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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 6.10.14 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 52. 

SAKSLISTE 

Sak nr. Sak Ca tid for 
behandling 

52/2014 Orientering fra rådmannen om arbeidet med internkontroll. 17.00 

53/2014 Anmodning fra ordfører om vurdering av oppfølging av tilsynssak – orientering fra 
kommunerevisjonen 

18.00 

54/2014 Oppfølging av Fylkesmannens tilsyn med Bråset bo- og omsorgssenter – 
orientering om styrets og representantskapets vedtak. 

18.30 

55/2014 Selskapskontroll Asker og Bærum Vannverk IKS. 18.45 

56/2014 Virksomhetsbesøk 19.15 

57/2014 Forvaltningsrevisjon - tjenester til utviklingshemmede – prosjektskisse. 19.30 

58/2014 Virksomhetsplan for kommunerevisjonen. 20.00 

59/2014 Overordnet revisjonsplan regnskapsrevisjon av kommune-regnskapet 2014. 20.30 

60/2014 Økonomirapportering fra revisjonen 2. tertial 20.45 

61/2014 Rapportering fra kommunerevisjonen. 21.00 

62/2014 Henvendelse til kontrollutvalget. 21.15 

63/2014 Referater, orienteringer og diskusjoner. 21.30 

64/2014 Gjensidig orientering om informasjon fra utvalgene. 21.45 

65/2014 Eventuelt. 22.00 

Ole-Willy Sandbekk (sign.) 
kontrollutvalgets leder 

Lørenskog 29.9.2014 

Mona Moengen 
sekretær for kontrollutvalget 
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Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Notat fra rådmannen 22.9.14

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har bedt rådmannen om en orientering om arbeidet med internkontroll. 

Rådmannen har redegjort for de tema han vil orientere om i vedlagte notat. I tillegg til 

rådmannen, vil økonomisjef Randi Sandli møte i utvalget. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 

Sak nr. Sak Møtedato 

52/2014 Orientering fra rådmannen om arbeidet med 

internkontroll 
6.10.14 



Notat 
Til: Kontrollutvalget 

Fra: Rådmannen 

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 
13/6733 - 033  ASKER 22.09.2014 

 Anmodning om informasjon og innkalling til kontrollutvalgets møte 6.10.14 

Det vises til notat av 08.09.2014 fra kontrollutvalgets sekretariat. 

Rådmannen orienterte kontrollutvalget om arbeidet med internkontroll i kontrollutvalgets 
møte 03.02.2014. Revisjonsprogrammet 2014 for årlige interne revisjoner ble sendt til 
utvalget 20.08.2014. 

Virksomhetsstyring og internkontroll 

Prinsippene for virksomhetsstyring, slik disse er angitt i handlingsprogrammet 2013 - 2017 
ligger til grunn for arbeidet også i 2015. 

Virksomhetsstyring og ledelsesprinsipper er gjennomgått i 2014. Hovedpunktene etter 
gjennomgangen ligger til grunn for beskrivelsene som er gitt rådmannens forslag til 
handlingsprogram 2015-2018, kap. 3 Plan og styringssystemet. En videreutvikling av plan- 
og styringssystemet er et avgjørende element i rådmannens arbeid også med utviklingen av å 
bedre  internkontrollen. 

Etiske retningslinjer: 
Kommunestyret behandlet i møte 01.04.2014 sak 46/14 - Revisjon av etiske retningslinjer for 
Asker kommune. Det ble gjort slikt vedtak; 

1. Forslag til «Etiske retningslinjer for Asker kommune» vedtas slik det foreligger med
virkning fra 1. april 2014.

2. Retningslinjene implementeres blant annet gjennom å tilrettelegge for etisk refleksjon,
dilemmatrening og opplæringstiltak for folkevalgte og ansatte.

Antikorrupsjon. 

Rådmannen følger opp at det høsten 2014 vil bli fremmet handlingsplan mot antikorrupsjon. 

Vedlegg 1 sak 52



Pensjonsordningen 

Rådmannen vil i utvalgets møte orientere om arbeidet med å etablere Asker kommunale 
pensjonskasse, ref. kommunestyrets vedtak i møte 09.09.2014, sak 96/14 - Asker kommunale 
pensjonskasse - vedtekter, valg av styremedlemmer, overføring av egenkapital og 
delegeringsreglement. 

Oppfølging av revisors beretning 2013 – nummerert brev nr. 6. 

Redegjørelsen vil bli gitt i møte av økonomisjef Randi Sandli. 

Revisjonsprogram 2014. 

Revisjonsprogram 2014 for rådmannens plan for interne revisjoner ble sendt til 
kontrollutvalget med notat av 20.08.2014. Rådmannen vil gi en status for gjennomføringen 
av programmet i møte. 

----------------------------- 



3 

Sak nr. Sak Møtedato 

53/2014 Anmodning fra ordfører om vurdering av 

oppfølging av tilsynssak – orientering fra 

kommunerevisjonen 

6.10.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Epost fra ordføreren 28.8.2014

2. Anmodning om vurdering av oppfølging av tilsynssak, brev fra ordfører 29.8.14

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har mottatt en anmodning fra ordfører om å vurdere oppfølging av tilsynssak 

som ble behandlet og avsluttet av Fylkesmannen 31.10.2011. Asker kommunerevisjonen ble 

bedt om å iverksette nødvendige undersøkelser for å avklare om dagens rutiner ivaretar en 

god oppfølging av fylkesmannens tilsyn i 2011, og om dette gir tilstrekkelig sikkerhet for at 

de avvik saken har avdekket er lukket.  

Kommunerevisjonen vil i møtet orientere om arbeidet så langt. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar orienteringen til foreløpig etterretning og vil komme tilbake til saken når 

undersøkelsen er avsluttet. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



Fra: Lene Conradi - Ordfører 

Sendt: 28. august 2014 20:36 

Til: Ole Willy Sandbekk - Politiker 
Kopi: Lars Bjerke - Rådmann 

Emne: tilsynssak 

Hei, jeg viser til telefonsamtale i kveld, og ber om at kontrollutvalget ved første anledning tar initiativ 
til å gjennomgå tilsynssak fra 2009/10 på vegne av kommunestyret. Jeg vil be rådmannen om å 
oversende dokumenter i saken slik at dette kan tas til behandling ved første anledning. 

Mvh 
Lene 

Med vennlig hilsen 

Lene Conradi 
Ordfører 
tlf. 66 90 92 22 / 91308369

Vedlegg 1 sak 53/14



Vedlegg 2 sak 53/14
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Sak nr. Sak Møtedato 

54/2014 Oppfølging av Fylkesmannens tilsyn med Bråset 

bo- og omsorgssenter – orientering om styrets og 

representantskapets vedtak. 

6.10.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Styrets og representantskapets vedtak i saken. Epst fra daglig leder 29.9.2014.

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget fikk en orientering om kommunens oppfølging av Fylkesmannens tilsyn med 

Bråset bo- og omsorgssenter i forrige møte (sak 45/14), og fattet følgende vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til etterretning, og ber om å bli

orientert om kvalitetsrevisjonen og kvalitetskontrollen ved Bråset når dette er

gjennomført.

2. Kontrollutvalget ber videre om å bli informert om hvilke vedtak styret og

representantskapet har truffet i sakens anledning, og vil komme tilbake til saken i

neste møte.

3. Leder får fullmakt til å ta et avklaringsmøte med leder i kontrollutvalget i Røyken

kommune.

Sekretariatet har fått oversendt vedlagte oversikt over styrets og representantskapets vedtak i 

saken. Protokoll fra representantskapets møte i september er ennå ikke ferdig, og vil bli 

ettersendt. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen til foreløpig orientering, og kommer tilbake til saken når 

kvalitetsrevisjonen er gjennomført.  

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



Fra: Ellen Marie Lindholm [mailto:Ellen.Marie.Lindholm@braset.no]  
Sendt: 25. september 2014 10:20 
Til: Mona Moengen 
Kopi: Berit Elisabeth Nygård 
Emne: SV: Oppfølging av Fylkesmannens tilsyn med Bråset bo- og omsorgssenter. 

Oversender som etterspurt vedtak i styre og representantskapet på Bråset bo og omsorgssenter IKS 

I noen av vedtakene er det gulet ut det som omhandler FM tilsyn da det er en del av et 
større  vedtak. 

Styrevedtak 

Vedtak 18/3-14: 
1. Styret har gjennomgått avvikene og merknad i samarbeid med ledelsen og vedtatt en

skisse til hvordan avvikene skal lukkes. 

2. Styret har fått seg forelagt en skisse til fremdrift for lukking av avvikene som de
slutter seg til og ber administrasjonen i samarbeid med Røyken utarbeide et forslag til
besvarelse av fylkesmannens tilsynsrapport.

3. Det etableres et samarbeidsprosjekt mellom kommunene og Bråset for å sikre at man
kan utnytte allerede etablerte rutiner og systemer i kommunene. Samarbeidsprosjektet
utarbeider i fellesskap rutiner for ikke etablerte rutiner. Bråset inviterer til det første
møtet i forhold til samarbeid.

4. Styret ber om en vurdering av opprettelse av et kvalitetsutvalg og hvordan dette
eventuelt skal rapportere videre til kommunene og styret.

5. Vedtaket sendes ordførerne til orientering og gjøres kjent for ansatte.

Vedtak 29/4-14: 
1. Styret tar til orientering handlingsplanen som er sendt fylkesmannen med oppfølging

av avvik. Videre at styret i dag har fått bekreftelse på at tiltakene som er skissert i 
planen, har Fylkesmannen tatt til orientering og anser at samtlige tiltak vil være på 
plass innen utgangen av 2014. 

2. Styret er orientert om at planen er orientert om, og diskutert i respektive kommuner
både rådmann med sin stab og ordfører med formannskap. Samarbeidsprosjektet som 
ble satt sammen sist styremøte, arbeider med oppfølging av tiltakene i planen. 
Herunder opprettelse av kvalitetsutvalg. 

3. Styret understreker at tilsynssaken legges til grunn for en læringsprosess og tar det
med i planleggingen av strategiplan og budsjett 2015. 

Vedtak 19/5-14: 
1. Disponering av overskuddsfond Bråset 2014

• Dokumentasjon Fylkesmannens tilsyn:      kr.   500 000 
• Oppgradering av sykesignalanlegg:    kr.   600 000 
• Andre mindre investeringer:  kr.   400 000  

(dette knytter seg til erstatning av utrangerte utstyr på avdelingene;

Vedlegg 1 sak 54/14



senger, oppvaskmaskiner, mindre brukerutstyr og lignende.) 
Totalt        kr. 1.500.000 

2. Søknad til kommunene om ekstrabevilgninger 2014
• Utomhusanlegg:  kr.   400 000 
• Kvalitets-/Nestleder:         kr.   350 000 

Totalt  kr.   750 000 

3. Opprettelse av kvalitets-/nestleder
Styret har notert seg representantskapets vedtak om opprettelse av stilling som
kvalitets-/nestleder. Styret ber styreleder ta kontakt med rådmennene for å avklare om
den organisering man kan tolke av representantskapets vedtak, kan tilpasses stedlige
forhold.

Vedtak budsjettsøknad 2015: 
1. Forutsetninger for budsjettsøknad

• Alle beløp i budsjettsøknaden er i 2014-kroner. Kompensasjon for pris- og lønnsvekst
forutsettes innarbeidet når opplysninger om deflator for 2015 er kjent. Innarbeiding
av pris- og lønnskorrigerte beløp forutsettes å skje etter samråd med
eierkommunene.

• Utgangspunkt for budsjettsøknaden er fremskrevet budsjett 2014, som igjen har tatt
utgangspunkt i den styringsfart selskapet hadde ved utgangen av 2013.

• Tillegg er innarbeidet for nødvendig styrking av budsjettet som følge av
fylkesmannens tilsyn, herunder konsekvenser av vedtak fattet i representantskapet
6. mai 2014.

• 190 pasienter i vanlig drift fordelt på 100 pasienter fra Asker kommune og 90
pasienter fra Røyken kommune.

• Kommunestyrevedtak i Røyken kommune om en opptrappingsplan i forhold til antall
plasser er foreløpig ikke innarbeidet.

• Pensjonskostnader er innarbeidet i budsjettsøknaden med tilsvarene beløp som i
2014. 

2. Søknad om midler utenfor rammen.
Styret har besluttet å søke eierkommunene om 1,5 mill utover rammen, etter følgende prioritering 

1. Dokumentasjon/opplærings arbeid
2. Riktig fordeling av arbeidsoppgaver mellom ulike fagavdelinger for å frigi tid til

pasientrettet arbeid
3. Lærlinger

Vedtak 17/6-14:  
Styret ber administrasjonen om å lage en statusrapport av 
handlingsplanen i henhold til de enkelte fristene til neste 
styremøte.  

Vedtak 28/8-14 (ennå ikke godkjent protokoll):  
Orienteringen tas til orientering. Styret er fornøyd med fremdriften i prosjektet. 



Representantskapsvedtak 

Vedtak 6/5-14:  
1) Representantskapet forutsetter at styret umiddelbart har lukket/lukker avvikene fra
tilsynsrapporten og ber om at det rapporteres særskilt om videre oppfølging til eierkommunene. 
2) Representantskapet vurderer at Bråset som Norges største sykehjem må styrke sitt kvalitetsfokus,
og ber eierkommunene gi økonomiske rammer slik at ledelsesnivået kan styrkes med en egen 
kvalitetssjef/nestleder.  
3) Representantskapet ber om at eierkommunene bevilger investeringsmidler for å oppgradere
utomhusområdene i henhold til utarbeidet utomhusplan. 
4) Engangskostnaden knyttet til ny pensjonsordning fremmes overfor eierne som del av den
ordinære budsjettprosessen. 
5) Representantskapet er glad for at styret gjennomgår alle relevante forhold også knyttet til
bemanning, kompetanse og kvalitetssystem mv i lys av den fremlagte tilsynsrapporten for å lukke 
avvik og sikre forsvarlig drift.  

Vedtak i representatskapets møte i september ettersendes da protokoll ikke er skrevet ferdig. 

For daglig leder; 
Med vennlig hilsen 
Ellen Marie Lindholm 
Seksjonsleder 
Bråset Bo- og Omsorgssenter IKS 
Bråsetveien 21 A 
3440 Røyken 
Mobil: +47 994 26 355 
Tlf.: +47 31 29 31 00 (sentralbord) 
Faks: +47 31 29 31 20  
ellen-marie.lindholm@braset.no 
www.braset.no 

mailto:ellen-marie.lindholm@braset.no
http://www.braset.no/
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Sak nr. Sak Møtedato 

55/2014 Selskapskontroll Asker og Bærum Vannverk IKS. 6.10.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Selskapskontroll 3/2014 Asker og Bærum Vannverk.

Saksopplysninger 
Kommunestyret i Asker kommune vedtok plan for selskapskontroll 2012-2015 i sak 82/12. 

Kontrollutvalget bestilte selskapskontroll av Asker og Bærum Vannverk IKS (ABV) i sak 

52/13. 

Hovedformålet med selskapskontrollen har vært å vurdere eiernes oppfølging av eierskapet i 

Asker og Bærum Vannverk IKS etter de rammer kommuneloven og kontrollutvalgs-

forskriften foreskriver. Følgende hovedproblemstillinger har vært undersøkt:  

 Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser?

o Har kommunen etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine

eierinteresser?

o Er rutinene gode nok, og blir de fulgt?

 Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og

forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og

selskapsledelse?

Kontrollutvalget ønsket at selskapskontrollen skulle omfatte spørsmål om hvorvidt selskapets 

ROS-analyser for vannkvalitet og risiko for sabotasje er oppdaterte.  

Revisjonen har funnet at det er etablerte rutiner for oppfølging av eierinteresser i ABV og at 

disse synes å fungere tilfredsstillende. Eierinteresser synliggjøres blant annet gjennom 

eiermeldinger, eierutvalg og eiermøter. Eierinteresser utøves direkte gjennom 

representantskapet, og selskapets formål og oppgaver er nedfelt i selskapsavtalen.  

Vedtak om utarbeidelse av forslag til ordning med jevnlig styreevaluering i selskap og 

foretak, som Asker har gjort i sak i ØEE 29.5.2012, er så langt revisjonen kan se ikke blitt 

fulgt opp og gjennomført av kommunen.  

Sekretariatet har vært i kontakt med administrasjonen som opplyser at kommunen ikke vil 

evaluere styrene i alle sine selskaper, men vil pålegge styrene å gjennomføre 

egenevalueringer. Videre opplyser administrasjonen at det ikke planlegges ny eiermelding, 

men at det i stedet skal lages en sak om eierskapspolitikk som kun omhandler enkelte 

områder, herunder styresammensetning og styreevaluering. Saken om eierskapspolitikk er 

lovet i løpet av 2014, men den er ikke fremmet enda. 
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Forslag til vedtak 
Sekretariatet anbefaler på denne bakgrunn kontrollutvalget å fatte følgende vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar rapporten om selskapskontroll i Asker og Bærum Vannverk til

orientering, og ber om å få oversendt saken om eierskapspolitikk når den fremmes.

2. Rapporten sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

 Kommunestyret tar rapporten om selskapskontroll i Asker og Bærum

Vannverk til orientering.

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



Asker kommunerevisjon  August 2014 

Side 1

 Selskapskontroll 2014 

- Asker og Bærum Vannverk IKS 

3/2014 | ASKER KOMMUNEREVISJON 

Vedlegg 1 sak 55/14



Selskapskontroll 2014 

Asker kommunerevisjon Side 2 

Forord 

Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Asker og Bærum Vannverk IKS. 

Kontrollen er bestilt av kontrollutvalget i Asker på bakgrunn av vedtatt plan. 

Det følger av kommuneloven § 77 nr 5 og forskrift om kontrollutvalg kap 6 at 

kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av 

eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om 

den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i 

samsvar med kommunestyrets/ fylkestingets vedtak og forutsetninger 

(eierskapskontroll).  

Revisjonen er gjennomført av Kathrine Bolsø Evjen som prosjektleder og Rønnaug Skaar 

Tinjar som prosjektmedarbeider.  

Vi takker for godt samarbeid underveis i prosjektet. 

Asker, 26.08.2014 

Brita Arvidsen  Kathrine Bolsø Evjen 

kommunerevisor      revisor 



Selskapskontroll 2014 

Asker kommunerevisjon Side 3 
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Selskapskontroll 2014 

Asker kommunerevisjon Side 4 

Innledning 

Bakgrunn, formål og problemstillinger 
Bakgrunnen for selskapskontrollen er plan for selskapskontroll 2012-2015 vedtatt av 

kommunestyret i Asker kommune. 

I denne selskapskontrollen er hovedformålet å vurdere eiernes oppfølging av eierskapet i 

Asker og Bærum Vannverk IKS etter de rammer kommuneloven og 

kontrollutvalgsforskriften foreskriver. Kontrollen tar sikte på å besvare følgende 

hovedproblemstillinger: 

 Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser?

o Har kommunen etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine

eierinteresser?

o Er rutinene gode nok, og blir de fulgt?

 Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og

forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og

selskapsledelse?

Mandat for gjennomføring av prosjektet er vedtatt av kontrollutvalget i Asker i sak 

10/2014 den 03.02.14. Fra kontrollutvalgets bestilling framgår det følgende:   

Kontrollutvalget bestiller eierskapskontroll av Asker og Bærum Vannverk IKS og ber om 

at rapporten leveres høsten 2014. 

I kontrollutvalgsmøte 17. mars 2014 ble det diskutert om revisjonen ikke hadde 

anledning til å forsere tidligere vedtatt oppstart. Selskapskontrollen blir derfor utført 

våren 2014. 

Kontrollutvalget ønsket at selskapskontrollen skulle omfatte spørsmål om hvorvidt 

selskapets ROS-analyser for vannkvalitet og risiko for sabotasje er oppdaterte.  

Metode 
Denne selskapskontrollen er utført etter kommunelovens regler om gjennomføring av 

selskapskontroll i §§ 77 og 80, samt forskrift om kontrollutvalg §§ 13 og 14.  

Det presiseres at selskapskontrollen er en vurdering av om virksomheten styres etter 

eiernes formål. Dette innebærer at kontrollen begrenser seg til en vurdering av om 

eierne har etablert tilfredsstillende rammer for styring og at virksomheten faktisk 

opererer i tråd med formålet. En materiell vurdering av selskapets organisering, drift og 

funksjon faller således utenfor denne kontrollen.  

Rapporten bygger på informasjon fra representantskapet, styret, daglig leder, 

dokumenter fra ØEE1 i Asker kommune samt åpne kilder, herunder Foretaksregisteret 

o.l. Bruken av kilder utover informasjon fra eierne er gjort for å sikre at eierstyringen 

også er omsatt i praksis. 

Den samlede dokumentasjon om selskapet mottatt fra representantskapet, styret og 

daglig leder fremgår av dokumentliste i vedlegg 1.   

Som det fremgår av rapporten vil det enkelte steder presenteres informasjon om 

selskapet, styret og administrasjon med detaljeringsnivå som går utover informasjon om 

den rene eierstyringen. Når dette allikevel presenteres er det som bidrag til helhetsbilde 

1 Utvalg for økonomi-, eiendom- og eierstyring 



Selskapskontroll 2014 

Asker kommunerevisjon Side 5 

som igjen er av sentral verdi for vurdering av eierstyringen i selskapet og om denne 

fungerer i praksis.     

Informasjonsinnhentingen og vurderingen i denne kontrollen er i tillegg til uttalelser fra 

styrende organer og ledelse i hovedsak gjort med utgangspunkt i følgende dokumenter: 

 Selskapsavtale

 Avtale om drift og vedlikehold av Aurevannsanlegget

 Driftsavtale mellom Asker kommune og Glitrevannverket IKS

 Avtale om Asker kommunes behov for drikkevannsleveranse fra ABV

 Eiermelding Asker kommune

 Selskapets årsoppgjør for 2013

 Revisjonsberetning 2013 fra revisor

 Protokoller/referater fra møter i representantskapet

 Protokoller/referater fra styremøter

 Strategiplan 2014 – 2020

 Ros- analyse

 Første kvartalsrapport 2014

 Saker i politiske utvalg i Asker kommune

Vår samlede vurdering er at metodebruk og kildetilfang i denne selskapskontrollen har 

gitt et tilstrekkelig grunnlag til å gjennomføre kontrollen i tråd med de problemstillinger 

kontrollutvalget har vedtatt. 

Fakta 

Asker og Bærum Vannverk IKS 
Selskapet er et interkommunalt selskap etter lov om IKS og er iht Brønnøysund-

registrene stiftet 27.11.2002. Asker og Bærum Vannverk ble etablert høsten 1979 for å 

realisere Holsfjordprosjektet der hensikten var å ta vann fra Holsfjorden for å gi 

kommunene et tilskuddsvannverk2. Selskapet eies av Asker og Bærum kommuner med 

50 % andel hver. 

ABV IKS eier og drifter Holsfjordanlegget. Etter politisk ønske overtok ABV IKS drifts- og 

vedlikheholdsansvar for Aurevann vannbehandlingsanlegg og de ansatte fra Bærum Vann 

AS med virkning fra 1.1.2012. Aurevannsanlegget eies av Bærum kommune og driftes 

etter avtale av ABV IKS. Dette innebærer at Bærum kommune i dag eier Aurevann 

vannbehandlingsanlegg, rettighetene til vannkildene, damanleggene og 

distribusjonsnettet, og er definert som vannverkseier ifølge drikkevannsforskriften. Dette 

medfører at avgjørelser av betydning for Aurevannsanlegget må tas av Bærum kommune 

etter råd fra ABV IKS.3 

Selskapets formål er å forestå anlegg og drift av et felles vannverk med Holsfjorden som 

vannkilde, herunder administrere og forvalte deltakernes interesser og rettigheter knyttet 

til beskyttelse og bruk av vannressursene i Holsfjorden. 

Hver av deltakerne har rett til å utnytte den andelen av vannverkets totale kapasitet ved 

Holsfjorden som tilsvarer sin eierandel. 

Som ledd i oppfyllelsen av formålet skal selskapet iht selskapsavtalen: 

 foreta de investeringer og utbygginger som er nødvendige for å tilfredsstille de

hygieniske krav som ellers pålegges fra myndighetene eller som selskapet finner 

nødvendig 

2 Strategiplan 2014-2020 for Asker og Bærum Vannverk IKS 
3 Strategiplan 2014-2020 for Asker og Bærum Vannverk IKS 
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 foreta de investeringer som er nødvendig for å drive virksomheten på en mest

mulig hensiktsmessig og regningsvarende måte ut fra deltakerkommunenes

konkrete ønsker og behov

 ha mulighet til å påta seg drift av andre selskapers eller kommuners

vannforsyningsanlegg

Selskapet skal ikke drives med fortjeneste.4 

Selskapets kostnader skal beregnes etter selvkostprinsippet.5 

Selskapsavtale 

Revidert selskapsavtale av 24.10.2013 er vedtatt av kommunestyret i Asker kommune 

19.11.2013 og i Bærum kommune 11.12.2013. Den erstatter avtale av 18.3.2003.  Ny 

selskapsavtale ble signert av begge kommunene 16.01.2014. 

Avtale om drift og vedlikehold av Aurevannsanlegget 

All drift og vedlikehold av Aurevannsanlegget gjøres etter avtale med virkning fra 

1.1.2012, signert den 17.02.2012. Avtalen er pr juni under reforhandling. 

Avtaler om vannforsyning 

Avtalen mellom Asker kommune og Bærum kommune gir Asker rett til å ta ut 50 % av 

dagens kapasitet ved ABV.  

Det foreligger også en avtale mellom Asker og Bærum fra 2005, hvor Asker tillates å 

benytte en større andel i en situasjon hvor Glitrekommunene har behov for 

reserveforsyning, dersom Bærum ikke trenger vannet selv på samme tidspunkt.6 

Videre er det en egen avtale mellom Asker kommune og Glitrevannverket som Asker 

kommune selv inngikk med Glitrevannverket i 2004, som skal reforhandles i 2030. 

Denne avtalen skal sikre en tilfredsstillende reservevannforsyning, både med tanke på 

planlagte og akutte driftsavbrudd. Oppgjør i denne avtalen skjer ved bytte av vann. 

Kommunalteknisk avdeling i Asker kommune har da en oversikt på hvor mye vann som 

til enhver tid er utvekslet. 

Asker kommune eier og vedlikeholder sin egen del av infrastrukturen til 

reservevannprosjektet. Dette inngår ikke i Asker og Bærum Vannverk IKS. 

Eierrepresentantenes uttalelse om eierskapsforhold 

Eierrepresentant for kommunene er ett kommunestyremedlem fra hver kommune. 

Ledervervet skal alternere mellom deltakerne annet hvert år. 

Det er ikke etablert obligatorisk opplæring i eierstyring til folkevalgte eierrepresentanter i 

noen av kommunene. I Bærum kommune ble det ved nytt kommunestyrevalg holdt et 

dags-seminar om eierstyring. I Asker kommune gis det informasjon og opplæring i 

eierstyring i forbindelse med utarbeidelse og politisk behandling av eierskapsmelding og 

behandling av eierskapssaker i ØEE (Økonomi-, eiendom- og eierstyringsutvalget). 

Asker kommune utarbeidet i 2010 en eierskapsmelding, den har siden ikke vært revidert 

og den er lite spesifikk for ABV. Bærum kommune er nå i gang med å utarbeide en 

eierskapsmelding. 

Eierskapsstrategi utover eiermelding skjer ved behandling av ny selskapsavtale i begge 

kommunestyrene. Strategiplanen behandles i eierutvalgene og representantskapet 

påvirker strategier ved behandling i sine møter. Selskapsavtalen og årlige beslutninger i 

4 Selskapsavtale signert av begge kommuner pr 16.01.2014 
5 Selskapsavtalen § 4 
6 Strategiplan for 2014-2020 Asker og Bærum Vannverk IKS 
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handlingsprogrammer er eiernes målformuleringer og verdidokumenter for virksomheten. 

Eieroppfølging skjer i Asker kommune gjennom eierbrev, eierdag og politisk behandling i 

eierutvalg. I Bærum holdes et årlig dialogmøte med selskapets ledelse. I begge 

kommunene blir alle innkallinger til representantskapets møter behandlet i eierutvalgene. 

Forslag til budsjett utarbeides av vannverket. Styret behandler og representantskapet 

fastsetter budsjettet. 

Rapportering til eierne skjer i dialogmøter/eiermøter. 

Asker har i eiermeldingen av 2010 og i sak ØEE7 29.5.2012, definert kriterier for valg og 

sammensetning av styret i selskapet. Begge kommunene opplyser at intensjonen er 

større fokus på selskapets behov for kompetanse og mindre på politisk erfaring. 

Eierutvalgene i kommunene foreslår kandidater til styreverv. 

På spørsmål om representantskapet evaluerer styrets arbeid, opplyses det at det gjøres 

en vurdering ved nyvalg. Men det foreligger ikke noen skriftlig vurderinger av styret.  

Styrets uttalelse om eierskapsforhold 

Styret rapporterer til representantskapet. Det er faste møter med representantskapet 2 

ganger i året med «fast» agenda. Vervet som styrets leder og nestleder skal alternere 

mellom eierkommunene annet hvert år.8 

Rådmennene i deltakerkommunene har møterett i styremøtene. 

Det er laget en strategiplan 2014-2020 med innspill fra administrasjonen i kommunene. 

Strategiplanen ble vedtatt i representantskapsmøte desember 2013. Da hadde planen 

vært tatt til orientering i begge eierkommunene gjennom Økonomi-, eiendom- og 

eierstyringsutvalget og formannskapet i Asker kommune, og i eierutvalget i Bærum 

kommune.  

Kopi av alle styresaker inkl. referater sendes til varaordførerne i begge kommunene og 

revisor. Representantskapssaker inkl. referater blir sendt til postmottak i begge 

kommuner. 

Målformuleringer og verdidokumenter for virksomheten fremgår av strategiplan, rutiner 

for attestasjon og anvisning, og etiske retningslinjer. 

Styret har gjennomført egenevaluering, første gang i desember 2013. Konklusjoner fra 

diskusjoner er oppsummert i 6 punkter.9 Ett av punktene gjelder at det en gang i året 

skal legges opp til en grundigere strategidiskusjon. Styret vurderer også å etablere 3. 

parts kontroll i større prosjekter – for å supplere styret på faglig side. Videre er det i 

protokoll fra møtet notert at «Styreleder referer uformelt til representantskapet fra 

styreevalueringen.» Neste evaluering er planlagt til 1. desember 2014.10 

Styret uttaler at det er foretatt risikoevaluering av virksomheten med hensyn til drift, 

men ikke for økonomi eller misligheter.  

ROS - analyse 

7 Økonomi og eierutvalget 
8 Selskapsavtale for Asker og Bærum Vannverk IKS 
9 Protokoll fra styremøte nr 05/2013 
10 Styrets møteplan 2014 
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ABV IKS gjennomførte en fullstendig risikoanalyse i 2013. For 2014 ble det gjennomført 

en litt enklere utgave, hvor man kun gikk gjennom de punktene som var markert i gult 

område. Denne analysen går gjennom forskjellige hendelser innenfor disse kategoriene: 

 nedbørsfelt

 svikt i kjemikaliedosering

 svikt i elektro/styringssystemet eller kommunikasjon

 svikt i online-måling

 utslipp til omgivelsene

Vurderingen inkluderer hvilken innvirkning disse punktene har på vannkvaliteten, stans i 

vannforsyningen og økonomiske påvirkninger. I alt er 96 hendelser blitt vurdert opp mot 

ovennevnte punkter. Vurderingene er gjort med hensyn til grad av sannsynlighet for at 

en hendelse inntreffer og hvor stor konsekvens den vil gi hvis den inntreffer. 

Antall hendelser innenfor hver kategori/gruppe 

Konsekvens 

Sannsynlighet 

Liten Middels Stor Svært stor 

Svært stor 6 

Stor 4 2 

Middels 12 12 7 1 

Liten 11 1 6 14 

Analysen viser at en hendelse er i risikosonen og bør håndteres. Det gjelder sabotasje 

eller hacking i datasystemene.  

Vurdering er gjort etter kriteriene beskrevet i Veiledning ”Økt sikkerhet og beredskap i 

drikkevannsforsyningen” utgitt av Mattilsynet, mai 2006. 

Internkontroll  

I forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen er det et krav at 

det er etablert internkontroll for alle næringsmiddelvirksomheter som produserer, 

pakker, lagrer eller omsetter næringsmidler. 

Internkontroll pålegger vannverkseier en plikt til å påse og dokumentere at han 

etterlever regelverket. Internkontroll skal være et verktøy for å sikre at drikkevannet 

tilfredsstiller krav til mengde, kvalitet og leveringssikkerhet.11 

Kvalitetssikringen er en dynamisk prosess som har som mål å hindre avvik og forhindre 

at det oppstår feil.  

Internkontroll(IK)-håndboka er et overordnet dokument som kun belyser 

hovedstrategier, revidert pr 7.5.2013. Hvert kapittel i IK-håndboka inneholder vedlegg 

der det gis nærmere beskrivelse av nødvendige instrukser eller prosedyrer. Kapittel 2 i 

Kvalitetssystemet, underkapittel 2.4, definerer hva som er avvik, feil, avviksbehandling. 

Her er ansvar for korrigerende tiltak plassert, samt hvordan det skal rapporteres. 

ISO sertifisering 

Vannverket er i prosess for å søke om ISO sertifisering i nærmeste fremtid. Første 

søknad om ISO 9001 skal sendes i løpet av 2015. Et ISO 900112- sertifikat viser at 

kvalitetsstyringssystemet er sertifisert etter standarden for god kvalitetsstyring og er 

funnet å være i tråd med den. Etter dette skal det søkes om ISO 1400113 som skal vise 

11 Veileder til drikkevannsforskriften 
12 http://www.dnvba.com/no/sertifisering/systemsertifisering/Kvalitet/Pages/ISO-9001.aspx 
13

 http://www.dnvba.com/no/sertifisering/systemsertifisering/ytre-miljo/Pages/ISO-14001.aspx 



Selskapskontroll 2014 

Asker kommunerevisjon Side 9 

at miljøstyringssystemet til selskapet er målt opp mot en standard for god miljøledelse 

og er i samsvar med den.  

Avtalemessige forhold 

Aurevann med bygg og anlegg i tilknytning til dette er forsikret gjennom Bærum 

kommune. Kattås-anlegget er forsikret gjennom selskapet.  

Nylig har det vært gjort en vurdering av forsikringsdekningen for selskapet, utført av en 

uavhengig forsikringsagent. Det er avdekket en underdekning av en del av anlegget, 

dette gjelder tunnelen Holsfjorden og ledningsnettet. Men foreløpig tilbud er så pass dyrt 

at daglig leder vil avvente til Glitrevannverket IKS også skal ut med anbud på 

forsikringer. Det antas at felles anbud vil kunne bidra til å få ned forsikringspremien. 

Det er ikke etablert styreansvarsforsikring. 

Juridiske forhold 

Selskapet følger lov om offentlige anskaffelser. For noen forhold gjelder terskelverdier i 

forskrift om innkjøpsregler for oppdragsgivere innen vannenergiforsyning, transport og 

telekommunikasjon. Terskelverdiene er her noe høyere enn i forskrift om offentlige 

anskaffelser.  

Reglene i offentleglova blir også fulgt. 

Mattilsynet har godkjent vannverket. Dette i henhold til drikkevannsforskriften14 som sier 

at ethvert vannforsyningssystem som skal levere vann tilsvarende til minst 20 

husstander herunder hytter eller minst 50 personer, til helseinstitusjon eller 

skole/barnehage, skal være godkjent av det lokale Mattilsynet. Videre har Mattilsynet 

også godkjent UV15- anlegg og utslippstillatelser er godkjent. 

Siste gang det var gjennomført stort tilsyn på ABV var i 2006. 

ABV tar jevnlige vannprøver. Noen av prøvene analyserer de selv på eget laboratorie, 

mens andre blir analysert eksternt. Det er opp til ABV selv å rapportere inn eventuelle 

avvik på vannkvaliteten til Mattilsynet. 

Alt låneopptak blir/skal godkjennes av eierkommunene jmf § 12 i selskapsavtalen. 

Forholdet til nærstående parter og inhabilitet reguleres gjennom etiske retningslinjer. I 

tilfelle inhabilitet i en sak, avstår vedkommende fra behandling. 

Organisasjon 

Styrets oppfølging av daglig leder skjer i styremøter og møter, samt  kommunikasjon 

mellom styreleder og daglig leder. Statusrapport fra daglig leder er fast punkt på 

styremøter. Iht møteplan for 2014 skal det være en egen vurdering av daglig leder på 

møtet den 1. desember.  

Sykefraværet i ABV var i 2013 3% for korttidsfravær, 2% så langt i 2014, intet 

langtidsfravær. 

Styret opplyser at bestemmelsene for helse, miljø og sikkerhet overholdes. 

Det har ikke vært noen arbeidsulykker i 2013/2014, men det har forekommet nesten- 

ulykker. Disse skrives det avvik på og følges opp av ledelsen. 

14 Drikkevannsforskriften § 8 
15 Ultrafiolett bestråling 
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Økonomi/Budsjett 2014 

Det utarbeides årlige budsjetter som behandles av styret og representantskapet. 

Regulert driftsbudsjett 2014 ble vedtatt i representantskapsmøte 22.04.2014. 

Fireårig investeringsplan16: 

Investeringsplanen for Aurevannsanlegget utarbeides av ABV. Den skal godkjennes av 

administrasjonen i Bærum kommune og kostnaden bæres av Bærum.  

Aurevannsanlegget 

2014 2015 2016 2017 

Investeringer 2 850 000 800 000 

Modernisering/Påkostn

inger 

2 100 000 900 000 1 500 000 1 500 000 

Vedlikehold 450 000 1 150 000 

Kattås/Toverud/ABV 

2014 2015 2016 2017 

Diverse prosjekter 3 280 000 1 500 000 1 200 000 10 000 000 

Revisor 

Selskapets revisor er Asker kommunerevisjon. 

Styret 

Styret i ABV er satt sammen av 6 medlemmer fra Asker og Bærum kommuner. 

Økonomiske nøkkeltall 

Vi har mottatt regnskapsoversikt pr 30.03.2014. 

Nøkkeltall: 

(i hele 1000) 

30.03.2014 2013 2012 

Resultatregnskap: 

Driftsinntekter 8 369 37 313 33 415 

Driftskostnader -8 206 -32 217 -34 374 

Driftsresultat før 

finansposter 

164 5 275 -959 

Netto Finansposter 
-163 -714 -855 

Driftsresultat etter 

finansposter 

0,3 4 561 -1 814 

Balanseregnskap: 

Sum eiendeler 70 697 69 477 

Egenkapital 23 134 18 707 

Sum gjeld 47 563 50 770 

16 Fireårig investeringsplan (oppdatert april 2014) 
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Årsresultat 2013 

Resultatet for 2013 viser et overskudd på 4,6 mill kr. Overskuddet føres mot tidligere års 

underskudd på -1,8 mill kr og legges til egenkapital.17 

Inntektene fra Bærum Kommune i 2013 er noe høyere enn fjoråret, dette er direkte 

viderefakturering av kostnader, de vil dermed variere. I tillegg kommer andel av 

felleskostnader (timer, vaktordning osv.) 

I 2013 har mye av tiden blitt brukt på Aurevannsanlegget, med blant annet bygging av 

UV- anlegg og alt som har fulgt med det. Dermed blir mye av personalkostnadene 

knyttet til dette.  

Driftskostnadene har gått ned som følge av lavere strømutgifter, mer arbeid utført av 

eget personell, færre ansatte og som en konsekvens av at driften av Aurevannsanlegget 

har tatt mye av tiden. Driftskostnader i forbindelse med Aurevannsanlegget blir som 

nevnt over, direkte viderefakturert Bærum kommune. 

Første kvartal 2014 

Avvik pr første kvartal 2013 mot budsjett kan blant annet forklares i at Asker har brukt 

mindre vann enn budsjettert. Dette påvirker både inntekts- og kostnadssiden. Aurevann 

har hatt noe høyere strømforbruk. Periodisering av serviceavtaler og bruk av konsulenter 

gjelder it-arbeid og SWECO bergsikkerhet. 

Oppsummering og vurdering 
Asker og Bærum vannverks formål er gitt i selskapsavtalen. Avtalen spesifiserer 

rettigheter og plikter for kommunene i selskapet og definerer selskapets organer. Ny 

selskapsavtale ble signert av begge kommunene 16.01.2014. 

Asker kommune har utarbeidet eierskapsmelding fra 2010 (ikke revidert siden), Bærum 

kommune er fortsatt i gang med utarbeidelse av eierskapsmelding.  

Det er tett dialog og samarbeid mellom daglig leder og styret, men også eierne ved 

representantskapet og eierutvalg. Ledelsen rapporterer jevnlig til styret om drift og 

økonomisk utvikling, og det er kontakt med kommunene i form av eierbrev, presentasjon 

av selskapet på en eierdag og politisk behandling i eierutvalg. I Bærum er det ingen egen 

eierdag, men til sammenlikning holdes et årlig eiermøte/dialogmøte med selskapets 

ledelse. 

ABV IKS gjennomførte en fullstendig risikoanalyse i 2013. For 2014 ble det gjennomført 

en litt enklere utgave hvor de kun gikk gjennom de punktene som var markert i gult 

område. Dette vil si hendelser som vil få fra middels til svært stor konsekvens hvis de 

inntreffer.  29 av totalt 76 ligger definert under den gule kategorien.  

I analysen i 2014 ble det også tilført en ny hendelse som havnet i rød risikosone og som 

da bør håndteres. Det gjelder sabotasje eller hacking i datasystemene. Asker 

kommunerevisjon mener det vil være viktig med en kontinuerlig oppfølging av analysen 

for å følge opp og tilstrebe etablerte systemer og kontroller som gjør at hendelser kan 

endre seg til å defineres innenfor en lavere risikosone. 

Representantskapet har ingen skriftlig evaluering av styret. Men styret har selv 

gjennomført en egenevaluering, første gang i desember 2013. Asker har i sak i ØEE18 

29.5.2012, gjort et vedtak på at det skal utarbeides forslag til ordning med jevnlig 

17 Årsmelding 2013 
18 Økonomi og eierutvalget 
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evaluering av styrer i selskap og foretak. Så langt vi kan se er ikke dette punktet blitt 

fulgt opp og gjennomført av kommunen.  

I KS sine anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll av 

kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak står det at det er eiers ansvar å 

sørge for at styret sammensettes og gis de nødvendige styringsrammene for å utøve sitt 

virke som et profesjonelt organ. Et profesjonelt styre består av personer med egnede 

personlige egenskaper som utfyller hverandre kompetansemessig19. Begge kommunene 

opplyser at intensjonen er større fokus på selskapets behov for kompetanse og mindre 

på politisk erfaring. Vi ser også at styret i møte nr 05/2013 har uttalt at i forbindelse med 

igangsetting av større prosjekt bør styret vurdere å etablere en 3. partkontroll av 

prosjektene, for å supplere styret på den faglige siden.20 Dette mener vi et viktig punkt 

av styret å ha satt opp på agendaen.  

Vannverket er i prosess for å søke om ISO sertifisering i nærmeste fremtid. Første 

søknad som sendes i løpet av 2015 går på kvalitetsstyringssystem, og neste søknad går 

på miljøstyringssystem.  

Resultatet for 2013 viser et overskudd på 4,4 mill kr. Selskapet har da per 31.12.2013 

en egenkapital på 23,1 mill kr. Vannverket skal i henhold til selskapsavtalen ikke drives 

med fortjeneste, og kostnader skal beregnes etter selvkostprinsippet. Samtidig står det i 

selskapsavtalen21 at selskapet kan bygge opp egenkapital/fond for gjennomføring av 

investeringer og til nødvendig driftskapital. Men bare at denne oppbygging av fond må 

stå i forhold til selskapets oppgaver og forpliktelser, og være innenfor det 

selvkostprinsippet tillater.  

Driftsavtalen ABV IKS har med Bærum kommune om drift av Aurevann, krever at det er 

et tydelig skille driftsmessig for å klare å håndtere selvkostregnskapet. Vi har et inntrykk 

av at dette er noe daglig leder hele tiden har oppmerksomhet på.  

Konklusjon 
Vi finner at det er etablerte rutiner for oppfølging av eierinteresser i ABV og at de så 

langt vi har kontrollert fungerer tilfredsstillende. Eierinteresser synliggjøres blant annet 

gjennom eiermeldinger, eierutvalg og eiermøter.  

Eierinteresser utøves direkte gjennom representantskapet, og selskapets formål og 

oppgaver er nedfelt i selskapsavtalen. Ny og oppdatert selskapsavtale er signert av 

begge eierkommunene i begynnelsen av 2014. 

Styret følger opp selskapet i tråd med føringer gitt fra eierne og i samsvar med 

selskapsavtalen. 

Vedtak om utarbeidelse av forslag til ordning med jevnlig styreevaluering i selskap og 

foretak, som Asker har gjort i sak i ØEE22 29.5.2012, er så langt vi kan se ikke blitt fulgt 

opp og gjennomført av kommunen.  

19 KS, Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og 

foretak 2010 
20 Styremøte nr 05/2013, Sak 26/13 
21

§13 selskapsavtalen
22 Økonomi og eierutvalget 



Selskapskontroll 2014 

Asker kommunerevisjon Side 13 

Høringsuttalelse 

Høringsuttalelse  

Styret og Daglig leder har ingen kommentarer til revisjonsrapporten. 

Med vennlig hilsen 

Kristine Grünert 
Daglig leder 

Asker og Bærum Vannverk IKS 

P.box 53, 1329 Lommedalen 

Mob:  913 09 803 

Aurevann Vannbehandlingsanlegg  Kattås Vannbehandlingsanlegg 

Byveien 161,        Vestmarkveien 161, 
1350 Lommedalen      1341 Slependen     

Høringsuttalelse 

Revisjonen har mottatt tilbakemelding fra medlemmene i representantskapet pr e- post 

22. og 24. august 2014, hvor de presiserer at de ikke har noen kommentarer til

revisjonsrapporten.



Selskapskontroll 2014 

Asker kommunerevisjon Side 14 

Vedlegg 1 – Dokumentliste

 Asker Kommune eiermelding 2010

 Selskapsavtale 2003 og 2014
 Avtale om drift og vedlikehold av Aurevannsanlegget 2012 (og nytt utkast 2014)

 Driftsavtale mellom Asker kommune og Glitrevannverket IKS 2004

 Avtale om Asker kommunes behov for drikkevannsleveranse fra ABV 2005

 Eiermelding Asker kommune

 Årsmelding 2013

 Årsregnskap 2013

 Revisjonsberetning 2013 fra revisor

 Protokoller/referater fra møter i representantskapet 2013 og 2014

 Protokoller/referater fra styremøter 2013 og 2014

 Førstekvartals rapport 2014

 Strategiplan 2014 – 2020

 Intern kvalitetskontroll håndbok 2013

 Styrets beretning 2013

 KS Eierforums anbefalinger for eierstyring 2010

 Etiske retningslinjer

 Risiko- og sårbarhetsanalyse 2013 og 2014
 Saker i politiske utvalg i Asker kommune

 Fireårig investeringsplaner Aureavnn, Kattås, Tåverud, ABV

 Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) 2002

 Veiledning til drikkevannsforskriften (versjon 3) 2011
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Sak nr. Sak Møtedato 

56/2014 Virksomhetsbesøk. 6.10.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget gjennomførte høsten 2013 et besøk hos Asker og Bærum brannvesen, kort 

tid etter at kommunerevisjonen hadde gjennomført en eierskapskontroll av selskapet. I vår 

gjennomførte utvalget virksomhetsbesøk hos Plan og bygningsetaten. Kontrollutvalget har 

videre prioritert besøk ved Asker og Bærum Vannverk, og ønsker å gjennomføre dette nå når 

eierskapskontrollen er gjennomført.  

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget ber sekretær starte planleggingen av besøk hos ABV i løpet av høsten 2014. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

57/2014 Forvaltningsrevisjon - tjenester til utviklings-

hemmede - prosjektskisse 
6.10.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Prosjektskisse forvaltningsrevisjon - Tjenester til utviklingshemmede.

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget ønsker å fokusere på tjenester til utviklings- og funksjonshemmede i det 

neste forvaltningsrevisjonsprosjektet, og ba i sak 41/14 kommunerevisjonen legge frem et 

forslag til avgrensning av problemstillinger. Prosjektskissen ligger ved saken. 

Formålet med forvaltningsrevisjonen er om kommunen oppfyller lovkrav og politiske 

målsettinger for utviklingshemmede. Følgende hovedproblemstillinger søkes besvart: 

 Er kommunens boligtilbud til utviklingshemmede i tråd med regelverket og politiske

målsettinger på området?

 Er kommunens bistands- og aktivitetstilbud til utviklingshemmede i tråd med

regelverket og politiske målsettinger på området?

 Oppfyller kommunen forvaltningslovens krav til enkeltvedtak for tjenester til

utviklingshemmede?

Det legges opp til en diskusjon for ytterligere klargjøring av problemstillingene i møtet. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon rettet mot f tjenester til utviklings- og 

funksjonshemmede. Formålet med forvaltningsrevisjonen er om kommunen oppfyller lovkrav 

og politiske målsettinger for utviklingshemmede. Problemstillinger for forvaltningsrevisjonen 

skal være: 

 Er kommunens boligtilbud til utviklingshemmede i tråd med regelverket og politiske

målsettinger på området?

 Er kommunens bistands- og aktivitetstilbud til utviklingshemmede i tråd med

regelverket og politiske målsettinger på området?

 Oppfyller kommunen forvaltningslovens krav til enkeltvedtak for tjenester til

utviklingshemmede?

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



Asker kommunerevisjon Prosjektskisse 
Forvaltningsrevisjon

 

Bakgrunn: 

Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015 vedtatt i KU 23.04.2012 og i KOM 
8.05.2012. 

«Plan for funksjonshemmede 2006-2016» ble vedtatt av kommunestyret 2.5.2006. 
Det ble også vedtatt at planen skulle rulleres etter 4 år. 

Rapport 2011, «Tjenesteutviklingen til mennesker med nedsatt funksjonsevne med 
behov for langvarige og koordinerte tjenester», var en rullering av planen fra 2006. 
Denne ble behandlet av kommunestyret 30.8.2011. Neste gang denne planen skal 
revideres er i 2015. En forvaltningsrevisjon på dette området nå, før revisjon av 
planen, kan derfor være hensiktsmessig. 

Formål og forslag til problemstillinger: 

Formålet med forvaltningsrevisjonen er om kommunen oppfyller lovkrav og 
politiske målsettinger for utviklingshemmede. 

Følgende hovedproblemstillinger søkes besvart: 
 Er kommunens boligtilbud til utviklingshemmede i tråd med regelverket og

politiske målsettinger på området? 
 Er kommunens bistands- og aktivitetstilbud til utviklingshemmede i tråd med

regelverket og politiske målsettinger på området? 
 Oppfyller kommunen forvaltningslovens krav til enkeltvedtak for tjenester til

utviklingshemmede? 

Prosjekttittel: Tjenester til utviklingshemmede 
Oppdrag: Kontrollutvalgets møte 6.10.14 

Prosjektleder:  Kathrine Bolsø Evjen 
Prosjektmedarbeider: Inger Helene Elstad  
Kvalifikasjoner: Prosjektkompetanse: Mastergrad i økonomi 

(siviløkonom) og mastergrad i sosiologi.  

Vurdering av 
uavhengighet: (Fvl §6, og jf
erklæring som avgis for hvert år. ) 

Inger Helene Elstad og Kathrine Bolsø Evjen 
erklærer seg uavhengige. 
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Asker kommunerevisjon Prosjektskisse 
Forvaltningsrevisjon

Presentasjon av området: 

Aktuelle tjenester: 
• Boligtilbud
• Arbeids og aktivitetstilbud
• Avlastning og omsorgslønn
• BPA
• Støttekontakt
• Individuell plan (IP)

Etter helse- og omsorgstjenesteloven skal kommunene sørge for hjemmetjenester, 
herunder helsetjenester i hjemmet og ulike former for personlig assistanse (herunder 
praktisk bistand/opplæring og støttekontakt), brukerstyrt personlig assistanse, 
avlastningstiltak, tilbud om omsorgslønn, barnebolig og sykehjem. 

Boliger for mennesker med utviklingshemming 
Virksomheten består av flere boliger/leiligheter spredt rundt i kommunen som alle er 
tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming. 

Daleløkken gruppebolig 
Gruppebolig med seks beboere 

Bergmarksetra ressurssenter 
Ressurssenter for utfordrende atferd med plass til 9 beboere. I tillegg har 
Bergmarksetra en arbeidsenhet som gir dagtilbud til fem personer. 

Oppsjø bofellesskap 
Bofellesskap med 8 beboere 

Borgenbråten omsorgsboliger og aktivitetssenter 
Bofellesskap med 22 beboere og aktivitetssenter med 12 plasser 

Borgenfaret 
Privat bofellesskap med 10 leiligheter 

Fredtunveien 31 
Bofellesskap med 5 beboere 

Fredtunveien 33 
Bofellesskap med 5 beboere 

Bondihagen omsorgsleiligheter 
Askervangen bofellesskap 

Bofellesskap med 12 beboere 
Sætre terrasse 

Samlokaliserte boliger bestående av 10 enkeltleiligheter 

Barnebolig 
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Asker kommunerevisjon Prosjektskisse 
Forvaltningsrevisjon

Boligen utfører den daglige omsorgen på vegne av foreldrene på permanent basis. 
Barnas faste bopel er i barneboligen. 

Avlastningsbolig 
Tilbud om avlastning til familier med hjemmeboende barn. Barnas faste bopel er hos 
foreldrene. Avlastningsboligen ivaretar i kortere eller lengre perioder foreldres 
daglige omsorgsoppgave ved at barna «flytter» inn i avlastningsboligen. (se for 
øvrig under avlastning og omsorgslønn) 

Arbeids og aktivitetstilbud 
Arbeidssentra, aktivitetshuset, dagsenter og etter skoletilbud er tjenester som må 
søkes via vedtakskontoret. Aktiv på dagtid, aktiviteter 60+, aktivitet til eldre i 
institusjon og kreativ fritid er andre tilgjengelige fritidstilbud. 

Avlastning og omsorgslønn 
Omsorgslønn skal gi en viss økonomisk kompensasjon til personer som har 
omsorgsarbeid og stimulere dem til fortsatt å yte en innsats. Målgruppen for 
omsorgslønn er som oftest nære pårørende. 

Avlastning skjer enten på institusjon eller på individuelle tiltak. 
Avlastning i institusjon 

Avlastning for funksjonshemmede er en lovpålagt tjeneste. 
Institusjonsavlastningen gis ved Bondi som består av to avdelinger: Balder 
og Idunn. 

Avlastning individuelle tiltak 
I individuelle avlastningstiltak gis tjenester på døgn- og timesbasis, enten ved 
at barnet bor hos avlaster noen døgn per måned, eller ved at familien har 
avlaster noen timer per uke etter behov. Ulike typer avlastningstiltak kan 
kombineres ut fra familiens behov. 

BPA – Brukerstyrt personlig assistanse 
Lovpålagt tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven. 
Målgruppen: 
• Funksjonshemmede med et sammensatt og omfattende behov for tjenester og

som er i stand til å lede assistenten (ta arbeidslederrollen). 
• Personer som ikke kan ivareta denne rollen selv, slik som personer med psykisk

utviklingshemming. 
• Familier med barn med nedsatt funksjonsevne.

Tjenesten omfatter praktisk og personlig hjelp i dagliglivet for funksjonshemmede. 
Innenfor de timerammer som kommunens vedtak angir, kan du i prinsippet styre 
hvem du vil ha som hjelper, hva assistenten skal gjøre, og hvor og til hvilke tider 
hjelpen skal gis. 
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Asker kommunerevisjon Prosjektskisse 
Forvaltningsrevisjon

Støttekontakt 
Personer eller familier som på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale 
problemer trenger hjelp til å få en aktiv fritid, eller komme ut av en isolert tilværelse, 
kan søke om støttekontakt/fritidskontakt. Støttekontakten tilbyr blant annet sosialt 
samvær etter behov og ledsagelse til ulike fritidsaktiviteter. 

Formålet med ordningen er at den skal medvirke til å bryte isolasjon, utvide sosiale 
nettverk og utvikle sosiale ferdigheter. Det innvilges som hovedregel ikke til barn 
under 10 år. 

Individuell plan 
Mottar en flere typer helse- og omsorgstjenester fra kommunen over lang tid, kan en 
ha rett til å få en individuell plan. Dette er en plan som omfatter tjenester til brukeren 
som person. Hensikten er å se alle tjenestene vedkommende mottar i sammenheng 
med hverandre, slik at brukeren får større trygghet og forutsigbarhet og et mest 
mulig helhetlig og tilpasset tilbud. 

Barn 
Foreldre av barn med en diagnose som medfører en funksjonsnedsettelse kan 
henvende seg til Barne- og familieenheten for videre hjelp. BFE har ansvar for å se 
til at barn og unge opp til 18 år med nedsatt funksjonsevne som har krav på 
individuell plan (IP) får dette. 

Utvalg/Avgrensning: 

Utvalget i undersøkelsen vil være et hensiktsmessig utvalg av brukere over 18 år. 
Ved undersøkelse av denne gruppen vil enkelte tjenester/tilbud dermed automatisk 
falle bort. 

Prosjektet vil ha sitt hovedfokus på regeletterlevelse og måloppnåelse. 

Revisjonskriterier: 

Helse- og omsorgstjenesteloven 
Pasient- og brukerrettighetsloven 
Forvaltningsloven 
Lov om pasient- og brukerrettigheter 
Forskrift om kvalitet i pleie og omsorgstjenestene for tjenesteyting 
Forskrift om internkontroll i helse og omsorgstjenesten 
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Forvaltningsrevisjon

St.meld 45 (2012-2013) Frihet og likeverd 

Plan for funksjonshemmede 2006-2016 
Tjenesteutviklingen til mennesker med nedsatt funksjonsevne med behov for 
langvarige og koordinerte tjenester. Rapport 2011. 

Metode: 

I hht RSK 001 
Møter med ledelsen, kontaktpersoner og andre aktuelle innen området. 
Undersøkelser etter kvalitativ metodikk. Dokumentanalyser, gjennomgang av rutiner 
og resultatrapporteringer.  

Prosjektstart: 

Oppstart ikke fastsatt på nåværende tidspunkt. 

Forventet ferdigstillelse: 

Vår 2015 

Dato: 
18.09.14 
Sign: KBE 
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Sak nr. Sak Møtedato 

58/2013 Virksomhetsplan for kommunerevisjonen. 6.10.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Innspill til sak: Virksomhetsplan for revisjonsåret 2014.

2. Presentasjon av Asker kommunerevisjon 2014.

3. Virksomhetsplan for revisjonsåret 2014.

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal holde seg løpende underrettet om revisjonens virksomhet og føre tilsyn 

med at revisjonsarbeidet er à jour og foregår i samsvar med gjeldende forskrift og andre 

bestemmelser.  

Revisjonen legger i vedlegg 2 frem en beskrivelse av organisasjonen, formål og oppgaver som 

skal bidra til økt forståelse og rolleavklaringer. Planen omtaler også de interne 

styringsdokumentene som benyttes i den praktiske overordnede planleggingen og styring av 

revisjonsenhetens virksomhet.  

Virksomhetsplan for kommunerevisjonen er lagt fram i vedlegg 3. Denne oppsummerer 

aktuelle styringsparametere og skal bidra til å gi kontrollutvalget tilfredsstillende tilsyn med 

revisjonsenhetens virksomhet inneværende revisjonsår. Revisjonens årshjul går fra mai til 

mai. Rapportering skjer derfor på høsten, og vil være en kombinasjon av oppsummering fra 

forrige år og plan for nytt revisjonsår. Virksomhetsplanen er utarbeidet med bakgrunn i 

tilbakemeldinger fra kontrollutvalget høsten 2013 (sak 44/13). 

Kontrollutvalget kan som ledd i sin tilsynsfunksjon be om å se alle revisjonens dokumenter. 

Revisjonen vil på møtet presentere virksomhetsplanen og svare på kontrollutvalgets spørsmål. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar presentasjonen av Asker kommunerevisjon og virksomhetsplan for Asker 

kommunerevisjon 2014 til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

Sign. Utskrift 



Kommunerevisjonen 

Kontrollutvalget i Asker 

Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr.: Dato: 
Brita Arvidsen ku061014 18.09.2014 

Innspill til sak:  Virksomhetsplan for revisjonsåret 2014 

Asker kommunerevisjon legger fram enhetens virksomhetsplan for revisjonsåret 2014. 

Tidligere behandling 
Virksomhetsplaner for Asker kommunerevisjon har i hovedsak vært forelagt kontrollutvalget 
årlig, dog til noe ulik tid. Utforming av våre plandokumenter har også vært gjenstand for 
utvikling, noe som har ført til litt ulike presentasjoner.  

Bakgrunn for saken 
Det vises til kommuneloven, forskrift om kontrollutvalg og vedtatt reglement for 
kontrollutvalget i Asker kommune. Kontrollutvalget skal holde seg løpende underrettet om 
revisjonens virksomhet og føre tilsyn med at revisjonsarbeidet er à jour og foregår i samsvar 
med gjeldende forskrift og andre bestemmelser. God revisjonsskikk tilsier at revisjonen skal 
planlegges. Praktisk planlegging omfatter normalt planlegging av hele revisjonsenhetens 
virksomhet. 

For revisjonsåret 2014 framlegges for kontrollutvalget et dokument som beskriver vår 
organisasjon, formål og oppgaver. Den skal bidra til økt forståelse og rolleavklaringer. Planen 
omtaler også de interne styringsdokumentene som benyttes i den praktiske overordnede 
planleggingen og styring av revisjonsenhetens virksomhet. Flere av strategidokumentene 
unntas offentlighet med begrunnelse i at det anses som interne. 

Videre legges kommunerevisjonens virksomhetsplan fram. Denne oppsummerer aktuelle 
styringsparametere og skal bidra til å gi kontrollutvalget tilfredsstillende tilsyn med 
revisjonsenhetens virksomhet inneværende revisjonsår. Grunnet revisjonens årshjul vil 
rapportering skje på høsten og være en kombinasjon av oppsummering fra forrige år og plan 
for nytt revisjonsår. Virksomhetsplanen i dette formatet er utarbeidet for første gang i år med 
bakgrunn i tilbakemeldinger fra kontrollutvalget høsten 2013.  

Det vises til egen sak om overordnet plan for regnskapsrevisjon av kommuneregnskapet. 

Det presiseres at når kommunerevisjonen bruker begrepet revisjonsår 2014, løper dette fra 
16. mai 2014 til 15. mai 2015.

Kommunerevisors vurdering 
Revisjonsenheten stilles overfor flere krav til rapportering og dokumentasjon, både fra eksternt 
hold og internt i Asker kommune. En god struktur på våre styringsdokumenter vil forenkle vår 
oppfølging. Videreutvikling av kvaliteten og innholdet er en prosess og vil også videreføres de 
neste årene. Kommunerevisor setter pris på tilbakemeldinger fra kontrollutvalget som kan 
bidra til ytterligere forbedringer.  

Brita Arvidsen 
kommunerevisor 

Vedlegg: Asker kommunerevisjon – Organisasjon, formål og oppgaver 
Virksomhetsplan for Asker kommunerevisjon – revisjonsoppdraget 2014 

 

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 

Vedlegg 1 sak 58/14



Asker kommunerevisjon 
Organisasjon, formål og oppgaver 

REVISJONSOPPDRAGET 2014 

Vedlegg 2 sak 58/14



Forord 

God revisjonsskikk tilsier at revisjonen skal planlegges. Dette dokumentet er en overordnet 
beskrivelse av revisjonsenheten, organisering, formål, metoder og strategier. Dokumentet skal 
bidra til økt forståelse og rolleavklaringer. Her omtales også de dokumenter som benyttes i den 
praktiske overordnede planleggingen av revisjonsenhetens virksomhet.  

Revisjon utføres i tråd med internasjonale standarder. Kvalitet er viktig og kommunerevisor har 
ansvar for å dokumentere et internt kvalitetskontrollsystem i hht standard (ISQC1). Planlegging 
av revisjon på detaljnivå vil være nedfelt i arbeidspapirer og plandokumenter som inngår i 
revisjonsutførelsen for det enkelte oppdrag.  

Revisjonsenhetens aktiviteter må planlegges nøye for å sikre en mest mulig rasjonell og 
tilfredsstillende utnyttelse av ressursene. Det legges til grunn at: 

• Alle oppgaver skal ivaretas, og de skal utføres av personer med nødvendig kompetanse.
• Det planlegges/settes av riktig mengde tid til de enkelte oppgaver – både for lite og for

mye tid er uheldig.
• Samlet planlagt tidsforbruk for den enkelte medarbeider må være realistisk.
• Oppgavene utføres på mest mulig hensiktsmessig tidspunkt for å optimalisere effekten

av revisjonshandlingene.

Brita Arvidsen 
Kommunerevisor 

August 2014 
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Asker kommunerevisjon 2014 

1 Asker kommunerevisjon - organisasjon 

Asker kommunerevisjon har en uavhengig stilling overfor kommunen og dens politiske og 
administrative instanser. Dette fordi kommunerevisjonen fritt skal kunne undersøke, kontrollere 
og revidere hele den administrative forvaltning. Resultatene av revisjonen og kontrollene som 
utføres rapporteres til kontrollutvalget.  

Hovedregelen, i hht kommuneloven § 78 nr 5, er at revisor rapporterer til kontrollutvalget, som 
på sin side skal føre tilsyn med administrasjonen og påse at kommunen har en forsvarlig 
revisjonsordning. I hht revisjonsforskriften § 5 skal revisjonsberetningen stiles til 
kommunestyret. Dette for at revisors konklusjon skal gå til det organ som skal vedta 
årsregnskapet. Dog med kopi til formannskap og KU som skal foreligge før de avgir sine 
innstillinger.  
Revisjonsforskriften § 20 pålegger oppdragsansvarlig revisor å gi opplysninger når et medlem 
av kommunestyret eller kontrollutvalget krever det. Revisor kan velge om opplysningen skal gis 
direkte til den enkelte representant, eller om opplysningen bør gis i møte for det aktuelle organ. 
Det vil være å foretrekke at informasjonen gis i møte slik at alle får samme informasjon.  

Våre oppdrag omfatter Asker kommune, interkommunale selskaper, legater, kirkelig fellesråd 
og menighetsråd. Dette er oppdrag som gjennom lovgivning gis anledning til å velge kommunal 
revisjon.  

Kommunerevisor står som oppdragsansvarlig for alle oppdrag, men nestleder har et overordnet 
ansvar for regnskapsrevisjon. For mindre oppdrag har utøvende revisor også et totalansvar. 
Forvaltningsrevisjon tilstrebes å gjennomføres i team på to, hvor det alterneres på 
prosjektlederrollen. Nestleder er tildelt ansvar som stedfortreder i kommunerevisors fravær. 

Alle ansatte har adekvat grunnutdanning og er medlem av Norges kommunerevisorforbund 
(NKRF) og omfattes dermed av forbundets regler for etter- og videreutdanning. Dette er med 
på å sikre en høy faglig kvalitet på de oppgaver som utøves. Alle er også medlem i Oslo og 
Akershus kommunerevisorforening (OAKRF). Her er vi aktivt med i ulike faggrupper hvor 
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erfaring deles og derigjennom bidrar til utvikling av revisjonspraksis i kommunal sektor. Ansatte 
hos oss har i dag hhv vervene som leder av OAKRF og fagkoordinator for forum for 
regnskapsrevisjon.  

Asker kommune bygger på verdiene troverdighet, åpenhet og gjensidig respekt. Som ansatte i 
kommunen praktiserer vi også disse verdiene og legger til grunn kommunens etiske 
retningslinjer. I tillegg er vi som medlem av Norges Kommunerevisorforbund underlagt etiske 
retningslinjer vedtatt av årsmøtet i juni 2012.  

Det foretas årlig en vurdering av de ansattes uavhengighet i forhold til løpende og spesielle 
arbeidsoppgaver. Oppdragsansvarlig revisor (kommunerevisor) avgir egen erklæring til 
kontrollutvalget.  

Asker kommunerevisjon har utarbeidet retningslinjer og rutiner for en intern kvalitetskontroll av 
hele revisjonens virksomhet. Dette for å gi betryggende sikkerhet for at revisjonen etterlever 
faglige standarder og reguleringsmessige og rettslige krav samt at beretninger og uttalelser 
som avgis er hensiktsmessige ut fra omstendighetene.  

Som bedriftsmedlem i Norges kommunerevisorforbund er vi underlagt en ekstern 
kvalitetskontroll. Formålet er å sikre at alle som arbeider med revisjon av kommunal 
virksomhet holder en høy faglig standard i overensstemmelse med lover, forskrifter og god 
kommunal revisjonsskikk. Ordningen sikrer kontroll minst hvert femte år. Den siste 
kvalitetskontrollen av Asker kommunerevisjon var i 2012 med utgangspunkt i regnskapsåret 
2011. Tilbakemelding på en ekstern kvalitetskontroll blir kommunisert til kontrollutvalget. 

1.1 Kommunestyret 
Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltningen, og kan forlange 
enhver sak lagt fram for seg til orientering eller avgjørelse. Kommunestyret velger selv et 
kontrollutvalg og revisor. Jfr. kommuneloven §§ 76, 77 og 78.  

1.2 Kontrollutvalget 
Kontrollutvalget skal føre løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets 
vegne. De skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Videre 
skal de påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med 
gjeldene bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av 
økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og 
forutsetninger (forvaltningsrevisjon). Kontrollutvalget skal også påse at det føres kontroll med 
forvaltningen av kommunens interesser i selskaper (selskapskontroll). Oppgavene er nærmere 
definert i forskrift. Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer foretatt av kommunens 
folkevalgte organer. 

Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. Før en sak 
rapporteres til kommunestyret skal den ha vært forelagt administrasjonssjefen til uttalelse, jfr. 
kommuneloven § 77, pkt 6 med tilhørende forskrift (Kontrollutvalgsforskriften §§ 8, 11, 12 og 
15). Verken lov eller forarbeider er helt klare på hvilke saker som skal legges fram for 
administrasjonssjefen til uttalelse, dog synes det klart at det omfatter saker der utvalget skal 
rapportere i henhold til bestemmelsene i forskriften. Dette gjelder oppfølging av 
revisjonsmerknader (nummererte brev), forvaltningsrevisjoner og oppfølging av disse og 
rapportering om selskapskontroll.  

Som et supplement til sentralt regelverk har kommunestyret vedtatt eget reglement for 
kontrollutvalget i Asker.  
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1.3 Kontrollutvalgssekretariat 
Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget har sekretærbistand som tilfredsstiller 
utvalgets behov. Det er lagt beskrankninger på hvem som kan utføre denne funksjonen, ved at 
den ikke kan legges til kommunens administrasjon eller utfører av revisjonsoppgaver for 
kommunen. Sekretariatsfunksjonen er direkte underordnet kontrollutvalget og skal følge de 
retningslinjer og pålegg som utvalget gir. Administrasjonssjefen har innenfor kontrollutvalgets 
myndighetsområde ikke instruksjons- eller avgjørelsesmyndighet overfor sekretariatet.  
Sekretæren påser at saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at 
utvalgets vedtak blir iverksatt. Videre ligger det til sekretariat å sette opp saksliste, innkalle til 
møter, utarbeide protokoller og forestå arkivering.  

Fra april 2013 er Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS valgt til sekretær. 

2 Revisjonens formål, oppgaver og arbeidsområde 

Asker kommunerevisjon skal bidra til at fellesskapets midler og verdier blir brukt og forvaltet 
slik kommunestyret og andre myndigheter har bestemt. Vi er på vakt for fellesskapets verdier. 
Dette gjøres gjennom revisjon, kontroll og veiledning.  

Revisjon er en lovpålagt funksjon hjemlet i kommuneloven §§ 78, 79 og 80 med tilhørende 
forskrifter. Revisjon av kommunal virksomhet skal skje i henhold til god kommunal 
revisjonsskikk (se mer under kap 3). I dette kapittelet beskrives oppgaver som Asker 
kommunerevisjon utfører.  

2.1 Regnskapsrevisjon 
Revisor skal ved revisjon av regnskapene vurdere om disse er avlagt i samsvar med lov og 
forskrift og i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk. Revisor ser etter at 
årsregnskapet presenterer et budsjett som er gyldig i henhold til vedtak. Videre vurderes om 
ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og 
dokumentasjon av regnskapsopplysninger. Revisor skal se etter at enhetene har ordnet den 
økonomiske internkontrollen på en betryggende måte og med forsvarlig kontroll. Revisjonen 
skal bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil. 

2.2 Forvaltningsrevisjon 
På bestilling fra kontrollutvalget utføres forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon innebærer å 
gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger 
ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Herunder om: 

• forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets
vedtak og forutsetninger

• forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på
området

• beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med
offentlige utredningskrav

• resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets
forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd.

Kontrollutvalget kan pålegge kommunerevisjonen å sette i gang særlige undersøkelser. 

6 



Asker kommunerevisjon 2014 

2.3 Selskapskontroll 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i 
selskaper og lignende. Kommunerevisjonen utfører selskapskontroll etter bestilling fra 
kontrollutvalget. Selskapskontroll innebærer en kontroll rettet mot:  

• at virksomheten foregår i henhold til gjeldende lover og regler, herunder innenfor de
rammer som vedtektene gir

• at virksomheten foregår innenfor kommunestyrets vedtak og forutsetninger
• en økonomisk analyse av virksomheten

Selskapskontrollen kan omfatte forvaltningsrevisjon. 

2.4 Særattestasjoner 
Offentlige myndigheter kan kreve bekreftelse på økonomisk støtte/tilskudd som er overført 
kommunen til særskilte formål/prosjekter. Kommunerevisjonen er ansvarlig for å gi en uttalelse 
om midlene er benyttet i henhold til formålet. 

2.5 Henvendelser og bistand 
Asker kommunerevisjon skal gjennom revisjonen av midler og verdier bidra til å forebygge og 
avdekke misligheter i kommunalforvaltningen. Vi tar i mot innspill fra innbyggere, brukere av 
kommunale tjenester og ansatte i kommunen. Kommunerevisjonen henviser også til 
kommunens egen rutine for varsling ved kritikkverdige forhold ved virksomheten.  

Vi mottar også mange henvendelser fra ansatte i kommunen med anmodning om bistand, vår 
hovedkompetanse er innen områdene: 

• Regnskap/budsjett – bokføring
• Merverdiavgift – momskompensasjon
• Internkontroll

I den grad slik bistand ikke går ut over vår integritet og objektivitet ser vi på dette som en 
vinn–vinn situasjon. Med den kjennskap og nærhet vi har til virksomheten kan vi lettere forstå 
problemstillinger og ofte gi konkrete svar. Tilbake får vi verdifull informasjon til bruk i vårt 
arbeid.  

3 Kommunerevisjonens strategi 

3.1 Visjon 
Asker kommunerevisjon har følgende visjon: 

Asker kommunerevisjon skal levere kvalitet på sine tjenester og være en 
verdifull bidragsyter. 

Våre verdier bygger på: 

Tillit – Tilgjengelighet – Integritet - Kompetanse 

Visjon og verdier skal opprettholdes ved at Asker kommunerevisjon: 
• Benytter anerkjent revisjonsmetodikk
• Har fokus på uavhengighet og habilitet
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• Opprettholder et stort nettverk med omfattende kompetanse
• Har fokus på effektiv revisjon
• Utviser profesjonalitet
• Beholder nærhet og lokal kunnskap
• Kjenner oppdragene godt
• Bidrar til veiledning som gjør andre gode slik at feil unngås og merverdi kan oppnås
• I størst mulig grad holder sine brev og rapporter offentlige

Revisjonens oppgave er å medvirke til å skape tillit til den offentlige forvaltningen. 
Kontrollutvalget inngår også som et viktig ledd i denne oppgaven. For at de skal fungere etter 
sin intensjon er de avhengig av et godt fungerende sekretariat. Asker kommunerevisjon har 
fokus på et godt samarbeid med sekretariatet.   

Som en kommunal enhet forholder vi oss også til offentlighetsloven og forvaltningsloven. Vi 
tilstreber en høy grad av åpenhet og offentlighet.  

3.2 Mål 
Overordnet mål: 
• Utføre god og tilstrekkelig revisjon som gjør oss kvalifisert til å avgi revisjonsberetning
• Være serviceinnstilte og informative slik at våre oppdragsgivere tilføres en merverdi med vår

revisjon

Strategiske mål (2013 - 2016): 
1. Være den foretrukne revisjon for Asker kommune og øvrige oppdragsgivere
2. Opprettholde og videreutvikle kvalitet på vårt arbeid
3. Øke synligheten av vårt arbeid

De strategiste målene blir operasjonalisert i resultatmål og spesifikke tiltak som følges opp 
gjennom året.  

3.3 Innsatsfaktorer 
Humankapital (medarbeidere) 
Våre medarbeidere er den viktigste innsatsfaktoren for å utøve en god tjeneste. Kompetanse, 
erfaring og god kjennskap til virksomhetene anses som viktige suksessfaktorer. Asker 
kommunerevisjon innehar i dag bred og god faglig kompetanse. Denne opprettholdes bl.a ved 
etter- og videreutdanning, medlemskap i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) og Den 
norske Revisorforening. Videre deltar vi i flere nettverksgrupper i regi av Oslo og Akershus 
kommunerevisorforening (OAKRF) så som lederforum, forum for regnskapsrevisjon og forum for 
forvaltningsrevisjon. Vi abonnerer også på flere fagtidskrift og nettbaserte kunnskapsbaser.  

Det stilles store krav til revisjonens habilitet. Ingen ansatte kan ha annet arbeid uten 
godkjenning. Alle ansatte avgir årlig en spesifikk uavhengighetserklæring.  

Kommunerevisors vurdering om overholdelse av uavhengighetskrav for alle revisjonsoppdrag 
(ISA 220 pkt 11): 
Asker kommunerevisjon har kun oppdrag som gjennom sin lovgivning gis anledning til å velge 
kommunal revisjon. Alle ansatte avgir en årlig egenerklæring. Retningslinjer er gitt i enhetens 
interne kvalitetskontroll. Det er utarbeidet eget notat som tar opp spørsmål/tema vedrørende 
vår uavhengighet. Temaet tas årlig opp i felles kontormøte. 
=> Kommunerevisor vurderer at enhetens uavhengighet er sikret for revisjonsåret 
2014 for alle revisjonsoppdrag.  
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Finanskapital (økonomi) 
Det er kontrollutvalget, etter innstilling fra kommunerevisor, som avgir forslag til budsjett for 
tilsyn og kontroll. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret. 
Kommunerevisor sender også sitt innspill til budsjett til økonomiavdelingen.   
Lønnskostnader utgjør hoveddelen av kommunerevisjonens budsjett.  
Kontrollutvalget behandler tertialvise økonomirapporteringer fra kommunerevisjonen. 
Økonomirapportering til økonomiavdelingen følger kommunens retningslinjer.  
 
Strukturkapital (systemer) 
Ved bruk av gode revisjonsverktøy (IKT) og utstrakt tilgang til kommunens IKT-systemer kan vi 
utføre en god og funksjonell revisjon. Vi ser det som viktig å holde oss oppdatert både på 
dagens løsninger og om det er andre verktøy som kan forbedre våre metoder. 
Revisjonsverktøyet Descartes er anskaffet og tatt i bruk på flere oppdrag, og vil ha en suksessiv 
implementering. 
 
 

4 Revisjonsoppdrag 

For følgende virksomheter utfører vi regnskapsrevisjon og utsteder egen revisjonsberetning: 
 
 Driftsinntekter 2013 

tall i millioner 
 

Finansiering av oppdraget 

Asker kommune 3.968  Ligger som en forutsetning 
i vårt budsjett 

Asker og Bærum Brannvesen IKS (ABBV) 
 

144,3 Fakturering Utgår fom 
regnskapsår 2015 

Asker og Bærum Vannverk IKS 37,5 Fakturering (nytt oppdrag 
fra 2013) 

Nedre Buskerud Distriktsrevisjon IKS 
 

16,3 Fakturering 

Asker Kirkelige Fellesråd 56,3 Inngår i kommunal 
tjenesteytingsavtale. 
Ligger som en forutsetning 
i vårt budsjett med et vist 
antall timer. Er det forhold 
som gjør at vi må bruke 
vesentlig mer tid blir dette 
fakturert. 
 

Asker menighet 2,5 

Holmen menighet 5,3 

Vardåsen menighet 1,5 

Østenstad menighet 2,6 

Heggedal menighet 1,1 

Legater (her inngår 9 legater og 1 stiftelse 
med separate regnskap og egne 
revisjonsberetninger) 

 Ligger som en forutsetning 
i vårt budsjett 

Pasientregnskap  Ligger som en forutsetning 
i vårt budsjett 

 
 

5 Revisjon og metoder 

Revisjon av kommunal virksomhet skal skje i henhold til god kommunal revisjonsskikk. Også de 
fleste andre oppdrag Asker kommunerevisjon har, refererer til den samme skikk.  
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I merknad til revisjonsforskriften § 4 er det gitt følgende forklaring til begrepet: 

Begrepet ”god kommunal revisjonsskikk” er en rettslig standard, som i tillegg til å være 
normert av de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder for revisjon av kommuner, 
også vil være normert av relevante og anerkjente revisjonsstandarder på området. Slike 
standarder vil være basert på International Standards on Auditing (ISA), utgitt av IFAC 
(International Federation of Accountants), derunder også ”tillegg for offentlig sektor”. 
Med mindre annet framgår av ”tillegg for offentlig sektor” vil ”god kommunal 
revisjonsskikk” i all hovedsak være sammenfallende med ”god revisjonsskikk” i privat 
sektor når det gjelder regnskapsrevisjon. 

Revisjonsstandardene er rene oversettelser fra de internasjonale revisjonsstandardene. Dersom 
det er motstrid med norsk lovgivning er det innarbeidet fotnoter om dette. Tillegg for offentlig 
sektor vises i veiledningsmaterialet i egne avsnitt med ”særlige hensyn knyttet til offentlig 
sektor” 

For å kunne imøtekomme de krav som ligger i revisjonsstandardene med offentlige tillegg er 
det av NKRF utarbeidet en revisjonsmetodikk. Metodikken er en modell eller et systemopplegg 
som setter revisor i stand til å utføre revisjonsarbeidet i henhold til god (kommunal) 
revisjonsskikk. Asker kommunerevisjon benytter NKRF`s metodikk. Fra 2011 har vi også startet 
opp implementering av revisjonsverktøyet Descartes.  

5.1 Risiko og vesentlighet 
Begrepene risiko og vesentlighet står helt sentralt i all revisjonsteori, i revisjonsstandarder og i 
den kommunale revisjonsmetodikken. Det samlende begrepet for revisjonsrisiko defineres som 
”risikoen for at revisor avgir en feilaktig beretning når årsregnskapet inneholder vesentlig 
feilinformasjon”. Revisjonsrisikoen består av følgende komponenter:  

• Iboende risiko – ”risikoen for at en regnskapspost eller en transaksjonstype inneholder
feilinformasjon som kan være vesentlig, alene eller sammen med feilinformasjon i andre
regnskapsposter eller transaksjonstyper, når det ses bort fra eventuelle tilhørende interne
kontrolltiltak.”

• Kontrollrisiko – ”Risikoen for at en feilinformasjon som kan oppstå i en regnskapspost eller
transaksjonstype og som kan være vesentlig, alene eller sammen med feilinformasjon i andre
regnskapsposter eller transaksjonstyper, ikke vil bli forhindret eller oppdaget og korrigert
innen rimelig tid av regnskaps- og internkontrollsystemene.”

• Oppdagelsesrisiko – ”Risikoen for at revisors substanskontroller ikke vil avdekke
feilinformasjon i en regnskapspost eller transaksjonstype som kan være vesentlig, alene eller
sammen med feilinformasjon i andre regnskapsposter eller transaksjonstyper.”

Revisjonsrisikoen må ved avleggelse av revisjonsberetning ikke være høyere enn det revisor 
kan tåle. I praksis betyr dette at revisor først må avklare hvor stor den iboende risikoen og 
kontrollrisikoen er. Deretter må det utføres kontrollhandlinger som gir en oppdagelsesrisiko som 
bringer revisjonsrisikoen (produktet av de tre elementene) ned på det akseptable nivå.  

Å legge opp til kontrolltiltak som sikrer at enhver feil, uansett størrelse, skal hindres eller 
oppdages og rettes er neppe mulig, og vil i alle tilfeller bli så kostbart at det ikke kan forsvares. 
Revisjon av regnskapene skal dog gi betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet 
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ikke inneholder vesentlige feil. Begrepet ”at informasjon inneholder vesentlige feil” kan 
defineres på følgende måte:  

”Informasjon er vesentlig hvis feil i eller utelatelse av informasjonen kan påvirke 
økonomiske beslutninger som treffes av brukerne på grunnlag av årsregnskapet. 
Vesentlighet avhenger av størrelsen av regnskapsposten eller feilen, sett i forhold til 
omstendighetene rundt utelatelsen av feilen. Vesentlighet uttrykker derfor en 
grenseverdi eller terskel mer enn en kvalitativ egenskap informasjonen må ha for å være 
til nytte.” 

”Feil eller mangler som samlet fører til at det skapes et åpenbart uriktig inntrykk av den 
offentlige virksomhetens stilling, likviditet eller resultater, skal derfor alltid anses som 
vesentlig.” 

6 Rutiner for planlegging, dokumentasjon, rapportering og 
informasjon 

Revisjon er lovpålagt og har forskrifter og standarder å forholde seg til. God kommunal 
revisjonsskikk og revisjonsstandardene gir krav om planlegging, gjennomføring, rapportering og 
ikke minst dokumentasjon. Dette er tidkrevende men nødvendige prosesser for å sikre en god 
revisjon.  

6.1 Årshjul 
Asker kommunerevisjons 
regnskapsrevisjonsoppgaver 
går i syklus på ett år. Flere 
særattestasjoner følger en 
årlig syklus, mens andre er 
engangstilfeller.  
Grad av bistand er vanskelig å 
forutse og kan ikke 
planlegges inn i et fast 
årshjul.  
Oppgaver fra kontrollutvalget 
følger planer for 
forvaltningsrevisjon eller 
selskapskontroll eller er 
oppgaver som gis oss ad hoc.  

Kommunerevisjonen skal 
avlegge sin revisjonsberetning 
innen 15. april påfølgende år. 
Vårt ”revisjonsår” legges 
derfor fra 16. mai til 15. mai 
og avviker dermed fra 
kommunens årshjul.  
Det er utarbeidet en detaljert 

plan over kjente og viktige oppgaver med tidsfrister og hvem som er ansvarlig. 
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Ut fra gitte oppdrag, kjente tilleggsoppgaver og en overordnet revisjonsplan er utfordringen å 
fordele våre ressurser hensiktsmessig. Det må tas hensyn til det personell vi har, tiden for når 
hovedoppgavene skal utføres og også der personer skal jobbe sammen i prosjekt.  
Timebudsjettet tar utgangspunkt i tilgjengelige timer og fordeler dette på våre ulike oppgaver 
og videre på den enkelte medarbeider. Budsjettet blir sammenliknet med faktiske registrerte 
timer.  

6.2 Taushetsplikt  
Revisors taushetsplikt etter kommuneloven § 78 nr7 er mer omfattende enn den alminnelige 
taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13. Den gjelder enhver opplysning revisjonen får 
kjennskap til i sitt oppdrag, uansett hvor triviell. Plikten gjelder kommunerevisor og alle 
medarbeidere, men ikke for andre som mottar opplysninger fra revisor. For disse gjelder 
forvaltningsloven § 13 og eventuelle særlovsbestemmelser.  

Taushetsplikten begrenser ikke revisjonens oppgaver etter lov. 

Departementet har i 2014 foreslått endringer i kommuneloven slik at de generelle 
forutsetningene for taushetsplikt etter forvaltningsloven vil gjelde isteden. 

6.3 Dokumentasjon 
I hht forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner § 10 skal revisor oppbevare 
dokumentasjon, nummererte brev og annen korrespondanse på en ordnet og betryggende måte 
i minst 10 år. Det samme gjelder korrespondanse i tilknytning til rådgivning.  

Kontrollutvalgets arkiv anses som offentlige arkiver og skal følge lov om arkiv. Sekretariatet for 
kontrollutvalget har et selvstendig ansvar for å sikre at arkivene ivaretas i henhold til 
bestemmelsene i lov.  

Arbeidspapirer 
Revisjonens arbeidspapirer arkiveres innenfor de enkelte oppdrag i hht den arkivindeks som vår 
metodikk tilsier. I hovedsak er vår dokumentasjon unntatt offentlighet med begrunnelse i at 
dette er interne arbeidsdokumenter (off.l § 14).  

Post 
Kommunerevisjonens utgående og inngående post føres i egne postjournaler. Disse er per i dag 
kun tilgjengelig ved forespørsel.   

6.4 Rapportering 
Revisors avdekking av svakheter og mangler har isolert sett ingen verdi i seg selv. Arbeidet blir 
først verdifullt når revisor legger til rette for at forholdende blir fulgt opp og eventuelt korrigert. 
Det er også avgjørende at resultatene av vårt revisjonsarbeid blir rapportert til rette 
vedkommende og på en hensiktsmessig måte.  

Kommunerevisor skal rapportere resultatene av sin revisjon og kontroll til kontrollutvalget. Det 
foreligger en rapporteringsplikt som nærmere beskrives under (nummererte brev), men 
kontrollutvalget har også behov for mer løpende informasjon for å kunne ivareta sitt ansvar.   
Som ekstern rapportering defineres her all rapportering og korrespondanse fra 
kommunerevisjonen sendt til kommunestyret, kontrollutvalgt eller kommunenes administrasjon. 

For andre oppdrag gjelder tilsvarende representantskap, styre og administrasjon. Avgitte 
erklæringer vedrørende særattestasjoner vil også være en form for rapportering som sendes 
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den myndighet som krever revisorattestasjon. Nedenfor knyttes kommentarer til den enkelte 
rapporteringsform. 

Revisjonsberetning 
Revisjonsberetningen omtales i § 5 i forskrift om revisjon. For kommuneregnskapet skal 
beretningen avgis senest 15. april, også der årsregnskap ikke foreligger eller er ufullstendig. 
Revisjonsberetningen avgis til kommunestyret (for andre oppdrag gjelder dennes øverste 
myndighet). Beretningen skal bekrefte at regnskapsrevisjon er utført i samsvar med lov, 
forskrift og god kommunal revisjonsskikk.  
Revisjonsberetningens form og innhold bygges opp etter et fast mønster, fordi dette bidrar til å 
lette lesernes forståelse og til å identifisere eventuelle uvanlige omstendigheter. 
Hovedelementene består av: 

• Innledningsavsnitt som identifiserer det reviderte årsregnskapet og en angivelse av
ledelsens og revisors oppgaver.

• Avsnitt som beskriver utførelsen av revisjonen.
• Konklusjonsavsnitt som uttrykker hvorvidt regnskapene i det alt vesentlige er utarbeidet

i samsvar med gjeldende rammeverk for finansiell rapportering.
• Uttalelser om øvrige forhold, kan være av like stor betydning som konklusjonen om

regnskapet. Her skal revisor uttale seg om;
o Disposisjoner i regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak og at presentert

budsjett stemmer med regulert budsjett.
o Opplysninger i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med regnskapet.
o Ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for oversiktlig registering og

dokumentasjon av regnskapsopplysningene.

Revisor avgir en normalberetning der vi ikke har vesentlige forhold å bemerke. Dette betyr 
likevel ikke at vi ikke kan ha flere merknader som påpekes overfor administrasjonen. Der 
revisor er pliktig eller ønsker å gjøre kommunestyret og andre regnskapsbrukere kjent med et 
forhold, benyttes beretning med presisering. En presisering berører ikke revisors konklusjon. 
Dersom det foreligger forhold som i vesentlig grad kan påvirke årsregnskapet og som det 
knytter seg betydelig usikkerhet til, må revisor vurdere å omtale dette i revisjonsberetningen. 
Der revisor kan påvise vesentlige brudd på lov eller forskrift eller revisor er uenig i en vesentlig 
regnskapspåstand, må det avgis en beretning med forbehold. Dette innebærer en positiv 
konklusjon der forbeholdet knytter seg til bestemte deler av årsregnskapet. Hvis det totale 
omfang av feil og utelatelser (inklusive projiserte feil) ligger under vesentlighetsgrensen, men 
det likevel er behov for å si fra vil dette gjøres i form av forbehold. Dersom totalt omfang feil 
overstiger vår vesentlighetsgrense eller hvis revisor ikke har kunnet skaffe seg nødvendige 
revisjonsbevis vil det bli avlagt negativ beretning. Ved en negativ beretning kan ikke revisor 
bekrefte/godkjenne regnskapsopplysningene.  

Oppdrag: Revisjonsberetning sendes: Frist for 
avleggelse: 

Asker kommune Kommunestyret, med kopi til kontrollutvalg og 
formannskap 

15. april

Asker kirkelige fellesråd Fellesrådet 1. april
Menighetene Menighetsråd 1. april
IKS Representantskap 15. mars
Legater Styret 30. juni

Rapporter 
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De mest kjente rapportene fra kommunerevisjonen er vel våre forvaltningsrevisjonsrapporter. 
Dette er rapporter avgitt etter bestilling fra kontrollutvalget. Oppbygging følger gitt standard. I 
tillegg ønsker vi i større utstrekning å benytte rapportformen også ved annen 
oppsummering/tilbakemelding av utførte revisjonshandlinger. Revisjon av kommunens 
årsregnskap blir oppsummert i en egen regnskapsrevisjonsrapport.  
I dette formatet kan vi bedre beskrive omfang, formål med undersøkelse/kontroll og de 
revisjonskriterier som legges til grunn. Vi vil skille mellom forvaltnings-, selskapskontroll- og 
regnskapsrevisjonsrapporter. Eventuelt kan en også tenke seg andre former for 
utredningsrapporter. Rapportene vil innenfor et år få fortløpende nummerering med en 
angivelse av type rapport.  

Brev 
Våre brev til Asker kommune sendes postmottak for videre distribusjon. Dette for å markere 
revisjonens uavhengige stilling og at brevene er å anse som ekstern post inn til kommunen. I 
våre brev tar vi opp forhold vi ønsker å påpeke og eventuelt få besvart. Der vi vurderer at dette 
har informasjonsverdi for kontrollutvalget vil de motta kopi.  Brev vi anser er av større 
betydning sendes rådmannen og alltid med kopi til kontrollutvalget.  

Brev til øvrige oppdrag sendes i hovedsak til administrativ leder/daglig leder, men kan om det 
anses nødvendig sendes styret/råd.  

Nummererte brev 
Kommuneloven § 78 nr 5, med nærmere utdyping i revisjonsforskriften § 4 angir den 
rapporteringsplikt regnskapsrevisor har overfor kontrollutvalget: 

Revisor skal skriftlig påpeke følgende forhold overfor kontrollutvalget med kopi til 
administrasjonssjefen eller kommune-/fylkesrådet:  

1. mangler ved plikten til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og
dokumentasjon av regnskapsopplysninger,

2. feil og mangler ved organiseringen av den økonomiske internkontrollen,
3. misligheter,
4. feil som kan medføre feilinformasjon i årsregnskapet,
5. om det ikke er redegjort for vesentlige avvik mellom beløpene i den

revisjonspliktiges årsregnskap og regulert budsjett slik det fremstår etter
gyldige vedtak/endringer fattet på riktig beslutningsnivå,

6. begrunnelse for manglende underskrift ved bekreftelser overfor offentlige
myndigheter som gis i henhold til lov eller forskrift, og

7. begrunnelse for å si fra seg oppdrag etter § 16.
 Brev med påpekninger som nevnt i denne paragraf skal nummereres fortløpende. 

Det er helt sentrale forhold som skal rapporteres i nummererte brev. Hvis revisor mener det 
foreligger forhold av type nevnt under punkt 3, 5, 6 og 7 skal det rapporteres til 
kontrollutvalget. Punktene 1, 2 og 4 er derimot mer gjenstand for skjønn. Dette er punkter som 
er praktisk talt likelydende med rapporteringskrav i privat sektor. Vurderingskriteriene for 
vesentlighetsgrenser er også her omdiskutert. Det er altså ikke mulig å si nøyaktig hvor 
grensen går for om mangelen bør rapporteres, men et godt utgangspunkt kan være at revisor 
spør seg: er svakheten så omfattende (systematisk) eller alvorlig at kontrollutvalget bør 
vurdere å følge den opp overfor administrasjonen? I så fall må forholdet utvilsomt rapporteres i 
nummerert brev.   
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Notat / e-post 
Notatformen brukes i liten grad der vi påpeker/rapporterer om feil eller mangler. Dette vil dog 
kunne benyttes i tilfeller der vi har oppdaget mindre forhold som ikke synes å være 
systematiske feil. Notat/e-post benyttes i stor grad ved innhenting av revisjonsbevis og ved 
bistandsoppgaver.  
Vi gir også bistand muntlig ved å svare på henvendelser. Dog bør dette begrenses til enkle 
problemstillinger. Skriftlighet vil gi dokumentasjon, mindre grad av misforståelser og kan lettere 
benyttes ved sammenliknbare henvendelser.  

Særattestasjoner 
Der attestasjoner krever en uttalelse fra revisor benytter vi gjeldende revisjonsstandarder, 
supplert med maler utarbeidet av NKRF.  Dette kan være: 

• Revisors uttalelse ved revisjonsoppdrag med spesielle formål
• Begrenset revisjon av regnskaper
• Begrenset revisjon av delårsregnskaper
• Attestasjon som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk økonomisk

informasjon
• Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter
• Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen
• Avtalte kontrollhandlinger

Intern rapportering 
Utførelse av våre arbeidsoppgaver rapporteres i hht valgt metodikk og inngår som en del av de 
arbeidspapirer som dokumenterer vårt arbeid. En viktig intern rapportering er månedlig 
oppsummering av forbrukte timer. Her spesifiseres oppdrag og type handling. På bakgrunn av 
dette kan vi måle opp mot estimert tid og dokumentere faktisk forbruk.  

Avtalte kontormøter blir dokumentert i møtereferat. 

6.5 Informasjon 
Asker kommunerevisjon og også kontrollutvalget har lagt ut informasjon om sin virksomhet på 
kommunens hjemmeside med link. Dette er kun statisk informasjon. I tillegg publiseres også 
kontrollutvalgets møteinnkalling og protokoller.  

Avdelingen mottar informasjon gjennom sine medlemskap og abonnement.  Betraktninger 
vedrørende konkrete problemstillinger fra egne oppdrag blir arkivert for internt bruk i en 
kunnskaps- /erfaringsbase.  
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7 Interne styringsdokumenter 

For å systematisere den interne kvalitetskontrollen er det opprettet et sett styringsdokumenter 
som enheten forholder seg til: 
Styringsdokumenter Prosedyre 

Internt kvalitetskontrollsystem. Et fast 
dokument som overordnet skal 
dokumentere krav i hht standard ISQC 1 

Kommunerevisors ansvar å dokumentere 
tilfredsstillende kontroll av kvalitet. 
Dokumenteres i egen perm.  

Etiske retningslinjer, kommunens og 
vedtatt av NKRF 

Årlig fokus på reglementet. Gjøres i felles 
kontormøte og dokumenteres i referat herfra. 

Asker kommunerevisjon - Dette 
dokumentet er en overordnet 
beskrivelse av revisjonsenheten, 
organisering, formål, oppgaver, metoder 
og strategier. Skal bidra til økt forståelse 
og rolleavklaring. 

Årlig oppdatering. 

Virksomhetsplan. Oppsummering av 
styringsparametere på et nivå som 
tilfredsstiller kontrollutvalgets tilsyn med 
revisjonsenhetens virksomhet. 
Rapporteringen må ses i sammenheng 
med øvrig rapportering til KU og den 
overordnede beskrivelsen av enheten. 

Årlig oppdatering.  Gjennomgang i enheten. 
Legges fram som sak for kontrollutvalget. 
Grunnet revisjonens årshjul vil rapportering 
skje på høsten og være en kombinasjon av 
oppsummering fra forrige og nytt revisjonsår. 

De strategiske målene blir 
operasjonalisert i resultatmål og 
spesifikke tiltak som følges opp gjennom 
året.  

Årlig gjennomgang. 

Ressursplan  
Detaljert plan over kjente og viktige 
oppgaver med tidsfrister og ansvarlig. 
Timebudsjettet fordelt på våre ulike 
oppgaver og enkelte medarbeidere.  

Årlig oppdatering i planleggingsfasen. 
Oppgaveliste oppdateres ved behov.  

Plan for etter- og videreutdanning Årlig oppdatering i planleggingsfasen. 
Oversikt over etter- og videreutdanning Jevnlig oppdatering. Dokumenterer gjennomført 

faglig oppdatering for den enkelte i hht krav. 
Budsjett Sendes kontrollutvalget for behandling samt 

kommunens økonomiavdeling. Følger de frister 
økonomiavdelingen setter for å utarbeide nytt 
handlingsprogram.  

Økonomirapportering Tertialvis rapportering til kontrollutvalget og 
rapportering til økonomiavdelingen i hht 
kommunens retningslinjer.  

HMS-håndbok. Fokus på helse, miljø og 
sikkerhet i enheten. Vil også inneholde 
plan for ulike risikovurderinger. 

Rulleres årlig. Kommuniseres og dokumenteres 
i kontormøter.   

Medarbeidersamtaler – sikre oppfølging 
av den enkelte og vurdering av avtalte 
mål 

Årlig 
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8 Sentrale lover, forskrifter, standarder mv 

Under følger en opplisting av sentrale lover og forskrifter mv, samt oversikt over benyttede 
forkortelser.  

• Lov om kommune og fylkeskommune (kommuneloven)
• Kapittel 12 – Internt tilsyn og kontroll. Revisjon

• Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner (revisjonsforskrift)

• Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (kontrollutvalgsforskrift)

• Revisjonsstandarder (ISA) Et hjelpemiddel for revisorstanden til å definere begrepene
god revisjonsskikk og god kommunal revisjonsskikk. Fra 1.1.2010 gikk en over til å
anvende internasjonale standarder i stedet for norske standarder som var basert på de
internasjonale.

• NKRF – Norges kommunerevisorforbund. Ble stiftet i 1945 og er en yrkesfaglig
interesseorganisasjon og et serviceorgan som er åpen for alle som arbeider med revisjon
av eller tilsyn med kommunal og fylkeskommunal virksomhet.

• DnR – Den norske Revisorforening. En kompetanse- og interesseorganisasjon for
registrerte og statsautoriserte revisorer.

• NIRF – Norges Interne Revisorers Forening. En interesseorganisasjon for alle som
arbeider med eller har interesse av fagområdene intern revisjon, risikostyring, styring og
kontroll og corporate governance.
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Virksomhetsplan 2014 

Forord 

Denne virksomhetsplanen er en oppsummering av styringsparametere på et nivå som skal gi 
kontrollutvalget tilfredsstillende tilsyn med revisjonsenhetens virksomhet. Rapporteringen må 
ses i sammenheng med øvrig rapportering til KU og den overordnede beskrivelsen av enheten. 
Planen legges fram som sak for kontrollutvalget. Grunnet revisjonens årshjul vil rapportering 
skje på høsten og være en kombinasjon av oppsummering fra forrige år og plan for nytt 
revisjonsår. Denne planen gjelder for revisjonsåret 2014. 

Brita Arvidsen 
kommunerevisor 

August 2014 
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1. Ressursoversikt

Det stilles krav om at revisjonen skal ha oppdragsansvarlig revisor med bestått eksamen i 
revisjon iht finanstilsynets krav til registrert eller statsautorisert revisor, og i tillegg ha tre års 
praksis fra regnskapsrevisjon. Kommunerevisor samt flere medarbeidere oppfyller dette kravet. 
I tillegg er det krav om at oppdragsansvarlig revisor for forvaltningsrevisjon har 
kvalifikasjonskrav tilsvarende tre års høyskoleutdanning. Alle våre ansatte har dette. Alle 
ansatte følger også oppdateringsprogram som tilfredsstiller etterutdanningskrav gitt av NKRF. 

Asker kommunerevisjon har i dag følgende bemanning med tildelte ansvarsområder: 
Navn Formal- og realkompetanse Ansvarsområde 
Brita Arvidsen  
Ansatt 1991 
Kommunerevisor 
fra 2008 

 Revisor med godkjenning fra
Kredittilsynet i 1989.

 Offentlig økonomistyring 1993.
Grunnkurs for kommunale og
fylkeskommunale arbeidstakere,
saksbehandling i kommunesektoren, hhv
1992 og 1997.

 Mellomlederprogram 2006
 Lederutviklingsprogram – Team og

teamledelse (vår 2011 – vår 2013)

Leder 
Oppdragsansvarlig 

Ann Karin Olander 
Ansatt 2008 
Hovedrevisor 

 Registrert revisor med godkjenning fra
Kredittilsynet i 1991.

 Høyere revisorstudium 1992.
 Oppdateringsprogram som tilfredsstiller

etterutdanningskrav gitt av DnR fram til
ansettelse i Asker kommunerevisjon

 Lederutviklingsprogram – Team og
teamledelse (vår 2011 – vår 2013)

 9 års variert revisjonspraksis fra BDO
 Oppdragsansvarlig revisor i egen

revisjonspraksis i 10 år

Stedfortreder for 
kommunerevisor, 
nestleder. 
Leder fagteam 
regnskapsrevisjon, med 
ansvar for planlegging, 
koordinering, 
gjennomføring og 
kvalitetssikring.  

Regnskapsrevisjon – 
kommune, IKS 

Maria B. Mikkelsen 
Ansatt 2006 
Revisor 

 Ex.phil. og Ex.fac. 2002
 Registrert revisorstudie med karakterer i

hht kredittilsynets krav 2005.
 Årsstudium Statsvitenskap 2006.

Regnskapsrevisjon – 
kommune, Kirkelig 
fellesråd, menigheter 

Kathrine Bolsø 
Evjen  
Ansatt 2010 
Revisor/ 
Forvaltningsrevisor 

 Siviløkonom (MSC in Business and
Economics) Spesialisering i
samfunnsøkonomi.

 4 års erfaring som Controller i privat
næringsliv

Forvaltningsrevisjon, 
selskapskontroll og andre 
ad hoc undersøkelser.  
Pasientregnskap. 
Regnskapsrevisjon – 
kommune 

Anette Skurdal 
Ansatt 2011 
Revisor 

 Registrert revisorstudie med karakterer i
hht kredittilsynets krav 2004.

 5 års erfaring med revisjon og corporate
finance fra Ernst & Young (Oslo/London)

 6 års erfaring med økonomi og strategi i
Telenor

Regnskapsrevisjon – 
kommune, IKS 
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Navn Formal- og realkompetanse Ansvarsområde 

Inger Helene Elstad 
Ansatt 2013 
Forvaltningsrevisor 

 Mastergrad i sosiologi
 2 års erfaring fra Bærum

kommunerevisjon
 2 års erfaring fra forskningsprosjekter

ved UiO

Forvaltningsrevisjon og 
andre ad hoc 
undersøkelser. 

Kristin Glestad Øen 
Ansatt 2013 
Revisor 

 Registrert revisorstudie med karakterer i
hht kredittilsynets krav 2011.

 Har mer enn 20 års erfaring fra det
private næringsliv, hvorav 7 år som
mellomleder

 2 års erfaring som regnskapskontrollør,
Kemneren i Asker og Bærum

Regnskapsrevisjon – 
kommune, IKS, 
menigheter, legater 

Ut over de ansvarsområdene som er nevnt over utfører vi også en rekke særattestasjoner, yter 
bistand og selvfølgelig har vi interne administrative oppgaver. Dette fordeles som best på alle. 
Se mer om oppgavefordeling under kapittel 2.   

Kommunerevisors vurdering om overholdelse av uavhengighetskrav for alle revisjonsoppdrag 
(ISA 220 pkt 11): 
Asker kommunerevisjon har kun oppdrag som gjennom sin lovgivning gis anledning til å velge 
kommunal revisjon. Alle ansatte avgir en årlig egenerklæring. Retningslinjer er gitt i enhetens 
interne kvalitetskontroll. Det er utarbeidet eget notat som tar opp spørsmål/tema vedrørende 
vår uavhengighet. Temaet tas årlig opp i felles kontormøte. 
=> Kommunerevisor vurderer at enhetens uavhengighet er sikret for revisjonsåret 
2014 for alle revisjonsoppdrag.   

2. Ressursdisponering og oppgavefordeling

Ut fra gitte oppdrag, kjente tilleggsoppgaver og en overordnet revisjonsplan basert på 
vurderinger om vesentlighet og risiko, er utfordringen å fordele våre ressurser hensiktsmessig. 
Det må tas hensyn til det personell vi har, tiden for når hovedoppgavene skal utføres og også 
der personer skal jobbe sammen i prosjekt.  

Ressursplanen tar utgangspunkt i tilgjengelige timer og fordeler dette på våre ulike oppgaver.  
Den videre fordelingen av timer ut på den enkelte medarbeider foreligger i underliggende 
dokumentasjon. Timebudsjettet sier ikke når timene skal benyttes. Dette blir en utfordring ved 
fordeling i perioden og særlig der flere skal koordinere tid sammen. Endret vurdering av 
risikobildet, endring i ressurstilgang eller uforutsette oppgaver gjennom året blir vurdert opp 
mot forsvarlige endringer i timebudsjett.  
Oversikt relateres til revisjonsåret fra 16. mai år x til 15. mai år x+1.  
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Brukte 
timer 2013

% av 
total

Budsjett 
2014

% av 
total

Kommuneregnskapet:
Regnskapsrevisjon 2 976        29 % 3 807        35 %

Attestasjonsoppgaver 350           554           
Bistand kommunen 476           454           
Sum attestasjon og bistand 826          8 % 1 008        9 %
Kontrollutvalg 111          1 % 210,6        2 %

Selskapskontroll 245           222           
Plan og forberedelse FR 116           111           
 Prosjekter 2 273        1 773        
Ad hoc oppgaver 147           166           
Avtalte handlinger 56             55             
Sum forvaltningsrevisjon 2 836        27 % 2 327        22 %
Adm og faglig oppdatering 2 479        24 % 2 475        23 %
Sum kommuneregnskapet 9 228        88 % 9 828        91 %
Eksterne oppdrag:
Overformynderiet 85             -            
Legater 9 22             
Fellesrådet 114           233           
Menigheter 269           227           
ABBV IKS 244           244           
Buskerud Kom Rev IKS 37             44             
Bråset IKS 247           -            
Asker og Bærum Vannverk IKS 181           139           
Andre oppdrag 14             17             
Sum eksterne oppdrag 1 199        12 % 925          9 %
Totalt 10 428 100 % 10 753 100 %

Under vises timefordeling på våre hovedoppgaver de tre siste år samt budsjettert fordeling for 
revisjonsåret 2014.  
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Virksomhetsplan 2014 

Regnskapsrevisjon av kommuneregnskapet planlegges og utføres innenfor definerte 
revisjonsområder. Under vises hvordan ressursene har vært fordelt på de ulike 
revisjonsområdene de tre siste år.  

Arbeidsstrømmer 
Innenfor fasene i revisjonens årshjul har vi definert de viktigste og største arbeidsoppgavene 
innenfor ulike arbeidsstrømmer. Det settes en frist for når oppgaven skal være utført og ansvar 
fordeles. Utført oppgave kvitteres ut med ferdigstillelsesdato og eventuelle kommentarer.  Dette 
gir god oppfølging, oversikt over oppgaver og frister og erfaring for videre planlegging. 
Arbeidsstrømmene er definert til å være:  

• Evaluering og overordnet planlegging
• Regnskapsrevisjon
• Dokumentasjon, oppsummering og rapportering
• Særattestasjoner
• Forvaltningsrevisjon
• Kontrollutvalget
• Annet

3. Oppdateringsplan

Asker kommunerevisjon skal ha kompetanse til å utføre de oppgaver som er tillagt avdelingen. 
I hovedsak gjelder dette regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll med 
tilliggende oppgaver som attestasjon og bistand. Vi reviderer ulike type virksomheter/selskaper. 
Spisskompetanse innenfor områder vi ikke løpende betjener vil det være mer hensiktsmessig å 
kjøpe eksternt.  

For medlemmer i Norges kommunerevisorforbund (alle) gjelder obligatorisk etter- og 
videreutdanning. Medlemmene og virksomheten er selv ansvarlig for å registrere gjennomførte 
kurs. NKRFs kvalitetskontroll vil følge opp etterlevelsen av ordningen.   
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Innenfor en 3-års periode er oppdragsansvarlig revisor forpliktet til å gjennomføre nødvendig 
etter- og videreutdanning innenfor relevante fagområder med til sammen 105 kurstimer. De 
øvrige ansatte har tilsvarende 63 timer. Det kan godskrives maksimum 70 timer for 
oppdragsansvarlig og 42 timer for øvrige ansatte og kreves minimum 14 timer per år for alle. 

Ved planlegging av kurs vurderes: 
 at avdelingen opprettholder bredden på sin kunnskap
 at den enkelte tilfredsstiller gitte krav
 at den enkelte får mulighet til både spesialisering og generell kunnskap

Kurstilbud hentes fra flere aktuelle aktører. Kursoversikter og program er ofte ikke lagt ut tidlig 
på året, slik at en samlet planlegging er vanskelig. Dog tar vi utgangspunkt i kjente tilbud og de 
behov som kartlegges.  
For 2013 og 2014 er følgende kurs gjennomført/planlagt: 

Kursbeskrivelse Antall deltakere 
fra oss 2013 

Planlagt 
deltakere fra 

oss 2014 
A: Revisjonsfag 
Selskapskontroll Vurdere 
Forvaltningsrevisjon, kvalitative metoder 1 
Intern kvalitetskontroll 1 1 
Revisjonsfag (revisjonsbevis, risikovurdering mv) 4 2 
Revisjonsfag (IT-revisjon) 1 + alle på kort 

seminar 
Revisjon av årsregnskap (januar) 1 2 
Mislighetsrevisjon (Fraud Wizard) 2 
Descartes (elektronisk revisjonsverktøy) 3 
B: Regnskap 
Bokføringslov 2 
Regnskap (budsjett, minsteavdrag, fond mv) 1 
Regnskap (finansielle eiendeler og instrumenter) 1 
Regnskap (føring av pensjonskasser) Vurdere tilbud 
Intro kommuneregnskap + revisjon 1 IA 
Kommunal økonomi og regnskap for ikke økonomer 1 IA 
Regnskap kirkelig fellesråd 1 (vurderes) 
Merverdiavgiftskurs (generelt og spesielle tema) 3 1-2 
Selvkostprinsippet Vurdere tilbud 
Lønn, naturalytelser, utg.godtgjørelse – 
regeloppdatering 

4 1 – vurdere 
tilbud 

C: Kommunal juss 
Forvaltningsrett Vurderes 
Offentlige anskaffelser Alle 2 t 

oppdatering i 
Contiki 

D: Organisasjon og ledelse 
Kunsten å skrive gode revisjonsrapporter 2 
Etikk 7 
Lederutvikling (arrangert av Asker kommune). 
Herunder etikk 

2 

HMS-opplæring (arrangert av Asker kommune) 2 1 
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Kursbeskrivelse Antall deltakere 
fra oss 2013 

Planlagt 
deltakere fra 

oss 2014 
Interne sakssystemer (agresso, ESA mv) Vurdere ved 

behov 
Fagkonferanser og seminarer 
Arena for forvaltningsrevisjon 2 2 
NKRF Årsmøte og fagkonferanse (mai) 4 
NKRF Lederkonferanse 1 1 
KU-konferansen Vurderes 
NKRF fagtreff regnskapsrevisorer 1 1-2 (vurdere 

tema) 

4. Strategiske mål og tiltak – risikovurdering, målstyring

Asker kommunerevisjon har følgende overordnede mål: 

• Utføre god og tilstrekkelig revisjon som gjør oss kvalifisert til å avgi revisjonsberetning
• Være serviceinnstilte og informative slik at våre oppdragsgivere tilføres en merverdi med

vår revisjon

Med dette som bakgrunn jobber vi målrettet for å opprettholde og videreutvikle våre tjenester. 
For perioden 2013-2016 har vi definert 3 strategiske mål. Årlig gjennomgår vi disse og setter 
mer detaljerte resultatmål: 

1. Være den foretrukne revisjon for Asker kommune og øvrige oppdragsgivere
• Alltid avgi revisjonsberetning innen frist
• Øvrige bestillinger/forespørsler leveres innen avtalt frist
• Vår tilbakemelding skal være forståelig og konstruktiv
• Være en konstruktiv og tilgjengelig bidragsyter for våre oppdragsgivere
• Målrettet og hensiktsmessig tidsforbruk

2. Opprettholde og videreutvikle kvalitet på vårt arbeid
• Revidere i hht standarder
• Sikre kompetanse i forhold til oppgaver
• Sikre objektivitet og faglig integritet
• Sikre god intern informasjonsflyt
• Gjennomføre og videreutvikle intern kvalitetskontroll
• Sikre godt arbeidsmiljø
• Opprettholde et godt samarbeid med andre utøvere av offentlig revisjon

3. Øke synligheten av vårt arbeid
a. Videreutvikle presentasjon av vår virksomhet
b. Øke stedlig revisjon
c. Videreutvikle og operasjonalisere ressursplan
d. Oppdatere vår informasjon på internett

Hvert resultatmål operasjonaliseres med tiltak som skal gjennomføres. Tiltakene er gradert 
(grønt, gult, rødt) ut fra om de er ivaretatt, er akseptable eller jobbes aktivt med. Det er ulik 
vekting av tiltakene. Til grunn for vurdering av mål og tiltak ligger erfaringer og evaluering fra 
forrige revisjonsår samt egne risikovurderinger.  
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5. Økonomi

Det er kontrollutvalget, etter innstilling fra kommunerevisor, som avgir forslag til budsjett for 
tilsyn og kontroll. Forslaget skal følge formannskapets innstilling til kommunestyret. 
Kommunerevisor sender også sitt innspill til budsjett til økonomiavdelingen.   

Budsjettet definert på ansvar 1080 skal dekke virksomheten til Asker kommunerevisjon. Det er 
kun revisjon av IKS´er som blir fakturert.  

Kostra hovedgruppe Regnskap 2011 Regnskap 2012 Regnskap 2013 Budsjett 2014 
(før overf bev og 
lønnsjust. 2014) 

Lønn og sosiale utgifter 4 861 522 5 355 457 5 863 489 5 920 000 
Kjøp av varer/tjenester 465 842 370 658 307 165 499 742 
Overføringsutgifter 71 281 37 678 30 316 30 000 
Reserverte bevilgninger 0 0 0 
Sum utgifter 5 398 645 5 763 793 6 200 970 6 449 742 
Salgsinntekter -352 825 -349 975 -336 050 -302 000 
Refusjoner -346 587 -514 026 -616 383 -121 500 
Sum inntekter -699 412 -864 001 -952 433 -423 500 
Netto 4 699 233 4 899 792 5 248 537 6 026 242 
Budsjett 6 078 144 6 229 381 6 274 371 
Mindreforbruk 1 378 911 1 329 589 1 025 834 

Kommunerevisor følger jevnlig opp avdelingens regnskap mot budsjett. Det rapporteres til 
kontrollutvalget hvert tertial. Rapportering til økonomiavdelingen følger kommunens 
retningslinjer.  

6. HMS

HMS-arbeid skal sikre at det jobbes systematisk og løpende med helse, miljø og sikkerhet i 
enheten. Leder har ansvar for å følge opp et systematisk HMS-arbeid i samarbeid med enhetens 
verneombud. Alle medarbeidere skal også medvirke ved utforming, gjennomføring og 
oppfølging. Kommunerevisjonens HMS-håndbok bygger på rutine 5.8.1 – Felles HMS-håndbok i 
Felles ledelsessystem. Det gjennomføres årlige medarbeidersamtaler og vi deltar på 
medarbeiderundersøkelser i regi av kommunen. Score-systemet gir kategorier innenfor «grønt 
– gult – rødt». Hovedsakelig lå kommunerevisjonen høyt på det grønne, med et par unntak
hvor det var gult. Tiltak er innarbeidet i strategidokumentet for oppfølging i 2014. 
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Sak nr. Sak Møtedato 

59/2014 Overordnet plan for regnskapsrevisjon av kommune-

regnskapet 2014. 

6.10.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Innspill til sak: Overordnet plan for regnskapsrevisjon av kommuneregnskapet

2014. 

Saksopplysninger 
I forskrift om kontrollutvalg § 6. Regnskapsrevisjon, heter det: 

”Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og 

kommunale eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en 

betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse 

at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god 

kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor.” 

Revisor skal avgi revisjonsberetning som bekrefter at den økonomiske informasjonen i 

årsregnskapet med noter, årsberetningen og budsjettall ikke er vesentlig feil. 

En overordnet plan skal sammenfatte de vurderinger som fører fram til mer detaljerte 

revisjonsplaner og program.   

I møtet vil kommunerevisjonen presentere overordnet plan for regnskapsrevisjon av Asker 

kommunes regnskap for 2014.  

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjon om overordnet plan for regnskapsrevisjon av kommune-

regnskapet 2014 til etterretning. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

Sign. Utskrift 



Kommunerevisjonen 

Kontrollutvalget i Asker 

Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr.: Dato: 
Brita Arvidsen ku061014 19.09.2014 

Innspill til sak: Overordnet plan for regnskapsrevisjon av 
kommuneregnskapet 2014 

Asker kommunerevisjon skal årlig presentere overordnet plan for regnskapsrevisjon 
av kommuneregnskapet. Presentasjonen er varslet satt opp som sak 6. oktober.  

Tidligere behandling 
Plan for 2014 er ikke tidligere behandlet i kontrollutvalget. 

Bakgrunn for saken 
I forskrift om kontrollutvalg § 6. Regnskapsrevisjon, heter det: 
”Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og 
kommunale eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en 
betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og 
påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, 
god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med 
revisor.” 
Kommunerevisjonen vil i kontrollutvalgets møte gi en presentasjon av overordnet plan 
for regnskapsrevisjon av Asker kommunes regnskap 2014.  

Revisor skal avgi revisjonsberetning som bekrefter at den økonomiske informasjonen i 
årsregnskapet med noter, årsberetningen og budsjettall ikke er vesentlig feil. 
En overordnet plan skal sammenfatte de vurderinger som fører fram til mer detaljerte 
revisjonsplaner og program.   
Revisjonens planer er interne arbeidsdokumenter og unntas fra offentlighet (Off.l § 
14). 

Kommunerevisors vurdering 
Vi vil formidle hovedpunkter fra overordnet plan. Ved avleggelse av revisors beretning 
vil kommunerevisor avlegge rapport til kontrollutvalget der vi oppsummerer revisjon 
av Asker kommunes årsregnskap 2014.  

Brita Arvidsen 
kommunerevisor 

 

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 

Vedlegg 1 sak 59/14
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Sak nr. Sak Møtedato 

60/2014 Økonomirapportering for revisjonen 2. tertial. 6.10.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Økonomirapportering for revisjonen 2. 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 2. tertial 2014, se 

vedlegg 1 til saken. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

Sign. Utskrift 



Kommunerevisjonen 

Kontrollutvalget i Asker 

Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr.: Dato: 
Brita Arvidsen ku061014 16.09.2014 

Innspill til sak: Økonomirapportering for revisjonen 2. tertial 2014   

Det vises til vedtak 13/2014 der kontrollutvalget ber Asker kommunerevisjon om å presentere 
tertialvise økonomirapporter for enheten. Til kontrollutvalgets møte i oktober, rapporteres 
kommunerevisjonens regnskap for 2. tertial 2014.  

Kommunerevisors vurdering 

Nedenfor presenteres en oversikt over regnskap per 31. august 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 nå lagt inn i budsjettet med kr 769 376. Overført bevilgning er 
i sin helhet periodisert til desember og synes således ikke i budsjettet per 2. tertial.   

For 2. tertial har kommunerevisjonen et samlet mindreforbruk på kr 190.600. Største delen 
skyldes mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett for kjøp av varer og tjenester samt 
høyere salgsinntekt enn budsjettert. For enkelte regnskapslinjer som spesifiserer utgiftene er 
det ventet reelt merforbruk, men postene samlet vil ikke gi merforbruk. Midler fra posten 
konsulenttjenester og reserverte bevilgninger vil bli benyttet.  

I 2013 hadde kommunerevisjonen et samlet mindreforbruk på 1,025 mill. kr. Det ble fra vår 
side foreslått at kr 800.000 ble trukket inn. Dette ble ikke gjort og 75% ble overført 2014-
budsjettet. Det er for 1014 estimert et mindreforbruk i størrelsesorden kr 600.000.  

Andre poster som kommenteres spesielt: 
• Merforbruket av lønnsutgifter i forhold til budsjett skyldes feil periodisering og vil bli

utliknet. Økte utgifter i perioden mai til juli grunnet 8 ansatte mot normalt 7, er i 
budsjettet blitt fordelt på alle perioder.   

• Aviser, tidsskrifter mv overstiger allerede per 2. tertial totalt årsbudsjett.
• Reiseutgifter på postene 11220, 11600 og 11700 må ses i sammenheng, men er trolig

noe lavt budsjettert.
• Avgifter, gebyrer og lisenser forventes ikke å overstige budsjett ved årsslutt.
• Det er planlagt oppgradering av 6 arbeidsplasser, slik at alle får hev-senk-pulter. Å

tilrettelegge arbeidsplassen med funksjonelle møbler og tekniske hjelpemidler anses
som viktig og gode HMS-tiltak. Per i dag har vi ikke mottatt pristilbud, men posten for
inventar og utstyr vil bli overskredet.

• Leie av kontormaskiner gjelder leie av printer/kopimaskin. Leie av ny maskin inngått fra
2014 gir vesentlig lavere kostnader.

Brita Arvidsen 
kommunerevisor 

 

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 

Vedlegg 1 sak 60/14



Saldotabell 2014: 
Konto Konto (T) Regnskap

2. tertial
Budsjett
2. tertial

Avvik i kr Budsjett
 2014

10100 Fastlønn -Drift 2 832 214 2 757 275 -74 939 4 390 000
10400 Overtid - Drift 19 756 28 460 8 704 45 000
10900 Pensjonsinnskudd - Drift 506 244 506 462 218 760 000
10990 Arbeidsgiveravgift - Drift 456 227 454 948 -1 279 725 000
1 Lønn og sosiale utgifter 3 814 442 3 747 146 -67 296 5 920 000
11000 Kontormateriell  - Drift 924 4 332 3 408 6 500
11003 Aviser, tidsskrifter og faglitteratur - Drift 14 364 8 000 -6 364 12 000
11150 Matvarer - Drift 7 280 8 008 727 12 000
11151 Bevertning - Drift 5 163 4 735 -428 7 105
11200 Renholds- og renovasjonsartikler - Drift 34 0 -34 0
11220 Ikke oppg.pl. utg. og godtgj. ifm. Tjenestereiser 1 296 0 -1 296 0
11290 Annet forbruksmateriell  - Drift 8 528 6 671 -1 857 10 000
11501 Kurs - ekstern arrangør - Drift 54 020 73 304 19 284 110 000
11600 Oppgavepl. utg. og godgj. i .f.m. Reiser - Drift 2 623 5 329 2 705 8 000
11699 Anordning art 165 - Drift -352 0 352 0
11700 Transport og ikke oppg.pl. reiseutgifter - Drift 6 685 4 665 -2 020 7 000
11950 Avgifter, gebyrer, l isenser m.v. - Drift 76 354 66 648 -9 706 100 000
12000 Inventar og utstyr - Drift 130 6 664 6 534 10 000
12010 Datamaskiner og IT-utstyr - Drift 6 799 6 670 -129 10 000
12210 Leie av kontormaskiner - Drift 8 355 18 002 9 646 24 000
12700 Konsulenttjenester - Drift 1 250 119 024 117 774 178 637
12900 Internkjøp u/kontrakt - Drift 0 7 7 4 500
10 Kjøp av varer/tjenester 193 454 332 057 138 603 499 742
14290 Mva - generell  kompensasjonsordning - Drift 14 807 19 992 5 185 30 000
40 Overføringsutgifter 14 807 19 992 5 185 30 000
14900 Reserverte bevilgninger/avsetninger - Drift 0 28 28 769 376
49 Reserverte bevilgninger 0 28 28 769 376
1 Utgift 4 022 703 4 099 195 76 492 7 219 118
16500 Avgiftspliktig salg av varer og tjenester - Drift -278 350 -151 007 127 343 -302 000
60 Salgsinntekter -278 350 -151 007 127 343 -302 000
17100 Sykelønnsrefusjoner - Drift 330 0 -330 0
17101 Fødselspermisjonrefusjon - Drift -92 759 -102 000 -9 241 -89 000
17290 Refusjon mva påløpt i  driftsregnskapet - Drift -14 807 -19 992 -5 185 -30 000
17700 Refusjon fra andre (Private) - Drift -4 000 -2 500 1 500 -2 500
70 Refusjoner -111 236 -124 492 -13 256 -121 500
2 Inntekt -389 586 -275 499 114 087 -423 500

Netto 3 633 117 3 823 724 190 607 6 795 618

2 



12 

Sak nr. Sak Møtedato 

61/2014 Rapportering fra kommunerevisjonen. 6.10.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 
Saken er satt opp i fall revisjonen har andre ting å orientere om enn de sakene som er satt på 

kartet. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

62/2014 Henvendelse til kontrollutvalget. 6.10.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Henvendelse fra beboere på Bondistranda.

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra Jan Sandal, se vedlegg 1 til saken. 

I merknadene til kontrollutvalgsforskriftens § 4 står det blant annet at «Kontrollutvalget kan i 

prinsippet ta opp et hvert forhold ved kommunens/fylkeskommunens virksomhet så lenge det 

kan defineres som kontroll eller tilsyn.» Det står også at «Kontrollutvalget har ikke plikt til å 

behandle andre enn de saker som det får seg forelagt fra kommunestyret/fylkestinget, eller der 

det framgår av forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner. Når det gjelder 

henvendelser fra andre enn kommunestyret/fylkestinget eller revisjonen, må kontrollutvalget 

selv vurdere om saken hører inn under utvalgets kompetanseområde og om det vil prioritere 

saken.»  

For en hver henvendelse må det i tillegg vurderes om saken representerer en tilstrekkelig 

risiko for manglende måloppnåelse, regeletterlevelse eller vedtaksoppfølging. Når det gjelder 

slike initiativ og henvendelser er det utvalget selv som foretar en vurdering, og det er helt opp 

til utvalget å avgjøre om man skal gå nærmere inn i en henvendelse eller ikke. 

Det legges opp til at kontrollutvalget vurderer den konkrete henvendelsen i møtet. 

Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten innstilling. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 



Bondistranda -  befaring med ordfører Lene Conradi 26. august 2014 

Bondistranda i dag 
Bondistranda er et flott boligområde, der vi trives veldig godt. Utbyggingen er basert på 
en reguleringsplan som ble godkjent av kommunen i januar 2010. (planID 122f) Det har  
en miljøvennlig profil, og ble i 2012 en av finalistene til prisen ”årets bygg”. Her er 
Blokkområdet har 206 nybygde boliger, fra 2-roms til 5-roms, bygget fra 2011 til 2014. 
Markedsføringen av boligene startet i 2009 og salget startet høsten 2010. Innflytting  
har vært fra sommeren 2012, til høsten 2014.  

På forsiden har vi vist omslaget på den salgsbrosjyren vi kjøpte etter, og som er del av 
det juridiske kontraktsgrunnlaget. Omslaget viser at Bondistranda slutter ved de siste 
blokkene og føres videre som gangvei. Videre er det samlet formuleringer fra 
markedsføring og salgsbrosjyrer, som omtaler dette som en intern vei, og beskriver 
hvordan utbygger har bestrebet seg på at det skal bli lite trafikk.  

De nye beboerne på Bondistranda har betalt for opparbeiding av rundkjøring, gangvei 
og støyskjerm langs Røykenveien, alle adkomstveier for biler, syklister og fotgjengere i 
området, turvei (gang/sykkelvei) brygger og offentlig lekeplass langs Bondivannet. 

Veien Bondistranda er skiltet og opparbeidet som et gatetun, i overensstemmelse med 
reguleringsplan for Bondibroen Nord, (datert 11.01.10, planID 122f).  På flere 
strekninger har veien kun ett felt, med utvidelser som fungere som møtelommer, 
korttidsparkering og for avfallshåndtering. I alt 77 boliger i ”kløverhusene” mot vannet 
har sine garasjer under blokkene på oversiden av veien. Blokkene på oversiden har sine 
avfallsstasjoner på nedsiden av veien. Alle felles lekeplasser er på oversiden av veien. 
Det er altså helt bevisst lagt opp til mye fotgjengertrafikk på tvers av veien. §13.1 i 
reguleringsbestemmelsene sier at relevante konstruksjoner kan oppføres  mellom 
kjøreveien og kløverblokkene ”i forbindelse med aktivisering av området som 
adkomstsone og bindeledd mellom byggeområdene på hver side av kjøreveien”.  

Det skal kjøre flere hundre biler ut og inn av parkeringsplasser og garasjer i 
Bondistranda, noe som fører til mye stopping og rygging på grunn av den smale veien. 
Ca 20 eksisterende boliger, nord og øst for blokkene har sammen med flere 
parkeringsanlegg  fått smale adkomstveiene der biltrafikk blandes med fotgjenger og 
sykkeltrafikk til-fra Røykenveien. Disse munner også ut i hovedtrassen. På kartskissen 
går det fram hvor det i dag oppstår konfliktpunkter mellom ulike trafikantgrupper.  

Problemstillingene: 
ABBL annonserte høsten 2012 at de ønsker å bygge ut området Bondilia/Kunstnerlia 
med  115 boliger, og å benytte vårt gatetun Bondistranda som adkomstvei til disse nye 
boligene. Vi oppfatter dette som et brudd med intensjonene i planen for Bondistranda, 
og i strid med forutsetningene for våre kjøp av boliger her.  

Verken i planen, bestemmelsene eller den øvrige informasjonen blir det opplyst om at veien 
også skal betjene gjennomgangstrafikk til et boligfelt nord for Stasjonsveien på over 100 
boliger. Det er også etter vår oppfatning trafikksikkerhetsmessig helt uansvarlig  å føre 
trafikk til over 100 nye boliger gjennom Bondistranda. 

vedlegg 1 sak 62/14



ABBL innehar mange roller her. ABBL er utbygger og megler for boligene på 
Bondistranda, og medlemsorganisasjon for beboerne. De ønsker å bygge ut området 
nord for oss, Bondilia, med  adkomst gjennom vårt gatetun. Dette ble vi ikke informert 
om på kjøpstidspunktet, selv om ABBL allerede da hadde planer om denne utbyggingen. 
ABBLs begrunnelse for dette er at Bondistranda er regulert til offentlig kjørevei. Det 
hevdes at beboerne ut fra dette må ha skjønt at det ville komme gjennomgangstrafikk. 
Dette er å snu saken helt på hodet! ABBL som megler har ikke overholdt sin 
informasjonsplikt! 

Bondilia/Kunstnerlia. 
Det er nå blitt klarlagt at ABBL helt fra 2007 har ønsket å bygge ut Bondilia/Kunstnerlia, 
jfr forarbeidet til forrige rullering av kommuneplanen. I 2010 inngikk ABBL en 
opsjonsavtale med eierne av området. Det ble først kjent for oss høsten 2012 (ABBLnytt 
4/2012) Området er i dag ”grønt”, dvs. LNF-område, men er foreslått utbygget i den nye 
kommuneplanen. I forslag til kommuneplanen heter det: ”Nærmere utredninger om 
adkomstproblematikken må kreves ved reguleringsarbeidet før adkomst blir valgt”. 
Dette er også omtalt i referat fra oppstartsmøtet med kommunen i januar og april. 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeidet ble annonsert 22. mai 2014. Der står det at 
”Det framtidige boligområdet vil få kjøreadkomst fra sør, gjennom Bondistranda, som 
forutsatt i reguleringsplan for Bondistranda (planID 122f). Kjøreveien som er anlagt 
gjennom Bondistranda er dimensjonert for dette.” Det ser da ikke ut som om ABBL tar 
kommunens pålegg om utredning av alternative adkomster alvorlig. Vi protesterte på 
dette og mente det måtte lyses ut på nytt, slik at også andre naboer, som kunne bli 
berørt av en alternativ adkomst får sjansen til å sette seg inn i dette. Kommunens 
saksbehandler mente imidlertid dette var unødvendig, og uttalefristen ble stående. 

Videre utvikling 
Beboerne på Bondistranda sendte 23. juni inn uttalelse til utlysningen. Her påpekes  pat  
Bondistranda etter kommunens egne veinormaler (reguleringsbredde med fortau totalt 
12,5 meter) skal kunne betjene 100 boliger. Siden det allerede er omlag 230 boliger som 
sogner til denne veien, kan vi ikke se at det her er ledig kapasitet. 
For beboere i Bondilia og øvrige trafikanter kan det ikke være noen fordel at disse må 
kjøre 1 km ekstra sydover på den allerede sterkt trafikerte Røykenveien,  for deretter å 
kjøre  5-600 meter nordover på Bondistranda. Det er mulig å få en adkomst direkte fra 
nord, via Søndre Bondi gård. Vår skisse til vegtrasè fra Bondilia nordover viser at dette 
er teknisk mulig etter kommunens vegnormaler. Utbyggingen på Søndre Bondi gård der 
imidlertid i ferd med å starte opp, så dersom dette skal bli en trygg adkomst, er det 
nødvendig å handle raskt.   

ABBL er pålagt å legge opp til en reel utredning av alternativ adkomst og den nødvendige 
tilpasning av prosjektet Bondilia, slik at disse problemene kan løses på en konstruktiv 
måte.  ABBL ser imidlertid ut til å ignorere pålegg fra administrasjon og politikere i Asker. 



Sitater: 
”Asker kommune valgte imidlertid å døpe den nye internveien i boligområdet 
”Bondistranda ..” (ABBLnytt  3/2009) 
”vest for den interne adkomstveien, Bondistranda, har vi plassert.. (ABBLnytt 3/2009) 
”Øst for internveien Bondistranda..” (ABBLnytt 3/2009) 
”..vil vi stikke ut den interne veitraséen for Bondistranda…” ABBLnytt 3/2009) 
”På sørsiden av internveien Bondistranda…”  (ABBLnytt 3/2013)  
…”for at de som flytter inn først skal slippe å få anleggstrafikk gjennom boligområdet.” 
(ABBLnytt nr 3 2009) 
”Gjesteparkering er plassert på terreng og nær hoved-adkomsten til området for å 
unngå unødig bilkjøring inn i boligområdet.” (ABBLnytt 3/2010, 3/2013) 
”Det har vært en utfordring å få til enkel biladkomst uten at dette hindrer gangtrafikken 
og fører til uønsket trafikk og parkering. Dette er sikret ved etablering av underjordiske 
parkeringsanlegg i kombinasjon med bevisst veiutforming som gir prioritet til de 
gående” (ABBLnytt nr 3 /2010, nr 1 /2012, nr 3/2012, nr. 3/2013, www. 
bondistranda.no) 

.



Plan- og bygningsavdelingen v/ Sissel Haug 
Asker kommune,  

Asker, 16. september 2014 

Vedr: Utredning av alternative adkomstløsninger for Bondilia,  
Vi, beboerne på Bondistranda, har notert oss brev fra GASA datert 29.08.2014. (saksnr. 
13/6349) vedrørende alternative adkomstløsninger til utbyggingsområdet Bondilia. (gbnr. 
51/29 m.fl.) Brevet  inneholder påstander som vi må få kommentere.   

Først en korreksjon vedrørende uttrykket ”enkelte beboere har engasjert seg”, som om det 
bare er tale om noen få beboere på Bondistranda. Vi representerer 208 nybygde boliger, i 
fem sameier, pluss flere eksisterende boliger, samt Bondibroen og omegn vel. Alt i alt mange 
hundre beboere her i Asker. Dette går klart fram av tidligere uttalelser til kommuneplanen.  

Videre vil vi bemerke at vi opplever stadige forsøk på å holde oss utenfor prosessene om 
Bondilia. Vi har denne gangen nokså tilfeldig ”plukket opp” GASAs brev ved stadig å sjekke 
kommunens journal. Vi derimot har sendt alle våre brev med kopi til alle berørte parter. 

Kort oppsummert vil vi anføre følgende: 
• GASA gir en feilaktig framstilling av drøftingene med SVRØ fra 2004 om at veien også

skal betjene området nord for BO6. Forutsetningen er allerede oppfylt. 
• Bondistranda som adkomstvei A er allerede utbygget med over det dobbelte av antall

boliger som er forutsatt i kommunens veinormaler, her er ikke ledig veikapasitet. 
• Trafikksikkerhet i Bondistranda og Stasjonsveien vil bli vesentlig dårligere ved en

adkomst til Bondilia fra syd. På Søndre Bondi gård vil ikke de trafikale ulempene være 
like store. Presset på Røykenveien vil dessuten bli redusert. 

• Adkomst fra Søndre Bondi gård er fullt gjennomførbart, og boligvolumene i Bondilia
må tilpasses deretter 

• Vi har en lovfestet rett til medvirkning, og vi har dessuten en vesentlig planfaglig
kompetanse. 

• Vi er bekymret dersom kommunen lar ABBL diktere premissene for planlegging i
Asker 

Vi aksepterer at ABBL og beboerne i Bondistranda har ulike interesser når det gjelder 
veiadkomst til Bondilia. ABBL ønsker å bygge ut Bondilia med minst mulig kostnad og derved 
best mulig fortjeneste. Beboerne ønsker ikke at Bondistranda skal benyttes til adkomst for 
denne utbyggingen. Dette må det være mulig å diskutere uten usaklige og nedlatende 
angrep. Vi har dokumentert vårt ståsted, både når det gjelder hva vi har blitt forespeilet av 
kvaliteter i vårt boligområde, og hvordan området vil bli påvirket hvis det blir 
gjennomgangstrafikk her. ABBL forsøker å redusere vårt legitime engasjement til en slags 
ønskedrøm fra kunnskapsløse beboere uten planfaglig kompetanse, og dette er 
uakseptabelt. 
Vi opplever imidlertid at GASA/ABBL gjør seg skyldig i usaklighet, eller uetterrettelighet 
vedrørende fakta. Dette utdypes herved: 



1. ”Veien skal betjene  framtidige boligområder i nord”
GASA refererer til at det i et møte med bl.a. Statens vegvesen region øst i mars 2004 er 
forutsatt at ”vår” adkomst til ny rundkjøring også skal betjene framtidig utvikling av 
områdene på nordsiden av felt BO6. De unnlater behendig å fortelle at området, BO6 som 
ble omtalt på det tidspunktet i 2004 var en mindre tomt syd i området som omfattet kun 54 
boliger. Senere, i 2006, ble også området nord for det opprinnelige BO6 innlemmet i 
planområdet,  og det ble da utvidet til ca 200 boliger. Eiendommen i nord, gbnr. 51/2, var 
opprinnelig avsatt til LNF-område, men det ble gitt aksept for å ta med eiendommen i 
reguleringsplanarbeidet. (Plan- og næringsutvalget, juni 2006)  Det  ble også etablert 
adkomst til de eksisterende  boligeiendommene nord for det opprinnelige planområdet. 
SVRØs anliggende har vært å få redusert antallet avkjørsler ut i den belastede Røykenveien. 
Alt dette går fram av saksframlegget fra rådmannen da  forslaget til ble lagt ut til offentlig 
ettersyn i  2008.  
Forutsetningene fra dette tidligere møtet er altså allerede oppfylt!   

I SwecoGrøners trafikkanalyse fra 27.03.2006, Bondibroen. Adkomstvurdering i forbindelse 
med regulering av boligområde, er det forutsatt  bygget 200-250 nye boliger, og effekten av 
en rundkjøring er basert på det tallet. Det står det ikke noe om ytterligere utvidelse av 
trafikkgrunnlaget.  
I reguleringsbestemmelsene for Bondibroen nord, §1, Planens hensikt er det flere 
formuleringer som peker på områdets sammenheng med omkringliggende funksjoner, bl.a. 
å bevare sammenhengende vegetasjonssone langs Bondivann og Askerelva, å etablere 
offentlig gang-/sykkelvei gjennom området mot Bondi stasjon, trafikksikre skoleveier med 
mer. Det er ikke sagt at noe om formålet er å sikre adkomst gjennom området for ytterligere 
utbygging. 

I arbeidet med Kommunedelplan for E-18 korridoren gjennom Asker er det i planprogrammet  
fra 2014 bare nevnt reguleringsplanen for Bondibroen nord med 210 boliger, samt Søndre 
Bondi gård med 62 boliger, blant prosjekter som berører vegkapasiteten langs rv 167, 
Røykenveien. (behandlet i kommunestyret 1.april 2014)  
SVRØs uttalelse til utlysningen av planoppstart i Bondilia viser seg jo å være basert på at de 
ikke mottok fullverdig informasjon, slik som referert i vårt brev av 3. september d.å. og i vårt 
brev  av 10. juni d.å. vedr. utlysningsteksten, til saksbehandler i kommunen. 
SVRØ ønsker å forta en separat, uavhengig vurdering av adkomstforholdene til Bondilia når 
reelle alternativer foreligger.  De vil bl.a. være interessert i den reduksjon av 
trafikkmengdene på den belastede Røykenveien som adkomst fra nord vil innebære. Dette 
vil jo også være en samfunnsmessig gevinst. 

2. Veikapasitet.
GASA refererer til  at Bondistranda er planlagt i veiklasse A , som er omtalt i kommunens 
vegnormaler. Både i Veinormalene fra  1994, som reguleringsplanen Bondibroen Nord er 
basert på, og i den reviderte  normalen fra mai 2010 er det fastslått at adkomstvei klasse A 
skal ha maksimalt 100 boenheter (hovedbruksenheter eks. sekundærleilighet) og en 
maksimal ÅDT på 1000.  

Bondistranda brukes allerede av ca. 230 boliger, dvs. mer enn det dobbelte av maksimalt 
antall boenheter som kommunestyret har vedtatt.  Gjennomsnittlig  genererte en bolig i 



Asker over 5 bilturer pr. døgn i 2006 (SwecoGrøners rapport).  I Asker kommunes Veileder i 
Bokvalitet, datert  7. mars 2012 (s. 17) er det anbefalt å telle antall boliger og gange med 6 
for å finne ÅDT. Selv om vi på grunn av den gode kollektivtilgjengeligheten reduserer 
forventet ÅDT til 4 ganger boligtallet, er det allerede en ÅDT på nærmere 1000, som er satt 
som maksimalgrense for adkomstvei klasse A.  
Vei-og gatenormalen er vedtatt av Asker kommunestyre 4. mai 2010. Det står at ved alle nye 
utbygginger skal vei-og gatenormalen følges (s. 8).  
Det er uforståelig at utbyggeren kan hevde at her er det ledig kapasitet. Vi forventer at 
kommunen selv tar fatt i denne påstanden. 

3. Trafikksikkerhet.
GASA hevder at Bondistranda er feilaktig skiltet som gatetun. Vi går ut fra at det er 
kommunen som har skiltet, og veien framstår og fungerer som et gatetun. I premissene for 
planen (Rådmannens saksframlegg) formuleres det slik: ”Det er lagt til rette for begrenset 
bilkjøring inn i området.”  ”Siste  garasjekjeller ligger i en avstand på 140 m fra 
rundkjøringen. Dette begrenser bilkjøringen gjennom resten av feltet”. Det er ”avsatt et 
stimleareal for myke trafikanter.”  I § 13.1 i den vedtatte planen utdypes hvordan dette 
stimlearealet skal utformes som adkomstsone og bindeledd mellom boligene på begge sider 
av kjøreveien.  

På planen kan det framstå som gang-sykkelveien langs Bondistranda gjennom området gir 
stor trygghet for fotgjengere, men i realiteten foregår en stor del av fotgjengertrafikken ikke 
langs med, men på tvers av adkomstveien. Kryssende fotgjengertrafikk begrenser seg ikke til 
de innsnevrede områdene, bl.a. er adkomst til garasjene (under blokkene på østsiden av 
veien) for de 77 boligene mot Bondivann (på vestsiden av veien) lagt mellom disse 
innsnevringene.  

Vi har flere ganger omtalt det uansvarlige i å skulle legge gjennomgangstrafikk i et område 
hvor man har lagt til rette for maksimal fotgjengerkryssing av veien, og  dessuten 
stimleområde for myke trafikanter langs veien for å skape kontakt mellom boligene på begge 
sider av veien. 

Gangveien Stasjonsveien, rett utenfor planområdet, er en svært viktig 
gang/sykkelforbindelse. Den brukes av skolebarn- og ungdom, tog- og bussreisende, og for 
kontakten mellom Borgen-området og alle funksjonene på ”vår” side av vannet og 
jernbanen. Det er en bratt gang/sykkelvei der syklister på  vei nedover kan få opp adskillig 
fart, og den munner i en fin, nybygget bro som har kostet kommunen adskillige millioner. 
Det er vanskelig å se for seg hvordan en eventuell ny adkomstvei på tvers av denne skal 
kunne utformes slik at krysningen blir trafikksikker, samtidig som universell utforming og 
krav til vintervedlikehold ivaretas.  De  lange trappene som er antydet av utbyggeren kan jo 
ikke være et akseptabelt alternativ!? 
Bondibroen og omegn vel eier denne gangveien, og de har klart gitt uttrykk for at de ikke 
ønsker å avhende grunnen. 
Vi  mener trafikksikkerheten blir langt bedre ivaretatt ved adkomst til Bondilia fra nord. 



4. Forslaget til adkomst via Søndre Bondi gård.
Adkomstveien over Søndre Bondi gård  som er skissert av GASA viser at det vil være fullt 
mulig å få til en adkomstvei fra nord som i begrenset grad berører den planlagte utbyggingen 
på Søndre Bondi gård. De nye boligene og Søndre Bondi gård blir i sin helhet liggende på den 
ene, vestlige siden av adkomstveien, og beboerne behøver ikke å krysse denne veien for å 
komme til noen daglige funksjoner. Byggingen på Søndre Bondi gård er ikke startet opp. 
Adkomstveien vil være avklart og trolig opparbeidet før noen flytter inn i nybyggene på 
Søndre Bondi gård.  

Trafikksikkerhetsmessig vil denne løsningen gi vesentlig mindre ulemper enn hvis adkomsten 
skal komme fra syd, gjennom et allerede eksisterende boligområde. Det vil også avlaste den 
allerede sterkt trafikkerte Røykenveien. Bondilia er riktignok et bratt område, men med 
moderate skjæringer og fyllinger er det er fullt mulig å bygge en vei som tilfredsstiller 
kommunens veinormaler:  Siv.ing. Rolf Skudal har illustrert dette på en  enkel skisse som 
vedlegges. (Vi beklager at kartgrunnlaget er noe utydelig) På skissen er det også vist en mulig 
undergang for gangveien l,lmellom Iduns vei og Søndre Bondi gård. For å kunne bygge 
boliger i et så bratt terreng vil det være behov for store masseforflytninger, og ved god 
planlegging er det fullt mulig å få til en god adkomst, hvis viljen er tilstede. Det vil naturligvis 
bli dyrere enn om utbyggingen kan basere seg på en vei som allerede er betalt av beboerne i 
Bondistranda. 

Vi forstår at utbyggerne av Søndre Bondi gård ikke vil ønske en reguleringsendring, og de må 
naturligvis kompenseres for denne ulempen. Men  kommunens oppgave vil være å foreta en 
avveining av disse ulempene i forhold til andre alternativer. Disse boligområdene og deres 
forbindelse med omgivelsene skal bestå i mange tiår, og valgene som tas i dag vil berøre 
tusenvis av mennesker i mange år framover. Her er det mer på spill enn bare 
utbyggerøkonomi, og kommunen er  naturligvis klar over sitt samfunnsmessige ansvar i så 
måte.  

Det vil være uunngåelig at en slik veiføring medfører visse tilpasninger av boligprosjektet, 
det er derfor vi har insistert på at veiadkomsten bør være avgjort før det kan være aktuelt å 
detaljregulere. ABBL og GASA har hele tiden visst at adkomsten var en stridspunkt, men har 
valgt å ignorere dette.  I oppstartsmøtet med kommunen 30. april 2014 ble det presisert  at 
”Planarbeidet kan igangsettes, dog på egen risiko”. Det er ikke noen bordet-fanger-situasjon 
ved at utbygger allerede har kommet et godt stykke i planleggingen. ABBLs valg av 
utbyggingsform forplikter ikke kommunen. 
Adkomst via Søndre Bondi Gård er fullt mulig, og utformingen av bygningsmassen må 
tilpasses dette. 

5. Medvirkning og planfaglig kompetanse.
Vi føler det i GASAs brev er en nedlatende tone i omtalen av vår lovfestede rett til 
medvirkning. Plan-og bygningslovens formålsparagraf fastslår at det i planprosesser skal 
sikres medvirkning for alle berørte interesser. Innbyggernes medvirkning er en viktig 
demokratisk rettighet, og således av samfunnsmessig betydning.  Den medvirkningsretten 
har vi i kraft av å være berørt av dette planforslaget.  



I notat behandlet i formannskapet i juni  2014, Innbyggermedvirkning i Asker kommune – 
mandat for utredningsarbeid, (s. 6) heter det: ”Formålet med medvirkning er å øke 
innbyggernes innflytelse i de politiske prosessene gjennom dialog med de folkevalgte 
underveis i valgperioden. Samtidig gir medvirkning viktig kunnskap og styringsinformasjon til 
de folkevalgte, noe som igjen bidrar til et bedre beslutningsgrunnlag”  

Vi  har satt stor pris på at ordføreren har besøkt oss på Bondistranda, og vi føler generelt at 
Askers politikere har tatt oss alvorlig.  

Planfaglig innsikt er ikke en forutsetning for medvirkning, men det er klart en fordel. Blant 
beboerne på Bondistranda finnes det imidlertid planfaglig kompetanse av mange slag 
(byplanlegger, samfunnsgeograf, veiingeniør, bygningsingeniører, jurister, økonomer m.fl., Vi 
kan oversende en lang rekke CV’er)  
Vi mener disse bemerkningene faller på sin egen urimelighet. 

6. Hvem skal bestemme utviklingen i Asker?
ABBL/GASA ber om at kommunen står ved sine tidligere vedtak.  Men vi mener at utbygger 
her prøver å omskrive historien, realiteten er jo at utvidelsen av det opprinnelige 
planområdet, BO6, mot nord allerede har funnet sted. Vi er også svært betenkt over at det 
ser ut til å være inngått uformelle avtaler mellom utbygger og kommunen, ved plansjefen, 
uten at disse er politisk behandlet. GASA refererer til at det allerede for fem år siden skal ha 
vært forutsatt, av ABBL og plansjefen, at eiendommen Kunstnerlia skal utvikles til 
boligformål. Det skulle være unødvendig å minne om at eiendommen fortsatt er avsatt til  
”grønt” dvs. LNF. Den endrer ikke status før ny kommuneplan er politisk vedtatt. 

Skal vi som innbyggere ha en reell rett til medvirkning, må det foreligge muligheter for 
symmetrisk informasjonstilgang. Det kan ikke være slik at publikum først får vite hva som er 
på gang når det reelt sett allerede er bestemt av en liten gruppe, unndratt fra offentligheten 
og uten demokratisk behandling. Vi har fulgt spillereglene og tilkjennegitt våre synspunkter 
ved hver anledning siden det først ble kjent at Bondistranda kunne være aktuell som 
adkomst til Bondilia. 

Vi finner det også betenkelig at ABBL ”truer” med å ikke bygge boliger i Bondilia hvis ikke de 
kan diktere forutsetningene. Kommunen kan fortsatt regulere eiendommen til boligformål, 
spesifisere en adkomst, for eksempel gjennom Søndre Bondi gård, og så se om det kommer 
andre interesserte utbyggere på banen som er villige til å gjennomføre en demokratisk 
vedtatt plan.  
Kommunen har da ikke gjort seg helt avhengig av ABBL? 

Med hilsen 

Solveig Aaen 
På vegne av Bondistranda sameie 1, 2,3,4,5 
Bondistranda Huseierforening 
Bondibroen og omegn vel 



Kopi: Ordfører Lene Conradi 
GASA v/ Bård Hagen 
ABBL v/ Søren Pedersen 
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Sak nr. Sak Møtedato 

63/2014 Referater, orienteringer og diskusjoner. 6.10.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2014 for kontrollutvalget i Asker, med jnr. 67/14 – 82/14.

2. Oversikt over saker til behandling 2014.

3. Oppfølging av kontrollutvalgets saker, redigert september 2014.

4. Skatteinngang pr august 2014.

Saksopplysninger 
Orienteringer/diskusjoner 

Under denne saken vil det bli gitt gjensidig orientering om aktuelle saker i henhold til 

vedleggene.  

Forslag til vedtak 
Sakene tas til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

Sign. Utskrift 



Jnr. Reg.dato Dok.dato Inn Ut Avsender/Mottaker Innhold U.off. Arkiv Merknader

67 26.08.2014 26.08.2014 x

Utvalgsmedlemmene, ordfører, 

rådmann, kommunerevisjonen protokoll 410.5.4

68 26.08.2014 26.08.2014 x Rådmannen Særutskrift av sak 40, 44 og 45 410.5.5

69 26.08.2014 26.08.2014 x Kommunerevisjonen Særutskrift av sak 41 og 47 410.5.5

70 26.08.2014 26.08.2014 x Røyken kontrollutvalg Særutskrift av sak 45 og 46 410.5.5

71 29.08.2014 29.08.2014 x Ordfører

Anmodning om vurdering av oppfølging av 

tilsynssak 410.6.5/5.1

72 01.09.2014 01.09.2014 x Kommunerevisjonen Vurdering av oppfølging av tilsynssak 410.6.5

73 08.09.2014 08.09.2014 x Rådmannen

Anmodning ominformasjon og innkalling til møte 

6.10 410.5.3

74 12.09.2014 12.09.2014 x Kommunerevisjonen Selskapskontroll ABV IKS 410.10.3/5.1

75 19.09.2014 19.09.2014 x Kommunerevisjonen Prosjektskisse FR utviklingshemmede 410.9.2/5.1

76 19.09.2014 19.09.2014 x Kommunerevisjonen Innspill til sak - Økonomirapportering 410.5.1

77 19.09.2014 19.09.2014 x Kommunerevisjonen Innspill til sak - Virksomhetsplan 2014 410.5.1

78 19.09.2014 19.09.2014 x Kommunerevisjonen

Innspill til sak - Overordnet plan for 

regnskapsrevisjon 410.5.1

79 19.09.2014 19.09.2014 x Kommunerevisjonen Presentasjon av Asker kommunerevisjon 410.5.1

80 19.09.2014 19.09.2014 x Kommunerevisjonen Virksomhetsplan Asker kommunerevisjon 410.5.1

81 25.09.2014 25.09.2014 x Bråset Styrets og reperesentantskapets vedtak 410.5.1

82 29.09.2014 29.09.2014 x

Utvalgsmedlemmene, ordfører, 

rådmann, kommunerevisjonen Innkalling 410.5.1

referert i møtet 6.10.14

Postliste 2014 for kontrollutvalget i Asker

Vedlegg 1 sak 63/14 



Oppdatert 26.9.14 

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 63/14



Oppdatert 26.9.14 

2 

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.

 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  rådmannens internrevisjonsrapport på IT-anskaffelser, sak 39/14.

 Orientering om mislighetssak ref. KU-sak 3/14.

 Henvendelse til kontrollutvalget – varslingssak (22/14) Hjorts rapport.

 Oppfølging av eierskapskontroll i ABBV.

 Fylkesmannens tilsyn med Bråset bo- og omsorgssenter, sak oversendt

fra kontrollutvalget i Røyken.

 Seminar om tilsyn og kontroll, sak oversendt fra Røyken KU.

 Rapportering fra kommunerevisjonen.

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte.

 Referater orienteringer og diskusjoner.

 Bestilling av eierskapskontroll i VEAS.

 Forvaltningsrevisjoner fremover.

6. oktober  Anmodning om vurdering av oppf av tilsynssak

 Rådmannen vil rapportere på internkontroll.

 Oppfølging av sak 45/14: informasjon om hvordan styret og
representantskapet i Bråset forholder seg til tilsynsrapporten og vil
komme tilbake til saken i neste møte.

 Telefonsamtale med Per Arne 8.9.14.

 Plan for virksomhetsbesøk (vannverket).



Oppdatert 26.9.14 

3 

Møte Saker 

 Eierskapskontroll av Asker og Bærum vannverk (KU-sak 10/14).

 Økonomirapportering fra revisjonen 2. tertial

 FR prosjekt tjenester til utviklings- og funksjonshemmede - forslag til

avgrensning av problemstillinger.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Virksomhetsplan for kommunerevisjonen.

 Overordnet revisjonsplan for revisjonsåret 2014.

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte.

 Rapportering fra kommunerevisjonen.

3. november  Kontrollutvalget ønsker å invitere rådmannen til dialog om
grensedragningen mellom internkontroll og kontrollutvalgets ansvar for
kontroll og tilsyn.

 Tilbakemelding fra rådmannen om hvordan anbefalingene i
forvaltningsrevisjon – Helsetjenester i hjemmet er fulgt opp pr.
15.10.2014. 

 Mellomevaluering av Barne- og familieenheten – kommunestyrets

behandling 9.9 sak 95/14.

 Forvaltningsrevisjon FDV eiendom

 Sekretariatsordning for kontrollutvalget, KU-sak 5/14.

 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.

 FR – kommunens eiendeler. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding

fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen

utgangen av året. Sak 32/14.

 Kontrollutvalgets årsplan 2015.

 Rapportering fra kommunerevisjonen.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte.

 Oppfølging av sak 44/14: Kontrollutvalget ber om å bli orientert om

kvalitetsrevisjonen og kvalitetskontrollen ved Bråset som er planlagt

gjennomført innen utgangen av 2014.

2015  Forvaltningsrevisjon på rusomsorg og ettervern: Kommunestyret
ber kontrollutvalget følge opp resultatene av dette i inneværende
valgperiode. (KU-sak 2-14)

 Kontrollutvalget ber om å bli orientert om resultat av gjennomførte

internkontrolltiltak våren 2015 i sak 40/14 - varslingssak.



Oppdatert 26.9.14 

4 

Møte Saker 

 Oppfølging av selskapskontroll Asker og Bærum Brannvesen IKS:

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og ber om å bli

orientert om endringene når den reviderte avtalen er vedtatt sak 44/14.



Oppfølging KU-saker Asker 2014 

Sist redigert 26.09.2014 1 

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 63/14



Oppfølging KU-saker Asker 2014 

Sist redigert 26.09.2014 2 

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 





Oppfølging KU-saker Asker 2014 
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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 



Oppfølging KU-saker Asker 2014 
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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 

2.6.2014 29/2014 Oppfølging av 
forvaltningsrevisjon - 
Helsetjenester i hjemmet i 
lys av 
samhandlingsreformen. 

1. Kontrollutvalget tar tilbakemelding til

foreløpig orientering og innhenter som

planlagt tilbakemelding fra rådmannen om

hvordan anbefalingene er fulgt opp pr.

15.10.2014. 

2. Rådmannen bes da presentere tall som viser

effekt av gjennomførte tiltak.

Særutskrift sendt 
4.6.14 



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

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning. 

31/2014 Oppfølging av 
forvaltningsrevisjon på 
barnevern. 

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 når den er gjennomført. 

Særutskrift sendt 
4.6.14 

Internrevisjo
nsrapporten 

lagt frem 
som 

referatsak 
25.8 



32/2014 Forvaltningsrevisjonsrappor
t - kommunens eiendeler 

1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.

2. Saken oversendes kommunestyret med

Særutskrift sendt 
4.6.14 

KS 
10.6.14 
Innstillin
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

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.

gen ble 
enstem

mig 
vedtatt 

33/2014 Revisors 
uavhengighetserklæring. 

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors 

uavhengighet i forhold til Asker kommune for 

revisjonsåret 2014/2015 tas til etterretning. 



34/2014 Økonomirapportering fra 
revisjonen 1. tertial. 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering. 

35/2014 Referater, orienteringer og 
diskusjoner.  

Sakene tas til orientering. 

36/2014 Gjensidig orientering om 
informasjon fra utvalgene. 

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning. 

37/2014 Rapportering fra 
kommunerevisjonen. 

Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering. 

38/2014 Eventuelt. Fra behandlingen: 

Leder orienterte om 

 at han er valgt inn i styret i NaKuHel.

 Angående eierkontroll i VEAS: styreleder og

kontrollutvalgsleder i Oslo er kontaktet
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

angående kontrollen. Kontrollutvalget i 

Bærum vil også bli kontaktet. Revisjonen i 

Bærum og Oslo bør inviteres til å delta i 

arbeidet. Bestilling av eierskapskontrollen 

kommer opp som sak på neste møte i august. 

 Sekretær oppdaterer oversikten over

forvaltningsrevisjoner fra oktober og sender

utvalget. Dette kommer også opp som sak i

august.

 Sak om Fylkesmannens tilsyn med Bråset bo

og omsorgssenter fra Røyken kontrollutvalg.

Saken kommer opp i augustmøtet.

Nestleder tok opp spørsmålet om behandling av 

henvendelser fra publikum og media. Normalt vil 

utvalget vurdere om og på hvilken måte utvalget 

skal behandle slike saker. 

Ingen vedtak. 
39/2014 Anskaffelse av IT-tjenester. 1. Kontrollutvalget ser med bekymring på at det

ikke har vært gjennomført

anbudskonkurranse ved anskaffelse av

lisensavtaler med Microsoft.

2. Kontrollutvalget vil i første omgang avvente

rådmannens internrevisjonsrapport 20. juni.

Særutskrift sendt 
4.6.14 



25. 
8.2014 

40/2014 Oppfølging av henvendelse 
til kontrollutvalget – 
varslingssak. 

Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen til foreløpig 

etterretning og ber om å bli orientert om resultat av 

gjennomførte internkontrolltiltak våren 2015. 

Særutskrift sendt 
29.8.14 



41/2014 Kontrollutvalgets arbeid – 
oppsummering og 
gjennomgang av status. 

Kontrollutvalget ønsker å fokusere på tjenester til 

utviklings- og funksjonshemmede høsten 2014, og 

ber revisjonen kommer tilbake med et forslag til 

avgrensning av problemstillinger til neste møte. 

Særutskrift sendt 
29.8.14 



42/2014 Orientering om oppfølging 
av mislighetssak. 

Kontrollutvalget tar orientering om mislighetssak til 

etterretning. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

43/2014 Anskaffelse av IT-tjenester 
– rapport fra rådmannen.

Kontrollutvalget har merket seg at rådmannen følger 

opp at tiltakene iverksettes og etterleves, og avslutter 

med dette sin behandling av denne saken. 



44/2014 Oppfølging av 
selskapskontroll Asker og 
Bærum Brannvesen IKS. 

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, 

og ber om å bli orientert om endringene når den 

reviderte avtalen er vedtatt. 

Særutskrift sendt 
4.6.14 



45/2014 Orientering om arbeidet 
med oppfølging av 
Fylkesmannens tilsyn med 
Bråset bo- og 
omsorgssenter. 

1. Kontrollutvalget tar rådmannens

tilbakemelding til etterretning, og ber om å

bli orientert om kvalitetsrevisjonen og

kvalitetskontrollen ved Bråset når dette er

gjennomført.

2. Kontrollutvalget ber videre om å bli

informert om hvilke vedtak styret og

representantskapet har truffet i sakens

anledning, og vil komme tilbake til saken i

neste møte.

3. Leder får fullmakt til å ta et avklaringsmøte

med leder i kontrollutvalget i Røyken

kommune.

Særutskrift sendt 
4.6.14 

Styrets og 
representant

skapets 
vedtak lagt 
frem i sak 

54/14 

46/2014 Seminar om tilsyn og 
kontroll. 

Kontrollutvalget finner det ikke hensiktsmessig å 

stille som medarrangør til seminaret. 

Særutskrift sendt 
4.6.14 



47/2014 Bestilling av 
eierskapskontroll i VEAS. 

Kontrollutvalget bestiller eierskapskontroll av 

VEAS, og ber om at Oslo kommunerevisjon og 

Bærum kommunerevisjon inviteres til å delta i et 

samarbeid om dette. 

Særutskrift sendt 
4.6.14 



48/2014 Referater, orienteringer og 
diskusjoner.  

Sakene tas til orientering. 

49/2014 Gjensidig orientering om 
informasjon fra utvalgene. 

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning. 

50/2014 Rapportering fra 
kommunerevisjonen. 

Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering. 

51/2014 Eventuelt. Ingen vedtak. 

Brunsell tok opp rådmannens bruk av 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

internrevisjonsrapporter og kjøp av undersøkelser og 

granskninger ved varslingssaker. Kontrollutvalget 

ønsker å invitere rådmannen til dialog om 

grensedragningen mellom internkontroll og 

kontrollutvalgets ansvar for kontroll og tilsyn.  
3 rest 



SKATTEINNGANG 2014 -   ASKER KOMMUNE
NB! Budsjettet omperiodiseres hver måned!

Måned Regnskap Budsjett Avvik Sum  måned %-økn. Sum %-økn.

nedjustert KST forrige år fra f.år 1 000kr fra f.år

Jan. 245 623 287 242 329 339 3 293 948 233 628 992 5,1% 233 629 5,1%

Feb. 5 065 542 6 679 304 -1 613 762 6 439 497 -21,3% 240 068 4,4%

Mars 372 687 046 367 548 301 5 138 745 354 352 219 5,2% 594 421 4,9%

April 8 450 939 16 678 404 -8 227 465 16 079 599 -47,4% 610 500 3,5%

Mai 461 484 192 462 734 196 -1 250 004 446 120 656 3,4% 1 056 621 3,5%

Juni 29 157 602 22 495 073 6 662 529 18 596 022 56,8% 1 075 217 4,4%

Juli 230 168 185 234 172 176 -4 003 991 225 764 695 2,0% 1 300 982 4,0%

Aug. 31 351 305 31 351 305 0 23 930 522 31,0% 1 324 912 4,5%

Sept. 375 921 990 -375 921 990 362 425 268 -100,0% 1 687 337 -18,0%

Okt. 27 426 115 -27 426 115 26 441 436 -100,0% 1 713 779 -19,2%

Nov. 420 893 107 -420 893 107 415 168 375 -100,0% 2 128 947 -35,0%

Des. 22 099 690 -22 099 690 21 306 245 -100,0% 2 150 254 -35,6%

Sum året 1 383 988 098 2 230 329 000 -846 340 902 2 150 253 526 2 150 254

Endring forrige år

Budsjett hittil i år: 1 383 988 098 59 075 896 Oppr.bud -100,0%

Prosentvis endring 0,0 % -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 august er på 1384 mill. kroner. Dette er på nivå med budsjett og en økning på 59 mill. kroner (4,5 pst) sammenlignet
med fjoråret.  
 
. 

Vedlegg 4 sak 63/14
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Sak nr. Sak Møtedato 

64/2014 Gjensidig orientering om informasjon fra utvalgene. 6.10.14 

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 

65/2014 Eventuelt. 6.10.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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