenfor beskrives praksis på 

de tre virksomhetene som er valgt ut i revisjonen. 

Kulturhuset - driftsavdelingen 

Kulturhuset har ikke egne retningslinjer for avhending av eiendeler. Praksis er at 

eiendeler med restverdi annonseres for salg på Finn.no.  I 2013 solgte Kulturhuset 

utrangert teknisk utstyr for 35 000 kroner.25  

Det har forekommet at utstyr som likevel skal kasseres, i stedet er gitt bort. Kulturhuset 

har gitt bort eiendeler både til ansatte og til eksterne.26 Forutsetningen er at eiendelen 

ikke har noen salgsverdi. Det dokumenteres ikke særskilt når eiendeler gis bort. 

Mobiltelefoner og nettbrett kreves ikke tilbakelevert når ansatte slutter. Det 

argumenteres med at dette utstyret ofte blir godt brukt og at slikt utstyr raskt blir 

utrangert. 

 

Asker drift 

Asker drift har ikke egne retningslinjer for avhending av utstyr. De opplyser at praksis er 

at eiendeler med restverdi som skal avhendes, forsøkes solgt. 

Kjøretøy annonseres på Finn.no fordi Asker drift mener salgsverdien som oppnås er 

høyere enn innbyttepris hos forhandler. I forkant av annonsering blir innbyttepris og 

bruktmarkedet undersøkt. 

Asker drift har aldri gitt bort utrangert eller ødelagte eiendeler. Det har forekommet at 

utrangert utstyr som har lav salgsverdi blir utlyst internt og solgt til høystbydende 

ansatt. I disse tilfellene blir den ansatte fakturert. 

                                           

23 Med avhending menes her alle former for «å kvitte seg med», enten ved salg, kassasjon eller at eiendelen 
blir gitt bort. 
24 Med henvisning til kommunelovens § 23.2 om betryggende kontroll, samt interne prosedyrer. 
25 Beløpet er hentet fra Agresso. 
26 Eksempelvis ble en utrangert og ødelagt mikser som ble gitt bort til tidligere ansatt. Gjerdrum kulturhus fikk 
nylig en hel tribune i forbindelse med oppussing av multisalen. 
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Det er ingen særskilt praksis hva som gjøres med mobiltelefoner dersom ansatte slutter. 

Godt brukte mobiltelefoner ansees å være verdiløse.  PC-er samles inn og overføres til ny 

ansatt. 

 

Kommunalteknisk avdeling 

Kommunalteknisk avdeling har ikke egne retningslinjer for avhending av utstyr. Praksis 

er at eiendeler kasseres når det ikke lenger er behov for det. Større maskiner og kjøretøy 

går til innbytte.  

Det er ingen overordnet praksis for avhending av mobiltelefoner eller annet «personlig» 

IKT utstyr når ansatte slutter. Det anses som greit at ansatte beholder eksempelvis 

mobiltelefoner i slike tilfeller. 

6.3 Revisjonens vurdering og konklusjon 

Kommunen har ingen overordnet praksis eller retningslinjer for avhending av eiendeler.  

Ingen av virksomhetene har heller utarbeidet retningslinjer for avhending av eiendeler, 

og det er ulik praksis i virksomhetene. De synes likevel å være samstemt i at det er 

bedre å selge/gi bort utrangerte eiendeler, også til ansatte, enn å kaste dem.  

Ingen dokumenterer særskilt hvordan eiendelene blir avhendet, heller ikke dersom 

eiendeler gis bort til ansatte. Ved salg vil det framkomme av bilag i regnskapet. 

I forhold til avhending kan miljøhensyn stå i motsetning til hensyn som bør tas for å 

redusere en mislighetsrisiko. Miljømessig vil det for eksempel være gunstig å ha mulighet 

til å gi bort utrangerte eiendeler når salgsverdien anses lav. Samtidig vil en slik åpning 

kunne øke risikoen for at eiendeler som ikke burde vært utrangert, likevel gis bort.  

Retningslinjer for avhending kan være et hjelpemiddel for ansatte, og det vil sikre en 

enhetlig praksis internt i kommunen. Slike retningslinjer kan for eksempel regulere hvem 

som har myndighet til å ta avgjørelser om avhending, føringer for hvordan eiendeler skal 

avhendes, eksempel om det er greit å gi bort eiendeler, og hvilke krav som stilles til 

dokumentasjon. 

Vi anbefaler at det bør gis retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler. 
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7 Hovedkonklusjon og anbefalinger 

I denne forvaltningsrevisjonen har vi vurdert om kommunens eiendeler blir forvaltet på 

en forsvarlig måte, og i tråd med gjeldende rutiner og retningslinjer. Prosjektet 

omhandler driftsmidler som utstyr, maskiner, inventar, redskaper, verktøy og lignende 

innenfor tjenesteområdene kultur og teknikk. 

Vi har ikke avdekket alvorlige svakheter på området.  Det er likevel rom for enkelte 

forbedringer på flere områder, og det er påvist noen mangler knyttet til sikring av 

eiendelene. Disse er nærmere omtalt under «vurdering og konklusjon» i kapitlene 2-6. 

En hovedutfordring, både for gjennomføringen av revisjonen og i følge de reviderte 

virksomhetene selv, er mangelen på konkrete retningslinjer for registrering, bruk og 

avhending av eiendeler. 

Rådmannens internkontroll legger opp til at virksomhetenes kontrolltiltak skal utarbeides 

på grunnlag av risikovurderinger. Fordi både den objektive og subjektive oppfatningen av 

risiko knyttet til eiendelene varierer, er systemene for registrering, oppbevaring og 

ivaretakelse, bruk og avhending forskjellig mellom virksomhetene, og i varierende grad 

skriftliggjort. 

Vi mener det er riktig at kontrolltiltak tilpasses behovet til den enkelte virksomhet. 

Likevel er vårt inntrykk at det etterspørres klarere retningslinjer på forhold som egner 

seg for dette, særlig knyttet til privat bruk og avhending av eiendeler. Dette for å sikre 

en enhetlig praksis i kommunen. 

Nye etiske retningslinjer, gjeldende fra 1. april 2014, har klargjort at det ikke er 

anledning til privat bruk av kommunens eiendeler uten at det foreligger retningslinjer 

godkjent av rådmannen som tillater dette. Dette betyr at de reviderte virksomhetene må 

innskjerpe praksis på dette området. 

Vår erfaring fra dette prosjektet er at et fokus på hvordan virksomhetene forvalter 

eiendelene sine i seg selv bidrar til en bevisstgjøring og forbedring. Dette gjelder kanskje 

særlig i forhold til innkjøpsplan og registrering av eiendeler. 

På grunnlag av våre funn har vi nedenfor listet tre anbefalinger. Blant annet på grunn av 

manglende retningslinjer antas anbefalingene å være aktuelle for hele kommunen, ikke 

bare de reviderte enhetene. Vi viser til «vurdering og konklusjon» i kapitlene 2-6 for 

forbedringsområder særskilt for de reviderte virksomhetene. 

Kommunerevisor anbefaler: 

 At det rettes fokus på risikovurderinger knyttet til registrering av eiendeler. 

 At det utarbeides retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler. 

 At det sørges for tilstrekkelig fysisk sikring av kommunens eiendeler. 
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Sak nr. Sak Møtedato 

33/2014 Revisors uavhengighetserklæring. 2.6.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Asker kommune,

av 12.5.2014.

Saksopplysninger 
Ifølge forskrift om revisjon § 15 skal alle oppdragsansvarlige minimum hvert år avgi en 

skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Både kommuneloven (§ 79) 

og forskrift om revisjon (kap. 6) setter krav til revisors uavhengighet og objektivitet. 

Krav til uavhengighet og objektivitet gjelder også for revisors medarbeidere, men det er kun 

oppdragsansvarlige revisor som plikter å legge fram en skriftlig egenvurdering for 

kontrollutvalget. Dette er gjort av kommunerevisor og oppdragsansvarlig Brita Arvidsen i 

vedlegg 1 til saken. 

Forslag til vedtak 
Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i forhold til Asker kommune for 

revisjonsåret 2014/2015 tas til etterretning. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



Vedlegg 1 sak 33/14
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Sak nr. Sak Møtedato 

34/2014 Økonomirapportering for revisjonen 2013 2.6.14 
 

Saksbehandler 

 Mona Moengen 

 

Saksdokumenter 
1. Økonomirapportering for revisjonen 1. tertial 2014 

 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har bedt om tertialvise økonomirapporter fra kommunerevisjonen, ref. 

vedtak i sak 13/14. Til dette møtet legger revisjonen frem regnskap for 1. tertial 2014, se 

vedlegg 1 til saken. 

 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.  

 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

 

 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 
 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 

 

 

  



 

Asker kommunerevisjon 

Postboks 353 

1372 Asker 

E-post 

revisjon@asker.kommune.no  

Nettside 

www.asker.kommune.no 

Telefon direkte 

66 90 98 50 

Telefon sentralbord 

66 90 90 00 

Org.nr. 

988 457 663/944 382 038MVA 

Bankgiro 

5136 05 01209 

Medlem av Norges Kommunerevisorforbund og Den Norske Revisorforening 

Kommunerevisjonen 

Kontrollutvalget i Asker 

Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr.: Dato: 
Brita Arvidsen ku020614 15.05.2014 

Innspill til sak: Økonomirapportering for revisjonen 1. tertial 2014 

Det vises til vedtak 13/2014 der kontrollutvalget ber Asker kommunerevisjon om å presentere 

tertialvise økonomirapporter for enheten. Til kontrollutvalgets møte i juni, rapporteres 

kommunerevisjonens regnskap for 1. tertial 2014.  

Kommunerevisors vurdering 

Nedenfor presenteres en oversikt over regnskap per 30.1. april sammenliknet med periodisert 

budsjett. Totalt budsjett for 2014 presenteres også. Budsjettet er jevnt fordelt over året med 

unntak av salgsinntekter som er budsjettert med inntekt i juli og desember.  

Kommunestyrets vedtak (sak 27/14 Månedsrapport for desember 2013) om overføring av 

mer-/mindreforbruk fra 2013 er ikke lagt inn i budsjettet per april.  

For 1. tertial har kommunerevisjonen et samlet mindreforbruk på kr 75.900. Største delen 

skyldes mindreforbruk på lønn og kjøp av varer og tjenester. Posten konsulenttjenester er ikke 

benyttet og per i dag er det ikke konkrete planer om bruk av posten. Budsjettposten vil trolig 

bli omdisponert (helt eller delvis) til andre formål der det ventes merforbruk. Det er ikke 

ventet at kommunerevisjonens budsjett vil overskrides totalt sett.  

Andre poster som kommenteres spesielt: 

 Aviser, tidsskrifter mv og avgifter, gebyrer, lisenser overstiger budsjett med til sammen

ca kr 50`. Skyldes at flere abonnement som er betalt gjelder utover 1. tertial. 

Brita Arvidsen 

kommunerevisor 

Vedlegg 1 sak 34/14
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Saldotabell 2013: 

Konto Konto (T) Regnskap

 1. tertial

Budsjett

 1. tertial

Avvik i kr Budsjett

 2014

10100 Fastlønn -Drift 1 629 193,18 1 611 887,60 -17 305,58 4 350 000,00

10400 Overtid - Drift 0,00 16 464,10 16 464,10 45 000,00

10900 Pensjonsinnskudd - Drift 253 773,23 253 231,19 -542,04 760 000,00

10990 Arbeidsgiveravgift - Drift 251 457,51 268 795,64 17 338,13 725 000,00

1 Lønn og sosiale utgifter 2 134 423,92 2 150 378,53 15 954,61 5 880 000,00

11000 Kontormateriell  - Drift 420,81 2 165,80 1 744,99 6 500,00

11003 Aviser, tidsskrifter og faglitteratur - Drift 11 673,75 4 000,00 -7 673,75 12 000,00

11150 Matvarer - Drift 5 667,87 4 003,78 -1 664,09 12 000,00

11151 Bevertning - Drift 0,00 2 367,38 2 367,38 7 105,00

11220 Ikke oppg.pl. utg. og godtgj. ifm. Tjenestereiser 450,00 0,00 -450,00 0,00

11290 Annet forbruksmateriell  - Drift 2 002,76 3 335,68 1 332,92 10 000,00

11501 Kurs - ekstern arrangør - Drift 31 050,00 36 652,00 5 602,00 110 000,00

11600 Oppgavepl. utg. og godgj. i .f.m. Reiser - Drift 1 028,65 2 664,40 1 635,75 8 000,00

11699 Anordning art 165 - Drift -351,75 0,00 351,75 0,00

11700 Transport og ikke oppg.pl. reiseutgifter - Drift 4 712,96 2 332,40 -2 380,56 7 000,00

11950 Avgifter, gebyrer, l isenser m.v. - Drift 76 353,65 33 323,80 -43 029,85 100 000,00

12000 Inventar og utstyr - Drift 130,40 3 332,00 3 201,60 10 000,00

12010 Datamaskiner og IT-utstyr - Drift 0,00 3 335,20 3 335,20 10 000,00

12210 Leie av kontormaskiner - Drift 3 667,93 12 000,80 8 332,87 24 000,00

12700 Konsulenttjenester - Drift 0,00 85 844,00 85 844,00 257 637,00

12900 Internkjøp u/kontrakt - Drift 0,00 3,40 3,40 4 500,00

10 Kjøp av varer/tjenester 136 807,03 195 360,64 58 553,61 578 742,00

14290 Mva - generell kompensasjonsordning - Drift 10 856,68 9 996,00 -860,68 30 000,00

40 Overføringsutgifter 10 856,68 9 996,00 -860,68 30 000,00

14900 Reserverte bevilgninger/avsetninger - Drift 0,00 14,00 14,00 0,00

49 Reserverte bevilgninger 0,00 14,00 14,00 0,00

1 Utgift 2 282 087,63 2 355 735,17 73 647,54 6 488 742,00

16500 Avgiftspliktig salg av varer og tjenester - Drift 0,00 -3,40 -3,40 -302 000,00

60 Salgsinntekter 0,00 -3,40 -3,40 -302 000,00

17100 Sykelønnsrefusjoner - Drift 0,00

17101 Fødselspermisjonrefusjon - Drift -89 208,00 -85 326,00 3 882,00 -128 000,00

17290 Refusjon mva påløpt i  driftsregnskapet - Drift -10 856,68 -9 996,00 860,68 -30 000,00

17700 Refusjon fra andre (Private) - Drift 0,00 -2 500,00 -2 500,00 -2 500,00

70 Refusjoner -100 064,68 -97 822,00 2 242,68 -160 500,00

2 Inntekt -100 064,68 -97 825,40 2 239,28 -462 500,00

Netto 2 182 022,95 2 257 923,77 75 900,82 6 026 242,00  
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Sak nr. Sak Møtedato 

35/2014 Referater, orienteringer og diskusjoner. 2.6.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2014 for kontrollutvalget i Asker, med jnr. 29/14 – 45/14.

2. Oversikt over saker til behandling 2014.

3. Oppfølging av kontrollutvalgets saker, redigert mai 2014.

4. Skatteinngang pr april 2014.

5. Deltakelse i evalueringen av kontrollutvalg og kontrollutvalgsekretariat, brev fra

Kommunal og moderniseringsdepartementet 23.5.14.

Saksopplysninger 
Orienteringer/diskusjoner 

Under denne saken vil det bli gitt gjensidig orientering om aktuelle saker i henhold til 

vedleggene.  

Rokus har oppgradert hjemmesidene, ta en titt på www.rokus.no 

Forslag til vedtak 
Sakene tas til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

Sign. Utskrift 

http://www.rokus.no/


Jnr. Reg.dato Dok.dato Inn Ut Avsender/Mottaker Innhold U.off. Arkiv Merknader

29 28.04.2014 28.04.2014 x Rådmannen Kommentar til nummerert brev nr. 6 410.5.1/7.3

30 29.04.2014 29.04.2014 x

Utvalgsmedlemmene, ordfører, 

rådmann, kommunerevisjonen protokoll 410.5.4

31 29.04.2014 29.04.2014 x Kommunestyret

Særutskrift av sak 20/14 Kontrollutvalgets 

uttalelse til årsregnskapet 410.5.5

32 29.04.2014 29.04.2014 x Rådmannen Særutskrift av sak 21/14 kNummerert brev nr 6 410.5.5

33 29.04.2014 29.04.2014 x Rådmannen Særutskrift av sak 22/14 Henvendelse varslingssak 410.5.5

34 30.04.2014 30.04.2014 x Kommunerevisjonen

Budsjett 2015 – Asker kommunerevisjon, Ansvar 

1080 410.5.1

35 05.05.2014 05.05.2014 x

Utvalgsmedlemmene, ordfører, 

rådmann, kommunerevisjonen Innkalling 410.5.1

36 08.05.2014 08.05.2014 x Rådmannen Kommunens skatteinngang april 410.5.1

37 12.05.2014 12.05.2014 x Kommunerevisjonen Uavhengighetserklæring 410.5.1

38 13.05.2014 13.05.2014 x

Utvalgsmedlemmene, ordfører, 

rådmann, kommunerevisjonen protokoll 410.5.4

39 13.05.2014 13.05.2014 x Rådmannen

Særutskrift av sak 27/14 Budsjett for kontroll og 

tilsyn 2015 410.5.5

40 15.05.2014 15.05.2014 x Kommunerevisjonen Økonomirapportering 1. tertial.

41 19.05.2014 19.05.2014 x Rådmannen

Notat om oppfølging av Husbanken og 

Borgenåsen 410.5.1

42 19.05.2014 19.05.2014 Kommunerevisjonen FR rapport kommunens eiendeler 410.5.1/9.3

43 20.05.2014 20.05.2014 x Rådmannen Oppfølging av FR barnevern 410.5.1

44 22.05.2014 22.05.2014 x Rådmannen Oppfølging av FR Helsetjenester i hjemmet 410.5.1

45 26.05.2014 26.05.2014 x

Utvalgsmedlemmene, ordfører, 

rådmann, kommunerevisjonen Innkalling 410.5.1

referert i møtet 2.6.14

Postliste 2014 for kontrollutvalget i Asker

Vedlegg 1 sak 35/14



Oppdatert 23.5.14 

1 

Oversikt over saker til behandling 2014 
Møte Saker 

Følgende rapportering 

legges frem 

fortløpende  

 Samme økonomiske rapportering som formannskapet får.

 Rapporter fra andre tilsynsorganer (f.eks Fylkesmannen) og kommunens
svar/oppfølging.

 Innkallinger til representantskapsmøter og generalforsamlinger i
selskaper hvor Asker kommune har eierinteresser.

 Annen informasjon?

I hvert møte eller når 

kontrollutvalget 

bestemmer det 

 Informasjon fra enhetene/virksomhetene/tjenestene (spesifisert under
hvert enkelt møte).

 Sekretariatsleders oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og
oppfølgingen av disse.

 Oppfølging av revisjonens merknader.

3. februar  Dialog med rådmannen om kontrollaktivitet i februarmøtet.

 Årsmelding 2013

 Innhente Rådmannens tilbakemelding på oppfølging av

forvaltningsrevisjon på rusomsorg og ettervern innen 31.1.14. Legges

frem for kommunestyret. KU har frist i januar.

 Sekretariatsordning.

 Arbeidsfordeling i kontrollutvalget.

 Prosjektskisse forvaltningsrevisjon kommunens eiendommer.

 Orientering om mislighetssak – revisjonen orienterer.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra kommunerevisjonen.

17. mars  Asker og Bærum vannverk. Invitere Per Anders Owren til neste møte for

å få en orientering om status i saken om anmeldelse av tidligere leder.

 Økonomirapportering fra revisjonen 2013.

 Arbeidsfordeling i kontrollutvalget, utsatt sak 6/14.

 Virksomhetsbesøk.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra kommunerevisjonen.

24. mars  Henvendelse til kontrollutvalget.

28. april  Årsregnskap 2013. Revisjonsberetning kommer til tid. Rapport kommer

etter påske.

 Nummerert brev nr. 6

 Henvendelse til kontrollutvalget – varslingssak.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

Vedlegg 2 sak 35/14
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Møte Saker 

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte. 

 Rapportering fra kommunerevisjonen. 

12. mai  Budsjett for kontroll og tilsyn 2015.   

  2. juni  

Møterommet i 7. etg 

 Rutinesvikt ang tilskudd fra Husbanken til Borgenåsen, sak 42/13: 

Tilbakemelding på hvilke tiltak som iverksettes på dette feltet innen 

utløpet av første kvartal 2014. Rådmannen frist  

 Kontrollutvalget vil be rådmannen komme tilbake per første kvartal 

2014 med de tiltak som er iverksatt for å følge opp forvaltningsrevisjon 

på barnevern. 

 Foreløpig tilbakemelding fra rådmannen om hvordan anbefalingene i FR 

om helsetjenesten er fulgt opp . 

 FR kommunens eiendeler rapport.  

 Revisors uavhengighetserklæring. 

 økonomirapportering fra revisjonen 1. tertial 

 Referater, orienteringer og diskusjoner. 

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte. 

 Rapportering fra kommunerevisjonen. 

25. august   Orientering om mislighetssak ref. KU-sak 3/14. 

 Henvendelse til kontrollutvalget – varslingssak (22/14) Hjorts rapport. 

 Rådmannen vil rapportere på forvaltningsrevisjoner to ganger pr år, i 

halvårsrapporten og i årsmeldingen.  

 Rådmannen bes om å gi kontrollutvalget tilbakemelding på arbeidet 

med å avpasse ABBVs selskapsavtale til delegasjonsfullmakten innen 

1.6.14. Sissel sjekker når Trine behandler dette i ØEE. 

 Mulige feil ved inngåelse av rammeavtale og påstander om nære 

relasjoner – endelig rapport fra Hjort. 

 Forvaltningsrevisjon FDV eiendom  

 Rapportering fra kommunerevisjonen. 

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte. 

 Referater orienteringer og diskusjoner. Herunder plan for interne 

revisjoner. 

8. oktober  
 

 Virksomhetsbesøk. 

 Selskapskontroll Asker og Bærum vannverk 

 Referater, orienteringer og diskusjoner. 

 Virksomhetsplan for kommunerevisjonen. 

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte. 



                                                                 Oppdatert 23.5.14 
 
 

3 
 

Møte Saker 

 Rapportering fra kommunerevisjonen. 

3. november    

 Eierskapskontroll av Asker og Bærum vannverk (KU-sak 10/14). 

 Økonomirapportering fra revisjonen 3. kvartal  

 Rapportering fra kommunerevisjonen. 

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte. 

8. desember  

 

 Rapport fra rådmannen på arbeidet med oppfølging av nummerert brev 

nr. 6.  

 Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra rådmannen om hvordan 

anbefalingene i FR om helsetjenesten er fulgt opp innen 15.10.2014 

 Mellomevaluering av Barne- og familieenheten (kommer til politisk 

behandling siste halvår 2014). – forbehold om kommunestyrets 

behandling. 

 Kontrollutvalgets årsplan 2015. 

 Rapportering fra kommunerevisjonen. 

 Referater, orienteringer og diskusjoner. 

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte. 

2015  Forvaltningsrevisjon på rusomsorg og ettervern: Kommunestyret 
ber kontrollutvalget følge opp resultatene av dette i inneværende 
valgperiode. (KU-sak 2-14) 

 Sekretariatsordning for kontrollutvalget, KU-sak 5/14. 

 Mislighetssak sak 3/14: Kontrollutvalget ber rådmannen komme 

tilbake med en orientering når saken ansees lukket. 

 Oppfølging av FR rusomsorg og ettervern, KU-sak 2/14: 

Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp resultatene av dette 

i inneværende valgperiode. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

3.2.2014 01/2014 Dialog med rådmannen om 
kontrollaktivitet. 

Kontrollutvalget tar rådmannens orientering til 

etterretning. 



02/2014 Rådmannens 
tilbakemelding på 
oppfølging av 
forvaltningsrevisjon på 
rusomsorg og ettervern. 

Kontrollutvalget tar tilbakemelding om oppfølging 

av forvaltningsrevisjon på rusomsorg og ettervern til 

foreløpig etterretning. Rapporten oversendes 

kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret tar tilbakemelding om

oppfølging av forvaltningsrevisjon på

rusomsorg og ettervern til foreløpig

etterretning.

2. Kommunestyret ber kontrollutvalget følge

opp resultatene av dette i inneværende

valgperiode.

Sendt kommunestyret 
7.2.14 

K-sak 
24/14 

25.2.14 



03/2014 Orientering om 
mislighetssak. 

1. Kontrollutvalget tar orientering om

mislighetssak til foreløpig etterretning.

2. Kontrollutvalget ber rådmannen komme

tilbake med en orientering når saken ansees

lukket.

Sendt rådmannen 
7.2.14 

04/2014 Kontrollutvalgets årsrapport 
2013. 

1. Kontrollutvalget årsrapport for 2013 vedtas.

2. Saken sendes kommunestyret med følgende

forslag til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 

2013 til orientering. 

Sendt kommunestyret 
7.2.14 

K-sak 
23/14 

25.2.14 



05/2014 Sekretariatsordning for 
kontrollutvalget. 

1. Kontrollutvalget anmoder rådmannen om å

utrede sekretariatsløsning for kontrollutvalget.

Ordningen skal tre i kraft fra neste valgperiode.

2. Leder ber om et møte med rådmannen for å

diskutere videre prosess.

3. Rådmannens forslag sendes kontrollutvalget for

videre behandling.

Sendt 
rådmannen7.2.14 

06/2014 Arbeidsfordeling i Saken utsettes. 

Vedlegg 3 sak 35/14
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

kontrollutvalget.  
 07/2014 Forvaltningsrevisjon - 

Forvaltning, drift og 
vedlikehold av kommunal 
eiendom – overordnet 
prosjektskisse. 

Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon 

rettet mot forvaltning, drift og vedlikehold av 

kommunal eiendom. Formålet med 

forvaltningsrevisjonen er å undersøke om 

kommunens eiendommer blir forvaltet, driftet og 

vedlikeholdt på en forsvarlig måte og i tråd med 

gjeldende vedtak, rutiner og 

retningslinjer/reglementer på området. 

Problemstillinger for forvaltningsrevisjonen skal 

være: 

 Hvilke strategier ligger til grunn for 

forvaltningen av kommunens eiendommer og 

blir strategiene fulgt? 

 Har kommunen et planmessig og 

verdibevarende vedlikehold av kommunale 

bygninger? 

 Hvordan er de økonomiske 

rammebetingelsene for drift og vedlikehold 

av kommunens bygninger i Asker kommune? 
 

Sendt kommunestyret 
7.2.14 

K-sak 

3/14 
   

 08/2014 Rapportering fra 
kommunerevisjonen. 

Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering.  
 

     

 09/2014 Referater, orienteringer og 
diskusjoner.  

Sakene tas til orientering.  
 

     

 10/2014 Eventuelt. Leder orienterte fra kommunestyrets behandling av 

kontrollutvalgets årsplan. Det fremkom ønske om at 

kontrollutvalget prioriterer selskapskontroll av 

Asker og Bærum vannverk. Kontrollutvalget vil 

invitere Per Anders Owren til neste møte for å få en 

orientering. Sekretær kontakter leder i Bærum 

kontrollutvalg om saken. 

 

Vedtak: 

Sendt 
kommunerevisjonen 
7.2.14 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

Kontrollutvalget bestiller eierskapskontroll av Asker 

og Bærum vannverk og ber om at rapporten leveres 

høsten 2014. 
 

17.3.14 11/2014 Asker og Bærum vannverk, 
orientering om status 

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning. 
 

     

 12/2014 Arbeidsfordeling i 
kontrollutvalget. 

Som en prøveordning, ble kontrollutvalget ble enige 

om å fordele utvalgene mellom seg på denne måten:  

 Helse- og omsorg – William Norset følger 

komiteen. 

 Oppvekst, Gerd Annexstad følger komiteen. 

 Bygningsrådet – Ole Willy Sandbekk følger 

komiteen. 

 Teknikk, kultur og fritid – Tom Brunsell 

følger komiteen. 

 Kommunestyret og formannskapet – Astrid 

Nesland følger disse. 

 

Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på 

hvert møte. 
 

     

 13/2014 Økonomirapportering fra 
revisjonen 2013 

Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering. 

For øvrig ber kontrollutvalget om at 

kommunerevisjonen rapporterer tertialvis fremover. 

     

 14/2014 Virksomhetsbesøk Kontrollutvalget ber sekretær starte planleggingen 

av besøk hos Bygningsetaten vår 2014.  

Besøket er fastsatt til 
12. mai. 

    

 15/2014 Rapportering fra 
kommunerevisjonen. 

Leder følger opp henvendelsen angående mulig feil 

ved avrop på rammeavtale. For øvrig tar 

kontrollutvalget rapporteringen til orientering. 
 

Saken satt opp til 
behandling 25.3. 

    

 16/2014 Referater, orienteringer og 
diskusjoner.  

Sakene tas til orientering.      

 17/2014 Eventuelt. Ingen vedtak.      

24.3.14 18/2014 Henvendelse til Kontrollutvalget ber om å få seg forelagt Saken satt opp til     
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

kontrollutvalget. vurderingen fra varslingssekretariatet så snart som 

mulig etter utløpet av uke 15. Utvalget tar saken opp 

til ny vurdering i aprilmøtet. 

behandling 28.4 

 19/2014 Eventuelt. Ingen vedtak.      

28.4.14 20/2014 Årsregnskap og 
årsberetning 2013 

Kontrollutvalgets uttalelse til Asker kommunes 

årsregnskap og årsberetning 2013 vedtas med de 

endringer som fremkom i møtet, og oversendes 

kommunestyret med kopi til formannskapet.  

Særutskrift sendt 29.4 KS  
13.5 

   

 21/2014 Nummerert brev nr. 6 for 
regnskapsåret 2013. 

Kontrollutvalget ber rådmannen komme til utvalget 

for å informere om arbeidet med å følge opp 

forbehold og presiseringer i nummerert brev nr. 6 før 

årets utløp. 

Særutskrift sendt 29.4     

 22/2014 Henvendelse til 
kontrollutvalget – 
varslingssak. 

Kontrollutvalget ber om å få seg forelagt endelig 

rapport fra Hort umiddelbart når den foreligger. 

Videre ønsker utvalget en redegjørelse fra 

rådmannen om oppfølging i påfølgende møte. 

Særutskrift sendt 29.4     

 23/2014 Referater, orienteringer og 
diskusjoner.  

Sakene tas til orientering.  

 

     

 24/2014 Gjensidig orientering om 
informasjon fra utvalgene.  

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning. 

 

     

 25/2014 Rapportering fra 
kommunerevisjonen. 

Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering.  

 

     

 26/2014 Eventuelt. Ingen vedtak. 

 

     

12.5.14 27/2014 Budsjett for kontroll og 
tilsyn 2015.  

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 2015. 

 
 Poster Budsjett 2015 

Kontrollutvalget Godtgjørelser kontrollutvalget 400 000.-. 

 Konferanser, bevertning etc. 150 000.- 

 Sum 550 000.- 

Særutskrift sendt 
13.5.14 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

Sekretariatet  190 000.- 

Revisjonen  6 026 000.- 

Totalt   6 766 000.- 

   

 

 

2. Forslaget følger formannskapets innstilling til 

kommunestyret vedrørende budsjettet for Asker 

kommune 2015. 

3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med 

spesifisering av bevilgede beløp for kontroll- og 

tilsynsarbeidet, sendes kontrollutvalget til 

orientering. 

 
 28/2014 Eventuelt. Ingen vedtak      

       3 rest 

 



SKATTEINNGANG 2014 -   ASKER KOMMUNE
NB! Budsjettet omperiodiseres hver måned!

Måned Regnskap Budsjett Avvik Sum  måned %-økn. Sum %-økn.

forrige år fra f.år 1 000kr fra f.år

Jan. 245 623 287 245 623 287 0 233 628 992 5,1% 233 629 5,1%

Feb. 5 065 542 5 065 542 0 6 439 497 -21,3% 240 068 4,4%

Mars 372 687 046 372 687 046 0 354 352 219 5,2% 594 421 4,9%

April 8 450 939 12 990 574 -4 539 635 16 079 599 -47,4% 610 500 3,5%

Mai 465 846 299 -465 846 299 446 120 656 -100,0% 1 056 621 -40,2%

Juni 19 418 263 -19 418 263 18 596 022 -100,0% 1 075 217 -41,2%

Juli 235 747 092 -235 747 092 225 764 695 -100,0% 1 300 982 -51,4%

Aug. 24 988 632 -24 988 632 23 930 522 -100,0% 1 324 912 -52,3%

Sept. 378 450 241 -378 450 241 362 425 268 -100,0% 1 687 337 -62,6%

Okt. 27 610 569 -27 610 569 26 441 436 -100,0% 1 713 779 -63,1%

Nov. 434 653 135 -434 653 135 415 168 375 -100,0% 2 128 947 -70,3%

Des. 22 248 321 -22 248 321 21 306 245 -100,0% 2 150 254 -70,6%

Sum året 631 826 814 2 245 329 000 -1 613 502 186 2 150 253 526 2 150 254

Endring forrige år

Budsjett hittil i år: 636 366 449 21 326 507 Oppr.bud -100,0%

Prosentvis endring -0,7 % -100,0%

Kommentar:

Det er budsjettert med 1.525,3 millioner i skatteinngang i 2008. Dette er 8,2 milloner kroner lavere enn 
skatteinngangen for 2007. 
 
Skatteinngangen i januar og februar er på 190,2 millioner. Dette er en økning på 3% i forhold til samme 
periode i fjor. 

 
 
 
 
 
 

  
 
Skatteinngangen ved utgangen av april er på 631,8 mill. kroner. Dette er 4,5 mill kr (0,7 pst) under budsjett og en økning på 21 mill. kroner (3,5 pst) 
sammenlignet med fjoråret.  
 
Avviket skyldes nedgang i forskuddstrekk, og i følge Kemneren kan dette være periodisk svingning. Det har også vært kjørt endelig fordeling for 2011,
og en redusert fordelingsprosent fra 29,34 pst til 29,28 pst reduserte skatten med 3,8 mill. kroner. 

Vedlegg 4 sak 35/14



Postadresse Kontoradresse Telefon* Kommunalavdelingen Saksbehandler 
Postboks 8112 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 Gry Langsæther 

NO-0032 Oslo Org no. 

postmottak@kmd.dep.no http://www.kmd.dep.no/ 972 417 858 

Til utvalgte kommuner  

v/rådmenn, kontrollutvalgsledere og kontrollutvalgssekretariat 

Deres ref Vår ref Dato 

14/870-17 23.05.2014 

Oppfordring om deltakelse i evalueringen av kontrollutvalg og 

kontrollutvalgssekretariat. 

Regjeringen oppnevnte i juni 2013 kommunelovutvalget som skal foreta en helhetlig 

gjennomgang av kommuneloven for å styrke det kommunale selvstyre. Utvalget skal blant 

annet vurdere tiltak for å styrke den kommunale egenkontrollen.  

Kommunelovutvalget skal ved vurderingen av eventuelle tiltak for å styrke den kommunale 

egenkontroll blant annet se på; om det bør fastsettes regler for høring i regi av 

kontrollutvalget, revisjonsmandatet, særlig om omfanget av etterlevelsesrevisjon bør styrkes, 

samt om det bør innføres sertifiserings- og tilsynsordninger for revisor, om kommunestyret 

skal ha plikt til å følge opp revisors merknader, om det bør innføres en regel om at 

kontrollutvalgets leder ikke kan være fra samme parti som ordføreren, reglene for valgbarhet 

til kontrollutvalget (ansatte i små stillingsbrøker, bostedskriteriet mv.) og om det er behov for 

nærmere krav til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt Deloitte i oppdrag å gjennomføre en 

evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat. Evalueringen av kontrollutvalg og 

kontrollutvalgssekretariat vil kunne gi et godt kunnskapsgrunnlag for lovutvalget, og vil 

kunne danne grunnlag for en eventuell vurdering av regelverk og for utvikling av nye tiltak. 

Deloitte har trukket ut 180 kommuner og 10 fylkeskommuner til å delta i prosjektet gjennom 

en elektronisk spørreundersøkelse. Alle daglige ledere for norske kontrollutvalgssekretariater 

vil også motta en egen undersøkelse. I tillegg vil 6-8 kommuner og fylkeskommuner bli 

invitert til å delta i casestudier.  

Vedlegg 5 sak 35/15



Side 2 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppfordrer kommunene som er valgt ut til å 

delta i undersøkelsen.    

Med hilsen 

Siri Halvorsen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

Gry Langsæther 

seniorrådgiver 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 



12 

Sak nr. Sak Møtedato 

36/2014 Gjensidig orientering om informasjon fra utvalgene. 2.6.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
Ingen 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget ble på forrige møte enige om at utvalget skal følge med på aktuelle saker 

som drøftes i kommunestyret og hovedutvalgene, og bringe informasjon om dette til 

kontrollutvalget. Utvalgene ble fordelt på denne måten:  

 Helse- og omsorg – William Norset følger komiteen.

 Oppvekst, Gerd Annexstad følger komiteen.

 Bygningsrådet – Ole Willy Sandbekk følger komiteen.

 Teknikk, kultur og fritid – Tom Brunsell følger komiteen.

 Kommunestyret og formannskapet – Astrid Nesland følger disse.

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

37/2014 Rapportering fra kommunerevisjonen. 2.6.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

38/2014 Eventuelt. 2.6.14 
 

Saksbehandler 

 Mona Moengen 

 

 

Saksdokumenter 
 

 

Saksopplysninger 
 
 
Forslag til vedtak 
 

 

Kontrollutvalgets behandling 
 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak 
 

 

Sign. 
 

 

Utskrift 

 



Sak nr. Sak Møtedato 

39/2014 Anskaffelse av IT-tjenester. 2.6.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Oppslag i Kommunal rapport 22.5.14 og 26.5.14

2. Notat fra rådmannen (ettersendes).

Saksopplysninger 
I oppslag i Kommunal rapport fremgår det at Asker kommune ikke har fulgt regelverket for 

offentlige anskaffelser ved kjøp av lisenser og IT-tjenester.  

Rådmannen er bedt om å gi en skriftlig redegjørelse for saken. På grunn av kort frist, vil 

notatet bli ettersendt. Videre er rådmannen innkalt til møtet for å redegjøre for saken og svare 

på kontrollutvalgets spørsmål. 

Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten innstilling. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



Kommunal Rapport 

Handlet uten anbud i 8 år 

Asker kommune har brukt den samme IT-leverandøren i åtte år uten 

anbudskonkurranse, viser opplysninger Kommunal-Rapport.no har satt 

sammen. Nå blir det anbud, lover kommunen.  

Av Henning Aarset og Vegard Venli 

22. mai 2014 - 14:25

Fakta 

Leverandørprosjektet 

 Kommunal Rapport har samlet inn leverandøroversikter og fakturerte beløp fra 252

kommuner.

 Til sammen har vi identifisert over 82.000 leverandører til Kommune-Norge.

 Disse leverandørene har fakturert kommunene for til sammen 130 milliarder kroner.

 Kommunene i databasen dekker 72,7 prosent av landets befolkning.

 Det er første gang leverandørene til Kommune-Norge kartlegges. Prosjektet skal gjentas årlig.

 Denne saken ble avdekket ved hjelp av Kommunal Rapports database.

I 10 år har Asker kommune kjøpt lisenser og IT-tjenester av IT-konsulentselskapet Crayon AS. Fra 

2003 og fram til i dag har kommunen betalt over 28 millioner kroner til selskapet. 

Microsoft-lisensene har de siste åtte årene blitt fornyet tre ganger, men det var ingen som tenkte 

på å legge innkjøpet ut på anbud. 

– Da forvaltningsnettsamarbeidet for Askers del forsvant i 2004 ble vi anbefalt å bruke Crayon av

Microsoft. De har vi brukt siden, enten vi har tilknyttet oss KS/fylkeskommunenes rammeavtale i 

2006 eller rene Microsoft-avtaler, sier utviklingssjef Ole-Kristian Tangen i Asker kommune. 

Uten anbud 

Rammeavtalen med KS som Tangen viser til gikk imidlertid ut i 2007. Siden den gang har det ikke har 

vært noen konkurranse om leveransen av Microsofts lisenser. 

– Det er korrekt, bekrefter Tangen.

Vedlegg 1 sak 39/14

http://kommunal-rapport.no/forfatter/henning_aarset
http://kommunal-rapport.no/author/vegard-venli


At Asker kommune ikke har lyst ut sine IT-innkjøp kan ha hatt store konsekvenser på prisen. Det er 

nemlig ikke Microsoft selv som selger lisenser og produkter direkte til kommuner. Alle disse 

tjenestene går via Microsoft Partner-nettverket. Dette er frittstående leverandører som tilbyr Microsoft 

sine produkter videre til sluttbrukerne ute i Kommune-Norge på vegne av Microsoft. 

Microsoft har i dag 500–600 partnere i Norge som kan selge Microsoft-lisenser på volumlisensavtaler. 

De større kommunene i Norge er som regel store nok til å kvalifisere seg for lisensavtaler forbeholdt 

storkunder. I den kategorien finnes det i dag sju slike partnere. Med andre ord, Asker kommune kunne 

fått opp til minimum sju tilbydere dersom de hadde lyst ut sine innkjøp. 

– Det er våre partnere som inngår avtaler med kommunene, og det er de som gir eventuelle påslag og 

rabatter. Jeg kan ikke uttale meg om marginbildet til partnerne. Dette er et forhold mellom 

lisenspartner og kunde, hvor lisenspartneren bestemmer prisen til kunden, sier Øystein Sulutvedt, 

salgssjef for offentlig sektor i Microsoft Norge. 

Microsoft opererer med månedlige prislister ut til sine lisenspartnere, og det er dermed opp til hver 

lisenspartner å avgjøre hvor mye de er villig til å gi av påslag og rabatter i forhold til hva de selv må 

betale til Microsoft. Men at det er forskjell i prisen er det ingen tvil om. 

– Anskaffelse av programvare må følge regelverket for offentlige anskaffelser der det kommer til 

anvendelse. Det er opp til våre partnere å vurdere om de ønsker å besvare et offentlig anbud. Gjør de 

det, vil de være i konkurranse med øvrige lisenspartnere som også besvarer anbudet, sier salgssjefen. 

Verken Microsoft eller deres partnere ønsker å si noe om hvilke marginer de har, men Kommunal 

Rapport er kjent med at prisene kan variere betydelig mellom de enkelte Microsoft partnerne. 

Anslagsvis opererer de forskjellige aktørene med alt fra 2 til 12 prosent margin, alt ettersom hvilke 

type avtale det er snakk om og hvilke ekstratjenester kommunene kjøper. Hvor mye Asker kunne ha 

spart på konurranseutsetting er usikkert, men mye tyder på at det kan ha vært penger å spare.  

Skal ut på anbud nå 

Forvaltningsnettsamarbeidet (FNS) som Tangen innledningsvis henviser til ble opprettet på midten av 

1990-tallet, og skulle etablere og forvalte rammeavtaler på IKT-området for staten, fylkeskommunene 

og kommunene. Det ble imidlertid avviklet i 2003 siden det blant annet ikke virket 

konkurransefremmende. En del kontrakter løp ut avtaletiden, som for Askers del var i 2004. Deretter 

handlet de via en rammeavtale KS fikk utarbeidet fram til 2007. 

– Det var en annen struktur på innkjøpet tidligere. Dessuten har konkurranseloven endret seg siden den 

gang. Vi ser at vi burde ha gjennomført en konkurranse for etablering av rammeavtale med forhandler 



av Microsoft-lisenser. I forbindelse med fornying av vår avtale av Microsoft-lisenser ved årsskiftet, er 

vi i en forberedende fase for gjennomføring av en slik konkurranse til høsten, sier utviklingssjef. 

Vil se nærmere på IT-kjøp 

Kontrollutvalget i Asker reagerer på Kommunal-Rapport.nos avsløring av 

manglende anbud på IT-tjenester. Nå vil de se nærmere på saken. 

Av Henning Aarset og Vegard Venli 

26. mai 2014 - 12:54

(Oppdatert: 26. mai 2014 - 12:54) 

I 10 år har Asker kommune kjøpt lisenser og IT-tjenester av konsulentselskapet Crayon AS. I forrige 

uke kunne Kommunal Rapport avsløre at kommunen de siste åtte årene har fornyet Microsoft-

lisensene tre ganger uten at de ble lagt ut på anbud. Dette til tross for at det finnes mist sju 

leverandører som konkurrerer om å tilby disse lisensene til Kommune-Norge. 

Det får kontrollutvalget i Asker kommune til å reagere. 

– Dette høres virkelig ikke bra ut. Vi er nødt til å se nærmere på denne saken, sier Ole-Willy Sandbekk

(Ap), leder av kontrollutvalget i Asker. 

Han vil ta med seg saken til neste kontrollutvalgsmøte som skal holdes mandag 2. juni. 

– Jeg har alt gitt beskjed om at saken må settes opp på dagsorden. Ingen tvil om at vi trenger en god

forklaring på hvorfor innkjøpet ikke har blitt satt ut på anbud, sier Sandbekk. 

Han sier at de først vil be rådmannen om å skaffe til veie alt av dokumentasjon og fakta i saken før de 

bestemmer seg for hva de vil gjøre. 

– Først må vi ha alle fakta på bordet, deretter kan vi agere, sier kontrollutvalgslederen.

http://kommunal-rapport.no/forfatter/henning_aarset
http://kommunal-rapport.no/author/vegard-venli
http://kommunal-rapport.no/artikkel/Handlet_uten_anbud_i_8_r
http://kommunal-rapport.no/artikkel/Handlet_uten_anbud_i_8_r


Notat 
Til: Kontrollutvalget 

Fra: Rådmannen 

Kopi: Ole-Kristian Tangen 

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 

13/6733 - 033 ASKER 30.05.2014 

Kontrollutvalget 2.juni - sak:39/2014, Anskaffelser av IT-tjenester 

Henviser til oppslag i Kommunal rapport datert 22.5.14. På bakgrunn av oppsaget har 

kontrollutvalget bedt om et notat fra Rådmann hvor det gis en orientering. 

Møte i kontrollutvalget er berammet til 2. juni 2014. Utviklingssjef Ole-Kristian Tangen 

møter. 

Lisensavtaler for produkter fra Microsoft 

Produkter fra Microsoft har i lang tid inngått som en sentral del av Asker kommunes 

IKT-plattform. Det være seg serverbaserte produkter og databaser, og PC-baserte produkter 

som operativsystem (MS Windows) og kontorstøtteprogramvare (MS Office). Innkjøp eller 

anskaffelse av disse produktene har vært gjennomført gjennom avtaler med Microsoft. 

Avtalene er splittet i avtaler for Oppvekst og utdanning (lave lisenskostnader) og for den 

resterende virksomheten. Reglement for anskaffelse av disse avtalene har endret seg over tid. 

Asker kommune har følgende oppsummerte historikk på lisensavtaler med Microsoft: 

 2001 – 2004 Tilknyttet rammeavtaler fremforhandlet via Forvaltningsnett (Staten/KS)

 2004 – 2009 Tilknyttet rammeavtaler fremforhandlet via KS

 2009 – 2014 Egne/direkte avtaler fremforhandlet av Asker kommune

For å forvalte sine avtaler med Asker kommune har Microsoft i perioden 2001-2004 benyttet 

Merkantildata ASA, mens de i perioden 2004-2014 har benyttet Crayon AS. 

Innsynsforespørsel fra Kommunal rapport 

Som svar på en innsynsforespørsel til Asker kommune fra Kommunal rapport, ble følgende 

informasjon oversendt Kommunal rapport fra Asker kommune: 

1. Leverandørreskontro for Crayon AS

2. Avtaler med Microsoft som var administrert av Crayon AS

3. Negativt svar på spørsmål om det var gjennomført anbudskonkurranse for Crayon AS

Asker kommune har ikke gjennomført anbudskonkurranse for Crayon AS ut fra to forhold: 

 Crayon AS administrerte Microsoft sine lisensavtaler med Asker kommune da disse

var tilknyttet KS-fremforhandlede rammeavtaler med Microsoft frem tom 2008.
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 Crayon AS fortsatte å administrere Microsoft sine lisensavtaler med Asker kommune

etter at Asker kommune direkteforhandlet med Microsoft om egne direkteavtaler i

2009 og 2012. Asker kommune direkteforhandlet med Microsoft ut fra den oppfatning

av at det ikke var noen annen tilbyder/leverandør i markedet som kunne levere de

produkter Asker forespurte. Asker kommune prøvde selv å motbevise denne

hypotesen gjennom sitt OpenOffice prosjekt i 2009-2011, uten å lykkes med det.

Asker kommune endrer praksis 

Asker kommune ser i ettertid at vi, som noen andre kommuner har gjort, kunne og burde ha 

tolket rollene til og mellom Microsoft og Crayon AS annerledes etter at de  

KS-fremforhandlede rammeavtalene opphørte ved utgangen av 2008. Crayon AS endrer da 

sin rolle fra å administrere/forvalte lisensavtalene for Microsoft til å bli en forhandler av 

Microsoft lisenser i konkurranse med andre forhandlere av Microsoft lisenser. Konsekvensen 

av dette er at Asker kommune burde ha gjennomført en anbudskonkurranse på forhandler av 

Microsoft lisenser ved fornying av lisensavtalene i 2009. På grunnlag av dette vil Asker 

kommune endre praksis og gjennomføre anbudskonkurranser i fm med fornyelse av 

lisensavtaler for Microsoft lisenser. Konkurransen søkes gjennomført i samarbeid med andre 

kommuner som ikke har gjennomført anbudskonkurranse for forhandler av Microsoft lisenser 

eller som skal fornye sine eksisterende avtaler. 

Utøvelse og kontroll av anskaffelsesarbeidet 

Asker kommunes anskaffelsesstrategi beskriver kommunens overordnede mål for, 

gjennomføring av og kontroll av kommunens anskaffelsesarbeid. 

Innenfor IKT-området pågår det kontinuerlig et arbeid med etablering av avtaler med 

IKT-leverandører gjennom anbudskonkurranser. Aktuelle konkurranser: 

 Vedlikehold og utvikling av internettsider, Asker kommune, avtale signert i mai

 Prosjektportal, Asker kommune - konkurranse pågår

 Nettverks- og sikkerhetsprodukter, Asker kommune - konkurranse pågår (Doffin)

 Telefonsentral, Asker kommune - spesifikasjoner pågår, konkurranse høst 2014

 PC-/IKT-utstyr, Asker kommune - spesifikasjoner ferdig, konkurranse høst 2014

 Datarom, lagring og backup - spesifikasjoner pågår, konkurranse høst 2014

Konkurransene gjennomføres i samarbeid mellom fagsiden hos IKT og Asker kommunes 

sentrale anskaffelsesfunksjon. 

Intern revisjon av IKT-avdelingens anskaffelsesarbeid 

Som et kontrolltiltak vil rådmannen gjennomføre en intern revisjon av IKT-avdelings 

etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser, forskrift om offentlige anskaffelser og 

kommunens reglement for anskaffelser. 

Mvh. 

Lars Bjerke 

Rådmann Asker kommune 



Notat 
Til: Rådmannen 

Fra: Controller 

Kopi: 

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 

14/2525 - 216 &58 ASKER 28.05.2014 

Internrevisjon 1/2014 - Anskaffelser IKT - oppdragsbeskrivelse 

Definering av oppdraget, ressurser, resultat etc 

Viser til oppdrag i mail 28.5.14 fra rådmann Lars Bjerke (oppdragsgiver for 

internrevisjonen) hvor undertegnede bes om å gjennomføre internrevisjon som 

undersøker om IKT-avdelingen etterlever reglene for offentlige anskaffelser og 

kommunens prosesser for anskaffelser ved innkjøp av IKT-utstyr og tjenester.  

Bakgrunn for internrevisjonen innen dette området 

 Mangler ved en anskaffelsesprosess for kjøp av IT-lisenser og tjenester

 Oppslag i kommunal rapport

 22.5.14 hvor det fremgår at Asker kommune skal ha brukt IT-leverandør uten

konkurranse

 26.5. 14 hvor det fremgår at kontrollutvalget vil se på saken

Mål for denne internrevisjonen (hva som skal oppnås med revisjonen) 

Internrevisjonen skal undersøke om IKT-avdelingen har systematisk styring og kontroll som 

sikrer at IKT-varer og -tjenester anskaffes i tråd med lovkrav og interne prosesser/rutiner. 

Omfang av denne internrevisjonen 

Internrevisjonen vil undersøke følgende: 

 Er IKT-anskaffelser kunngjort og protokollført?

 Er det inngått avtaler med IKT-leverandører?

 Er inngåtte IKT-avtaler i samsvar med kunngjort konkurranse?

 Er dokumentene rett arkivert?

Dersom internrevisjonen avdekker forbedringsområder ved undersøkelse av punktene over vil 

også følgende bli undersøkt: 

 Hvordan sikres det at IKT gjennomfører anskaffelser på rett måte?

 Hvordan sikrer kommunens prosesser en effektiv gjennomføring av IKT-anskaffelser?

Gjennomgang av relevante prosesser/rutiner, slik som: 

 Felles overordnede og Utviklingsenheten/IKT-avdelingens prosesser/rutiner for

delegering/organisasjonsplan, virksomhetsplan, herunder ROS-analyse, lederavtaler,
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kompetanseutvikling, lederstøtte, anskaffelser, håndtering av hendelser, ledelsens 

gjennomgang. 

Utdrag av regnskapsdata som gir grunnlag for antall anskaffelser som undersøkes: 

 Ansvar 1090 – IKT

 Kjøp av varer og tjenester fra IKT-leverandører som overstiger kr 100.000 pr

år/leverandør

 Perioden 2011 og hittil i 2014

Etter gjennomgang av dette kan det være aktuelt med ytterligere opplysninger fra regnskapet. 

Dokumentgjennomgang som viser om det for anskaffelsene foreligger: 

 Kunngjøring/tilbudsforespørsel

 Anskaffelsesprotokoll

 Signert avtale

Avhengig av dokumentgjennomgangen vurderes behovet for samtaler med ansatte (eks 

utviklingssjef, mellomleder(e) og medarbeidere). 

Tidsperioden  

Plan for utføring av revisjonen, inkl. rapportskriving er 2. juni til og med 20. juni. 

Revisjonstema Kravdokumenter/referanser 

Dokumentasjon av anskaffelser 

 Kunngjøring og protokollføring

 Signert avtale i samsvar med kunngjøring

 Arkivering av anskaffelsesprosessen

Lov om offentlige anskaffelser, Forskrift om 

offentlige anskaffelser 

Felles ledelsessystem 

 Anskaffelser

Styring og kontroll med anskaffelser i IKT 

 Styringsdialogen

 Ansvar og roller

 Rutiner

 Kompetanse

 Forbedringsarbeid

Kommuneloven § 23.2. 

Lov om offentlige anskaffelser, Forskrift om 

offentlige anskaffelser 

Felles ledelsessystem 

 Felles prosesser

 Håndbok Utviklingsavdelingen/IKT

Ressurser: 

Controller leder og gjennomfører internrevisjonen. For å sikre gjennomføring, både mhp 

kunnskap om revisjon som metode og om innhold/omfang/fag av revisjonen nedsettes det et 

team (tre medarbeidere totalt) blant medarbeidere i kommunen med både generell juridisk og 

anskaffelsesfaglig kompetanse. 

Resultat fra internrevisjonen - revisjonsrapport 

Resultat dokumenteres i revisjonsrapport. Rapporten oversendes utviklingssjefen med en frist 

på fem virkedager for tilbakemeldinger på fakta feil. Endelig rapport sendes deretter 

rådmannen. Avvik og forbedringsområder som avdekkes legges inn i AskerDialogen for 

oppfølging. Utviklingsdirektør er ansvarlig for oppfølgingen. Forbedringsområder følges for 

øvrig opp gjennom styringsdialog og ledelsens gjennomgang. 



Rapporten vil bli lagt frem i sak til formannskapet og kontrollutvalget. Rapporten er ikke 

unntatt offentlighet. 

Revisjonsmetode – definisjon: 

 Systemrevisjon (jf ISO 19011 «Retningslinjer for revisjon av systemer for kvalitets- 

og /eller miljøstyring»)

Internrevisjon undersøker om virksomhetsstyringen sikrer effektiv forvalting og at

brukere og innbyggere får riktige og kvalitative tjenester i tråd med lover, regler og

interne rutiner. (dvs. en revisjon av om internkontrollen sikrer etterlevelse av lover,

regler og politiske vedtak og interne rutiner). For å få et bilde av hvorvidt og på

hvilken måte virksomheten har innrettet seg for å etterleve kravene, gjennomgås

skriftlig dokumentasjon, og ledere og ansatte intervjues. Revisjonen vil også, gjennom

stikkprøver avklare om regler/prosesser/rutiner er kjent og etterleves i praksis, og om

de er effektive i forhold til oppgaven som skal løses.

Gradering av revisjonsfunn: 

Avvik: Når fastsatte krav ikke er oppfylt.  

Kravene kan være satt i form av lover, forskrifter, politiske og administrative vedtak, eller 

dokumenterte standarder i ledelsessystemet (prosesser, prosedyrer/rutiner). Avvikene kan 

gjelde dokumentasjon, etterlevelse/praksisen eller begge deler.  

Forbedringsforslag: Muligheter for forbedringer.  

Dette kan også gjelde kommende krav, ref avvik, som ikke gjelder pr i dag, men som vil bli 

gjeldende i fremtiden. For eksempel en ny forskrift som ikke er iverksatt enda. Dvs at det 

ikke i dag er et avvik, men vil bli det når formskriften trår i kraft. 




