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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 8.12.14 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 sakene 77 - 80 

SAKSLISTE 

Sak nr. Sak Ca tid for 
behandling 

77/2014 Orientering om kontraktsstyring. 17.00 

78/2014 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Forvaltning av kommunens eiendeler.  17.45 

79/2014 Henvendelse til kontrollutvalget – rådmannens tilsvar. 18.15 

80/2014 Oppfølging av Fylkesmannens tilsyn med Bråset bo- og omsorgssenter – 
sluttrapport. 

18.45 

81/2014 Vurdering av oppfølging av tilsynssak – kommunerevisjonens undersøkelse. 19.15 

82/2014 Kontrollutvalgets årsplan 2015. 19.45 

83/2014 Rapportering fra kommunerevisjonen. 20.00 

84/2014 Referater, orienteringer og diskusjoner. 20.15 

85/2014 Gjensidig orientering om informasjon fra utvalgene. 20.30 

86/2014 Eventuelt. 20.45 

Ole-Willy Sandbekk (sign.) 
kontrollutvalgets leder 

Lørenskog 1.12.2014 

Mona Moengen 
sekretær for kontrollutvalget 
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Sak nr. Sak Møtedato 

77/2014 Orientering om kontraktsstyring. 8.12.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Avtale om leveranse mellom Asker kommune og Norlandia Omsorg AS. Drift av

Risenga bo og omsorgssenter.

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har bedt om å få en orientering om hvordan kontraktsstyring håndteres med 

Risenga som case. Avtalen om drift av Risenga er lagt ved saken. Controller Olav Sundgaard 

ved brukertorget (tidligere vedtakskontoret) vil være tilstede i utvalgets møte for å redegjøre 

for kontraktsoppfølgingen som ligger til brukertorget. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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Vedlegg 1 sak 77
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Sak nr. Sak Møtedato 

78/2014 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 

Forvaltning av kommunens eiendeler.  
8.12.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Forvaltningsrevisjonsrapport om «Forvaltning av kommunens eiendeler» - avsluttende

redegjørelse. Notat fra rådmannen 24.11.14.

Saksopplysninger 
I forbindelse med behandling av sak 89/14 Forvaltningsrevisjonsrapport - kommunens 

eiendeler fattet kommunestyret følgende vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.

2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

a. Kommunestyret tar rapporten til orientering.

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

anbefalinger herunder:

 At det rettes fokus på risikovurderinger knyttet til registrering av

eiendeler.

 At det utarbeides retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler.

 At det sørges for tilstrekkelig fysisk sikring av kommunens eiendeler.

c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan

anbefalingene er fulgt opp innen utgangen av året.

Rådmannen er innkalt til møtet, og har oversendt et notat som ligger som vedlegg 1 til saken. 

Notatet redegjør for arbeidet med oppfølging av anbefalingene i forvaltningsrevisjonen. 

Kontrollutvalget har merket seg at kommunen på bakgrunn av risikovurdering har utarbeidet 

felles retningslinjer for registrering og avhending av eiendeler. Retningslinjene skal 

implementeres i kommunens ledelsessystem. Når det gjelder sikring av kommunens eiendeler 

vil dette bli vurdert av enhetene i ROS-analyser, og følges opp gjennom lederavtaler. 

Rådmannen ved direktør for kultur og teknikk Ragnar Sand Fuglum vil orientere om saken i 

møtet. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjon på kommunens 

eiendeler til foreløpig etterretning. Rapporten oversendes kommunestyret med følgende 

forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret tar tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjon på

kommunens eiendeler til foreløpig etterretning.

2. Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp resultatene av dette i

inneværende valgperiode.
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Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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Vedlegg 1 sak 78/14
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Sak nr. Sak Møtedato 

79/2014 Henvendelse til kontrollutvalget – rådmannens 

tilsvar. 
8.12.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Sak til kontrollutvalget vedr. nytt fortau, vann- og avløpsanlegg Otto Blehrs vei/Østre

vei, notat av 20.11.14

Saksopplysninger 
I forbindelse med behandlingen av en henvendelse til kontrollutvalget fra Sandvika 

advokatkontor – sak 71/14 fattet kontrollutvalget følgende vedtak:  

Utvalget vil i første omgang be rådmannen om et notat til møtet 8.desember om de 

spørsmål som saken reiser, og hvordan rådmannen behandler denne saken videre. 

Utvalget har mottatt vedlagte notat. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rådmannens vurdering til etterretning og har merket seg at rådmannen har 

satt i gang prosesser for å håndtere tvistene saken omhandler. Kontrollutvalget avslutter med 

dette sin behandling av saken. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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Vedlegg 1 sak 79/14
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Side 1 av 2

Dato Brev/møte/e-post/Befaring Esa sak PRU/EF PLB G-M/Knutsen/Jørgensen/Jones Fjellskjæring Avkjørsel Båthavn Merknad

20100430 Bilde 1 fra før anlegget Bildet viser skråningen før inngrep. Verandamuren til GM vises øverst i bilde. m

20100430 Bilde 2 fra før anlegget Bildet viser skråningen før inngrep. Verandamuren til GM vises øverst i bilde. m

20100430 Bilde 3 fra før anlegget Bildet viser skråningen før inngrep. Verandamuren til GM vises øverst i bilde. m

20101217 brev 08/1508 fra til Brev til GM fra Torill Ramleth (grunnerverver i Asker kommune) før inngåelse av arbeidsavtale m

20110108 e-post - flere Korrespondanse mellom G-M og AK før inngåelse av arbeidsavtale. Bl.a. plassering mur tas opp. m

20110208 Arbeidsavtale Arbeidsavtale signert m

20111011 e-post til fra ja Spørsmål ang vann og strøm til båthavn

20111012 e-post fra til ja Info om at det vil bli befaring med geolog på eiendommen m

20111012 e-post fra til ja Svar på spørsmål om vann og strøm til båthavn. Tiltak for grunneier på vann utføres (og bekostes) av AK.

20111014 e-post 1 fra til ja info om befaring med geolog. Spørsmål til G-M om fundamentering av den store verandamur mot veiskjæringen m

20111014 e-post 2 til fra ja Svar på spørsmål om verandamur m

20111021 e-post fra til ja Info om geologisk oppfølging. Info om vertikale sikringsbolter i skjæringstoppen. Disse ble senere brukt som armering i sikringsmuren. m

20111021 e-post fra til fremdriftsplan for anlegget - oversendes til G-M

20111021 e-post til fra G-M ønske om varsling før sprenging

20111111 e-post fra til info omkabler / kableomlegging 

20111129 e-post fra til Info sprengning av grøft

20111221 e-post 1 til fra spørsmål om rystelser

20111221 e-post 2 fra til Svar på spørsmål om rystelser 

20120201 e-post 1 til fra ja spørsmål om skjæringstopp

20120201 e-post 2 fra til ja svar på spørsmål om skjæringstopp

20120318 e-post til fra ønske om befaring m

20120320 e-post fra til avtale om befaring m

20120322 Bilde fra AK Bilde viser GM på befaring 22/3-12. Forskaling av mur pågår. Bilde viser at vegetasjonen blir bevart ut mot fjellskjæringen. m

20120322 Bilde fra AK Bilde viser at muren settes så langt ut som mulig i forhold til fjellskjæring og at vegetasjon blir bevart i bakkant av forskalingen. m

20120323 Befaring Befaring på eiendommen. Deltagere G-M og PL m

20120323 Bilde 1 fra GM Bilde fra GM tatt 23/3-12. Viser forskaling av muren ytterst på fjellskrent. Hensikt - holde på løse masser som ligger bakenfor. m

20120323 Bilde 2 fra GM Bilde fra GM tatt 23/3-12. Bildet viser at vegetasjonen ikke er berørt mer hva som er nødvendig for å bygge forskaling til muren m

20120325 e-post til fra ja G-M krever forlengelse av muren som er under bygging. (Han er ikke uenig om plassering av muren) m

20120328 e-post fra til ja svar på e-post m

20120328 e-post 1 til fra ja G-M ber om navn på advokat m

20120328 e-post 2 fra til ja info om tildligere brev hvor navn på advokater stod m

20120328 e-post 3 til fra ja G-M ber om å få oversendt info på ny m

20120328 e-post 4 fra til ja ny info om advokater som er inne på prosjektet m

20120412 e-post 11/669 til fra ja bekymringsmelding fra G-M til Plb ang. sikkerhet m

20120502 e-post 1 11/669 til fra ja spørsmål til PRU ang. bekymringsmelding m

20120502 e-post 2 11/669 fra til ja PRU`s svar til Plb på bekymringsmelding m

20120502 e-post internt AK fra til Torill Ramleth, PRU kommenterer bekymringsmelding fra GM til Plb. m

20120504 e-post fra til ja Info fra AK ang.  AK`s legging av vannledning for grunneier mot båthavn

20120510 brev 11/669 fra til ja svar på bekymringsmelding fra GM m

20120531 brev (reg. i sak den 13.06) 11/669 til fra ja Fra adv. Knutsen. Oversendelse av NGI rap nr 1 til Plb. m

20120608 brev 11/669 til fra ja Krav om  bredere avkjørsel til G-M

20120619 e-post 11/669 til fra ja Plb ber PRU om kommentar til påstander om sterkt forverret avkjørsel m

20120620 e-post 11/669 fra til ja Svar til Plb ang avkjørsel

20120626 brev 11/669 fra til ja Svar fra Plb - til G-M. Avviser påstand om at avkjørsel er blitt forverret

20120702 Bilde av rensk Bilde av rensk i fjellskjæringen, håndrensk. Muren er ført opp. Vises oppe til venstre i bilde. Vegetasjon bevares m

20120702 brev 11/669 til fra ja Fra adv. Knutsen m

20120702 e-post 1 11/669 fra til ja Svar - påstand fra GM om sikringsarbeidene m

20120702 e-post 2 til fra ja Oversendelse av brev som var sendt Plb 02.07 (m/NGI rap. nr 1 datert 25/05-12) m

20120702 e-post 3 fra til ja Svar - info om sikringsarbeider i fjellskjæring m

20120702 e-post internt E-post fra PL til annen prosjektmedarbeider. Info om trussler fra GM. m

20120702 Stans av arbeidene ja G-M stanser rensk av fjellskjæringer. Truer arbeidere. m

20120703 brev 08/1508 fra til ja Til Adv. Knutsen. Ang. stans av arbeider/fjellsikring/kommentar til NGI rap. Nr 1. Hvis grunnlag -  GM kan gå til midlertidig forføyning. m

20120709 brev (reg. i sak 17/7) til fra ja Fra adv. Knutsen - kommentarer til brev og hendelse 2 og 3/7 m

20120807 e-post fra til ja Info om sirkingsarbeider og om at NGI-rap ble oversendt AK`s geolog 4/7. (PL tilbake fra sommerferie) m

20120816 brev 08/1508 fra til ja Ønske om befaring pga oppsetting av permanent sikringsgjerde m

20120816 e-post fra til ja Ønske om befaring pga oppsetting av permanent sikringsgjerde m

20120820 brev til fra Krav fra Adv. Knutsen om at all korrespondanse mot GM går gjennom ham m

20120823 e-post fra til PL`s detaljerte kommentarer på NGI-rapp. nr 1 sendt over fra PRU v/T. Ramleth til jurist i Plb 23/8-12 (PL er selv utdannet ingeniørgeolog) m

20120827 brev til fra ja Merknad om grensebolt

20121015 e-post 1 til fra ja ønske om nedsenk av kantstein 

20121015 e-post 2 fra til ja svar på ønske om nedsenk av kantstein

20121016 e-post fra PEAB ja Info om at nabo (G-M) har revet kanstein 2 kvelder (Varsel Peab)

20121018 brev til fra ja Fra adv. Knutsen. Krav om nedsenk av kantstein for sti ned til båthavn

20121022 e-post Fra PL til ledelsen i kommunen. Info om stans.

20121022 Stans av arbeidene ja G-M stanser arbeidene med kantstein. Krever avkjørsel ned til båtplass (Varsel 104 Peab)

20121025 Møte Møte i Rådhuset: G-M, Braathen, ordfører Lene Conradi, RSF, PØF - ang arbeider hos G-M m

20121026 notat til leder PRU Oppsummering fra PL til leder PRU på kontakt med G-M

20121029 brev 08/1508 til fra ja Fra adv. Knutsen krav om nedsenk og avkjørsel mot båthavn

20121031 brev 08/1508 fra til ja Fra PØF. Brev henvis. til møte 25/10 og brev datert 18 og 29/10. Avviser ny avkjørsel til båtplass

20121112 brev 08/1508 til fra ja Fra adv. Knutsen. Fortsatt krav om avkjørsel til båtplass. Mange påstander.

20121113 brev 08/1508 fra til ja ja Fra leder PRU.   Svar på spørsmål tatt opp i møtet med rådmannen den 25/10-12. m

20121114 e-post fra til Fra PL til GM. E-post med detaljert liste med kommentarer til NGI rap nr 1 (samme liste som oversendt til Plb 23/8-12) m

20121121 1 - Stans av arbeidene ja G-M stanser sikringsarbeider i fjellskjæring (Varsel 114 Peab) m

20121121 2 - befaring ja Befaring med G-M, jurist Linda Vindenes, PL ved fjellskjæring m

26.11.2014
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Side 2 av 2

Dato Brev/møte/e-post/Befaring Esa sak PRU/EF PLB G-M/Knutsen/Jørgensen/Jones Fjellskjæring Avkjørsel Båthavn Merknad

20121121 3 - tlf fra til ja fra jurist Linda Vindenes til Knutsen m

20121121 4 - e-post fra til ja fra jurist Linda Vindenes til Knutsen m

20121121 5 - e-post til fra ja Fra adv. Knutsen. Påstander m

20121123 brev 08/1508 fra til ja Fra jurist Linda Vindenes til Knutsen. Svar på brev fra Adv. Knutsen  21/11. m

20121210 brev 08/1508 fra til ja Svar fra PØF på brev fra Knutsen datert 12/11-12

20121210 e-post fra til oversendels av brev datert 10/12 med vedlegg på e-post

20131104 brev 08/1508 fra til Tilbudsbrev etter ferdigstillelse av anlegg. (Går ut til alle berørte grunneiere)

20131127 e-post 08/1508 til fra Fra adv. Jørgensen - kommentarer til tilbudsbrev (Arild Sunde svarer 3/12-13) m

20131202 e-post Korres. PL og Arild Sunde pga at Adv. Jørgensen har kontaktet Sunde. AK har her ikke fått oversendt NGI-rapprot nr 2 ennå. m

20131203 e-post 08/1508 fra til Svar på e-post fra adv. Jørgensen ang. tilbudsbrev m

20131218 brev 08/1508 til fra Fra Adv. Jørgensen. Ber om å få oversendt dokumentasjon ang. byggesak. Info om at grunnerstatning behandles av Adv. Knutsen. m

20140123 brev 08/1508 til fra Brev fra Adv. Knutsen. 10 sider. Vedlegg rapport nr 2 fra NGI datert 12/12-2012. Rapporten fra NGI har ikke blitt oversendt tidligere. m

20140131 1 brev m/kommentarer Kommentarer fra PL skrevet inn i brevet fra Adv. Jørgensen datert 23.01.2014. Oversendt Reimar. Gjennomgått på møte m/Reimar og leder PRU m

20140131 e-post med vedlegg - internt PL oversender Reimar kommentarer på brev fra Adv. Knutsen datert 23/1-14 og kommentar på NGI-rap.2 datert 12/12-12 m

20140131 e-post til NGI Fra PL til NGI. Kommentar til NGI rap.2  fra 2012 som ble oversendt fra Adv. Knutsen til PL den 23/1-14. m

20140203 brev fra Adv. Knutsen 08/1508 til fra ja Adv. Knutsen ber om å få oversendt rapporter på sikring av fjellskjæring utarbeidet av Sweco m

20140203 e-post fra NGI Hurtig svar fra NGI på e-post fra PL. "dette så ikke bra ut" m

20140206 e-post 08/1508 fra til Fra Reimar Kinn - tilbud om møte og befaring på eiendommen for å gi tilbakemelding på brev a 23/1. m

20140210 e-post 08/1508 fra til ja Svar på brev  fra Adv. Knutsen 3/2-14. Oversendelse av av 13 stk geologiske rapp. utarbeidet i anleggsfasen av geologer fra Sweco. m

20140211 e-post fra NGI Svar fra NGI avdelingsleder på e-post fra PL. "..NGI sin konklusjon er at noe mindre omfattende sikring ville være tilstrekkelig." m

20140305 Møte ( ikke avholdt) Møte avlyst av Adv. Knutsen m

20140310 brev (reg.11/3) 08/1508 til fra Adv. Knutsen ønsker ikke møte, men vil ha svar skriftlig på 10 siders brev datert 23/1. m

20140311 brev 08/1508 fra til Fra Reimar - svar på brev fra Knutsen 10/3 og 23/1-14. m

20140314 brev 14/2508 til fra ja Fra Adv. Jørgensen til Plb. Ang sikringsmur på toppen av fjellskjæring m

20140331 Møte m/ Adv. Knutsen Adv. Knutsen opplyste om at han ikke har fullmakt fra klient til å snakke G-M sak på dette møtet m

20140401 Brev 08/1508 til fra Adv. Knutsen kort kommentar til møtet  31/4 (møtet var angå. Annen klient) m

20140405 brev 14/2508 til fra Fra Adv. Jørgensen til Plb - purring på brev datert 14/3-14 m

20140408 brev 08/1508 fra til Oppsum. av møte 31/3 og svar på brev datert 23/1. AK tilbyr å dekke kostnaden med å legge ut noe mer jord som kan tilsås i skråningen hos G-M. m

20140414 brev 14/2508 til fra PLb ber PL om redgjørelse for påstander fra Adv. Jørgensen m

20140506 e-post fra til Avtale om at det var erstatningsutmåling etter grunnerverv som skulle diskuteres på møte 20/5, ikke byggesak sikringsmur. m

20140520 Møte og befaring Møte + befaring. G-M, Braathen, Adv. Jørgensen, Ark Jones , Adv. Knutsen. Fra AK - Reimar, Arild Sunde, PL m

20140522 Brev 08/1508 til fra Adv. Knutsen`s Referat fra møte den 20/5-14 m

20140526 brev (int. inn) 14/2508 fra til Fra PL til PLb. Forklaring på hvor muren ble bygget og vurderinger. Info om at arbeid med byggesøknad om mur har startet. m

20140526 brev (int. ut) 08/1508 fra til som over m

20140528 brev 14/2508 til fra Plb info til PL om søknadsplikt på sikringsmur på toppen av fjellskjæring. Frist for søknad om mur 01.08.2014 m

20140602 brev 14/2508 fra til Info fra Plb til Adv. Knutsen om at muren må byggesøkes. m

20140604 Brev 08/1508 fra til Brev fra AK sendt etter møtet den 20/5. Svar på spørsmål fra møtet. Siste tilbud fra AK i forhold til oppgjør etter grunnervervet. m

20140607 Budstikka - leserinnlegg ja G-M leserinnlegg til Budstikka om fjellskjæring m

20140610 e-post 1 08/1508 fra til Fra PL - til Adv. Knutsen. Oversendelse korrespondanse mellom NGI og PL  . Omfatter en e-post fra PL og to fra NGI. m

20140610 e-post 2 til fra Adv. Knutsen sier G-M påstår det er mer korrespondanse mellom NGI og AK m

20140610 e-post 3 fra til Fra Pl. Opplyser om at PL ikke kjenner til mer korresondanse med NGI. m

20140612 brev 14/2508 fra til Fra Plb. Info til Knutsen om at  soknad om ettergodkjenning vil bli fult opp ihht plb lov m

20140612 brev 14/2508 til fra Fra Adv Knutsen til Plb. Ber om forsikring på at det blir krevd nabovarsling av oppsetting a mur. m

20140621 Budstikka - leserinnlegg ja Arkitekt Jones leserinnlegg til budstikka m

20140623 Nabovarsel nr 1- Mur 14/3871 Ny byggesak på sikringsmur i fjellskjæring. Nabovarsel  sendes til 29 stk.  Søker bl.a. om disp på reg. plan. m

20140624 Nabovarsel - Mur Ny byggesak mur. Nabovarsel sendt ut. Ark. Jones ber om lenger frist for tilbakemelding. m

20140626 Brev 08/1508 fra til Fra RSF (for Rådmannen). Henviser til Budstikka-innlegg.  Inviterer G-M til møte. m

20140703 e-post 14/3871 til fra Ark. Jones kommentar til nabovarsel m

20140704 e-post 14/2508 til fra Fra Ark. Jones. Krever fristforlengelse på nabovarsel. m

20140704 e-post 1 14/3871 fra til Ans. Søkers svar på kommentar fra Ark. Jones m

20140704 e-post 2 14/3871 til fra Ark. Jones nytt svar på nabovarsel m

20140707 brev 14/2508 til fra Fra Plb til ansvarlig søker Sweco. Sweco ba om forlenget frist etter ønske fra Arkitekt Jones. Plb godkjent dette. m

20140707 e-post - flere 14/2508 Korrespondanse mellom Ansvarlig søker og Ark Jones. Flere e-poster 14/2508-15 m

20140708 Brev 08/1508 fra til ja Brev ut med forespørsel om kto.nr til G-M for å betale ut avtalt sum for erstatning av grunn mot båthavn. ( Adv. Stordrange)

20140808 brev (med feil dato 23/11-13) 14/2508 til fra Fra ark. Jones til ansvarlig søker Sweco. Kommentar til nabovarsel. m

20140813 e-post - Stans innmåling OMS-oppmåling ble hindret av G-M til å utføre innmåling av mur og terreng på G-M`s eiendom m

20140819 e-post fra til Fra Reimar. Spørsmål vedr. honorar til Adv. Knutsen

20140822 Brev 08/1508 til fra Fra adv. Knutsen - angående honorar til Adv. Knutsen

20140828 Brev 14/3871 fra til Kommentarer til nabomerknad på bygging av mur. Kun merknad fra Ark. Jones. Ingen andre naboer har merknader til muren. m

20140828 Byggesøknad mur 14/3871 fra til Byggesøknad på sikringsmur sendes  fra Ansvarlig søker Sweco til PLb. ANS kommentarer til nabomerknad fra Ark. Jones m

20140901 brev 14/2508 fra til Ans.Søker Sweco opplyser Plb om at G-M ikke tillot oppmåling på eiendommen, derfor ikke med nøyaktig inmåling i byggesak. m

20140902 brev 14/3871 til fra Fra Plb - ufullstendig søkna. Bl.a krav om søknad om disp pga bygging nærmere enn 15 merer fra vei. Sikringsmur står 9 m fra vei. m

20140912 Nabovarsel nr 2 - på mur 14/3871 Ny nabovarsel til 29 stk etter Plb`s krav om disp. søknad pga bygging nærmere enn 15 meter fra vei. m

20140917 brev 08/1508 fra til Fra Reimar. Ang honorar. Adv. Knutsen

20140924 (nabomøte - neste parsell) G-M møter (uinvitert) opp på informasjonsmøte for fortausbygging i Østre vei/Vendla. G-M holder flere innlegg mot AK. m

20140926 brev 08/1508 fra til Fra Reimar. Ang honorar. Adv. Knutsen

20141001 brev 08/1508 til fra Fra Adv. Knutsen. Ang. honorar - oversendelse timelister

20141006 brev 14/3871 fra til Fra Ansv. Søker . Tillegssopplysninger.  Disp søknad på avstand fra vei og 3. Parts kontroll på dimensjonering av mur. m

20141016 brev Fra Adv. Jørgensen til Kontrollutvalget. Påstand - dårlig forvaltingsskikk og maktmisbruk m

20141016 brev m/kommentarer Kommentarer fra PL skrevet inn i brevet fra Adv. Jørgensen datert 16.10.2014. Overlevert til ledelse kommune . m

20141017 brev 08/1508 fra til Fra Reimar. Ang honorar. Adv. Knutsen

20141023 brev 08/1508 fra til Fra Reimar. Ang honorar. Adv. Knutsen

26.11.2014
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Sak nr. Sak Møtedato 

80/2014 Oppfølging av Fylkesmannens tilsyn med Bråset 

bo- og omsorgssenter – sluttrapport. 
8.12.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Sluttrapport tilsyn 24.10.14 Tema: Dokumentasjon og ledelse.

2. Protokoll fra representantskapsmøte i Bråset IKS.

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget fikk i sak 45/14 en orientering om arbeidet med oppfølging av 

Fylkesmannens tilsyn med Bråset bo- og omsorgssenter. Kommunen planla å gjennomføre et 

interntilsyn sammen med Røyken kommune (omtalt som kvalitetsrevisjon i rådmannens 

notat).Utvalget 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.

Sluttrapport fra kommunenes interntilsyn er vedlagt. 

Kontrollutvalget fikk seg forelagt oversikt over styrets vedtak i saken i Oktobermøtet (sak 

54/14). Protokoll fra representantskapsmøtet i Bråset IKS er vedlegg 2 til saken. 

Rådmannen ved administrasjonen vil være tilstede i møtet for å besvare eventuelle spørsmål. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET 
BRÅSET BBO IKS 

Tilstede: Lene Conradi (leder), Rune Kjølstad (nestleder) May Sæther Løken (Frp Røyken 

kommune), Torleiv Rognum (Krf Asker kommune), Ivar Horneland Kristensen (Ap 

Asker kommune) 

Forfall: Tom Erik Hauger meldte forfall, Håvard Vestgren skulle møte som vara og meldte 

forfall samme morgen. Det ble derfor ikke varslet ny vara.   

Fra administrasjon 
Asker kommune: Ingen 

Fra administrasjon 

Røyken kommune: Georg N. Smedhus (Rådmann) 

Fra styret:     Ingar Pettersen (styreleder), Dorthe T. Ingebretsen (ansattrepresentant) Monica 

Beckmann (ansattrepresentant) 

Fra administrasjonen:  Berit Elisabeth Nygård og Helene Farstad 

Referent: Berit Elisabeth Nygård, Daglig leder 

Protokoll: Møte nr.02/14 

Sted: Bråset 

Dato: 22.september 2014

Saker Beslutningssaker 

Sak 07-14 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Godkjent  

Sak 08-14 Godkjenning av protokoll fra møtet 06. mai 2014 

Godkjent  

Sak 09-14 Halvårsrapport 2014 

Styreleder presenterte halvårsrapporten. Presentasjonen legges ved protokollen. 

Styreleder og daglig leder svarte på spørsmål og kommentarer fra 

representantskapet: 

 Representantskapet ga positive tilbakemeldinger på halvårsrapporten, men

uttrykte også bekymring for driften og hvor sårbar Bråset er administrativt ved å

Vedlegg 2 sak 80/14
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være organisert som IKS. 

 Det ble reist spørsmål om det forventes mer av Bråset enn det virksomheten kan

klare å levere? I denne sammenheng ble det reist spørsmål om institusjonens

kapasitet i forhold til forventninger i eierkommunene. I denne sammenheng er

det aktuelt å vurdere om grunnbemanningen er god nok.

 Det ble påpekt viktigheten av at en kvalitets -og nestleder må jobbe rettet mot

avdelingene. Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse i forbindelse med

ansettelsesprosessen for stillingen.

 Representantskapet reiste på nytt spørsmål om det høye antall deltidsstillinger

er såkalt «villet» deltid fra ansattes side eller om dette er et resultat av stram

økonomi. Høy grad av deltid vil gå utover kvaliteten i fagene, men gir også

mindre stabilitet i driften. Representantskapet ba om at heltid/deltid kartlegges

nærmere. Styreleder informerte om at det er skaffet en elektronisk modul som

vil lette arbeidet med kartleggingen og bedre tilrettelegge for mer heltid.

 Det etterlyses medarbeiderundersøkelser. Styreleder orienterer om at det skal

gjennomføres medarbeiderundersøkelse i samarbeid med Asker kommune.

 Det ble reist spørsmål om hvorfor det er spesielt høyt sykefravær på

langtidsavdelingene. Daglig leder svarte at det erfaringsmessig blir en større

arbeidsbelastningen på avdelinger med lavere grunnbemanning slik det er på

langtidsavdelingene sammenlignet med korttidsavdelingene.

 Når det gjelder renhold og dette knyttet opp mot standard renhold, ligger Bråset

etter hva vi forstår en del under nivået i Asker. Som en konsekvens av sparetiltak

i 2011 og 2013 er Bråset lavere bemannet på dett området.  Som en del av

hovedrengjøringsoppgavene må alt personell ta del i rengjøringsoppgaver. Dette

går ut over det fagspesifikke hos de forskjellige faggruppene på Bråset. Det er

foreslått benchmarking i forhold til Asker kommunes sykehjem.

Vedtak:  
Representantskapet tar halvårsrapporten samt styreleders og daglig leders 

redegjørelser til orientering. 

Sak 10-14 Tilsyn fra fylkesmannen plan og fremdrift for lukking av avvik 

Daglig leder la frem en presentasjon med oversikt over utviklingen i arbeidet med å 

lukke avvikene etter Fylkesmannens tilsyn.  Presentasjonen vedlegges protokollen. 
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Vedtak: 
1. Representantskapet tar informasjonen og beskrivelsen av status for tiltak for

lukking av avvik til orientering.

2. Representantskapet ber om styrets vurdering av robustheten i

organisasjonen i forbindelse med lukking av avvikene.

Sak 11 -14 Flytting av offentlig pensjon fra Storebrand til KLP 

Vedtak: 

1. Pensjonsordningen ved Bråset bo- og omsorgssenter flyttes fra Storebrand

Livsforsikring til KLP fra 1. januar 2015.

2. Egenkapitalkravet på ca. 1,5 mill. kroner dekkes ved en ekstra bevilgning for

budsjett 2015. Innbetaling av egenkapitalen skjer høsten 2014 etter

undertegning av avtale med KLP.

3. Underskuddet i ordningen på ca. 0,5 mill. kroner ved flyttingen dekkes ved

en ekstra bevilgning i budsjett 2015

4. Styret v/ styrets leder får fullmakt til å inngå avtale om flytting av Bråset

pensjonsordning fra Storbrand Livsforsikring til KLP.

5. Representantskapet ber styret følge opp i forhold til Storebrand og deres

bidrag til egenkapitalen.

6. Alle beregninger knyttet til effekt av å flytte pensjonen fra Storebrand til KLP

har mange usikkerhetsmomenter. Representantskapet ber styret gi en

oppdatert økonomisk oversikt i løpet av 2015.

Orienteringssaker 

Sak 05-14 Styrets leder og daglig leder orienterer 

Utover den orientering som ble gitt i sammenheng med halvårsrapporten orienterte 

styreleder om at det er ansatt aktivitetskoordinator, 2 avdelingsledere og kvalitet-og 

nestleder. Sistnevnte starter i stillingen 02.01.2015. 

Utenomhusarbeidet er i prosess. I denne sammenheng ble det opplyst at det er lagt 

ny asfalt, det er stelt i busker og bed og det er laget en plan for de områdene som vil 

bli vedlikeholdt før vinteren. Til disse oppgavene har Bråset leid inn private aktører 

og inngått avtaler.  Dette arbeidet administreres av Park og Idrett i Røyken 

kommune, som i dag har ansvaret for sommervedlikehold av utenomhusområdene. 
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Sak 06-14 Eventuelt 

Det ble avtalt nytt møte i representantskapet for vedtak om budsjett 2015.  Møtet 
avholdes 15. desember kl 0800 – 0930 på Bråset. 

Kopi: 

Varamedlemmer 
Røyken 
Kommune 

Håvard Vestgren h-vestg@online.no 

Varamedlemmer 
Asker Kommune 

1. Per Anders Owren (H) Per.Anders.Owren@asker.kommune.no
2. Ole Jacob Johansen (FrP) Ole.Jacob.Johansen@asker.kommune.no
3. Annemor Onarheim (H) Annemor.Onarheim@asker.kommune.no

Rådmenn 
eierkommune 

Rådmann Lars Bjerke, Asker kommune 
Rådmann Georg Smedhus 

Styret Ingar Pettersen(Styreleder) 
Dorthe Tørring Ingebretsen (ansattrepresentant) 
Gøril Brix (ansattrepresentant) 
Monica Beckmann (ansattrepresentant) 
Aud Hansen(Helsedirektør Asker Kommune) 
Randi Sandli (øknomileder Asker Kommune) 
Eivind Lien(øknomileder Røyken kommune) 
Øydis Jahren (komunalsjef Røyken kommune) 
Elsbeth Kristiansen (Brukerrådsleder) 

Revisor BDO AS Stig Niclas Adolfsson SNA@bdo.no 

Administrasjon 
Bråset 

Helene Farstad (Seksjonsleder Fellestjenester) 
Ellen Marie Lindholm (Seksjonsleder Langtid) 
Kjersti T Lunder (Seksjonsleder Korttid) 
Bjørn Kolltveit (controller) 

Lene Conradi (leder)  

Rune Kjølstad (nestleder) 
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Sak nr. Sak Møtedato 

81/2014 Vurdering av oppfølging av tilsynssak – kommune-

revisjonens undersøkelse. 
8.12.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Kommunerevisjonens undersøkelse – ettersendes.

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget mottok en anmodning fra ordfører om å vurdere kommunens oppfølging av 

en 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 (sak 53/14). 

Kommunerevisjonens undersøkelse vil bli ettersendt. 

Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten innstilling. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

82/2014 Kontrollutvalgets årsplan 2015. 8.12.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Årsplan for Kontrollutvalget i Asker 2015.

Saksopplysninger 
Sekretariatet har laget forslag til årsplan for 2015. Planen legger vekt på utvalgets 

overordnede perspektiv. Kapittel 4 redegjør for saker utvalget særlig vil jobbe med i 2015 for 

å fylle sitt mandat.  

Planen legges frem til diskusjon i kontrollutvalget, og vil bli komplettert med innspill fra 

medlemmene. Planen vil deretter bli oversendt kommunestyret til orientering. 

Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen for 2015.

2. Årsplanen sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2015 til orientering.

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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ÅRSPLAN 

2015 

KONTROLLUTVALGET I 

ASKER KOMMUNE 

Foto Arnfinn Herlufsen 

Utarbeidet av Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 

Vedlegg 1 sak 82/14
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1 Innledning 

Kommunene er samfunnets viktigste velferdsprodusenter og forvalter betydelige ressurser på vegne av 

innbyggerne. Omfanget av og bredden i den kommunale tjenesteproduksjonen medfører behov for 

utstrakt styring og kontroll. Egenkontrollen er et viktig element i det lokale folkestyret, og skal bidra til å 

styrke allmenhetens tillit til forvaltningen i tillegg til å bidra til at kommunen når de mål som er satt.  

Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for å føre løpende kontroll og tilsyn med forvaltningen på 

kommunestyrets vegne.
1
 I samspillet mellom kommunestyrets og kontrollutvalget er god dialog og 

informasjonsutveksling sentralt.  For at utvalget skal være i stand til å fylle sin funksjon, er det avhengig 

av bistand og tjenester fra sekretariat og revisor. Det er viktig å legge til rette for god og åpen dialog som 

skaper en gjensidig forståelse og klar ansvars- og oppgavefordeling mellom kontrollutvalget, 

sekretariatet og revisjonen. 

Kontrollutvalgets oppgaver er omfattende, og knytter seg både til tilsyn med den kommunale 

forvaltningen og til tilsyn med revisjonens arbeid og kommunale foretak. Dette innebærer å iverksette 

forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og andre undersøkelser i kommunen, samt påse at kommunens 

regnskap blir betryggende revidert.  Kontrollutvalget har ikke myndighet til å fatte vedtak som binder 

forvaltningen, og kan heller ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av folkevalgte 

organer. 
2
 

Kontrollutvalgets generelle oppgaver er omtalt i vedlegg 1. Utvalget vil i tillegg ha en oversikt over 

planlagt gjennomføring som vil bli oppdatert fortløpende, og lagt frem til hvert møte. 

2 Kontrollutvalget i Asker 

Kontrollutvalget i Asker består av 5 medlemmer. Følgende medlemmer og varamedlemmer er valgt for 

perioden 2011-2015: 

Medlem Parti Varamedlem Parti 

Ole Willy Sandbekk , leder Ap Thormod Isachsen Ap 

William Norset, nestleder H Thormod Skogstad H 

Gerd Annexstad H Hege Damm Schwarz H 

Astrid Osmundsvaag Nesland Frp Randi Mollan Bølseth KRF 

Tom Brunsell AGV Jan Erik Wilhelmsen V 

Kontrollutvalgets reglement ligger som vedlegg 2 til årsplanen. 

3 Møteplan 

Kontrollutvalget har vedtatt følgende møteplan for 2015: 

 Mandag 2. februar

 Mandag 16. mars

 Mandag 27. april

 Mandag 18. mai

 Mandag 15. juni

 Mandag 17. august

 Mandag 21. september

 Mandag 19. oktober

 Mandag 16. november

 Mandag 14. desember

Kontrollutvalgets møter holdes fortrinnsvis innenfor tidsrommet 16.00 – 19.00. 

1
 Kommuneloven § 77 

2
 Kontrollutvalgsforskriften 
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4 Kontrollutvalgets hovedfokus i 2015 

I 2015 vil det sittende kontrollutvalget avslutte sin periode, og et nytt utvalg vil starte opp. Det sittende 

utvalget vil avslutte behandlingen av en del saker, mens noen vil bli overført til det nye utvalget.  

Overordnet analyse av kommunens virksomhet vil også stå sentralt i utvalgets arbeid til høsten. 

Analysen gjøres ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger med sikte på å identifisere behovet for 

forvaltningsrevisjon og selskapskontroll på de ulike sektorer, virksomheter og selskaper (se pkt. 4.3 og 

4.4). 

4.1 Tilsyn med forvaltningen 

Det generelle tilsynet med forvaltningen gjennomføres med følgende tiltak: 

 Samtaler med ordføreren og rådmannen.

 Informasjon fra enhetene.

 Kontrollutvalget har planlagt virksomhetsbesøk hos VEAS.

Rapportering til kontrollutvalget: 

 Samme økonomiske rapportering som formannskapet får.

 Kopier av rapporter fra andre tilsynsorganer og kommunens svar/oppfølging.

 Oversikt over skatteinngangen.

I den grad følgende temaer/områder ikke blir undersøkt gjennom bestilling av forvaltningsrevisjon, vil 

utvalget be om tilbakemeldinger fra administrasjonen på følgende områder: 

 Rådmannens interne kontroll.

 Oppfølging av kommunestyresaker.

 Andre områder som kontrollutvalget vil ha fokus på.

4.2 Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon 

Ved behandlingen av kommuneregnskapet for 2014 vil kontrollutvalget avgi en uttalelse som stiles til 

kommunestyret. Det er innført krav om rapportering av «tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges 

iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten»
 3 

 i årsberetningen. 

Dette er noe kontrollutvalget vil være opptatt av i forbindelse med behandlingen av uttalelsen til 

årsregnskapet. Formannskapet får kopi av uttalelsen, slik at denne er med når formannskapet avgir sin 

innstilling til kommunestyret. 

Asker kommunerevisjon vil rapportere til kontrollutvalget om arbeidet med regnskapsrevisjonen 

gjennom året. Revisjonen lager en rapport til årsregnskap for 2014 som legges frem i samme møte som 

årsregnskapet blir behandlet. Høsten 2015 vil revisjonen orientere om revisjonsstrategien og 

revisjonsplanen for regnskapsåret 2015. 

Alle revisjonsmerknader som revisjonen ønsker at kontrollutvalget skal følge opp, behandles 

fortløpende. Kontrollutvalget følger opp nummerert brev for regnskapet 2013. 

4.3 Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon 

Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon ble vedtatt av kommunestyret 5.5.12 i sak 37/12. 

En oversikt over forvaltningsrevisjonsprosjekter 2012 – 2015 ligger som vedlegg 3. 

Utvalget har bestilt en forvaltningsrevisjon rettet mot tjenester til utviklings- og funksjonshemmede barn 

som leveres til junimøtet. I 2015 vil kontrollutvalget også bestille forvaltningsrevisjon rettet mot 

skolefritidsordningen.  

Kontrollutvalget behandler prosjektrapportene og rapporterer til kommunestyret. Utvalget følger deretter 

opp rapportene i tråd med kommunestyrets vedtak. I 2015 vil kontrollutvalget følge opp 

forvaltningsrevisjoner på rusomsorg og ettervern, FDV Eiendom og kommunenes eiendeler. 

3
 Kommuneloven § 48 nr. 5 
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4.4 Oppgaver knyttet til selskapskontroll 

Plan for selskapskontroll er vedtatt i kommunestyret 10.10.12 i sak 82/12. Utdrag av planen ligger som 

vedlegg 4 til årsplanen. Kontrollutvalget har bestilt en selskapskontroll av VEAS, som gjennomføres av 

kommunerevisjonene i Oslo, Bærum og Asker. Kontrollutvalget vil bestille kontroll av ytterligere ett 

selskap i 2015.  

Kontrollutvalget behandler selskapskontrollene og rapporterer til kommunestyret. Alle gjennomførte 

selskapskontroller følges opp.  

4.5 Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen 

Sekretariatet legger fram forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2016 i maimøtet. I 

forslaget ligger rammen for kontrollutvalgets virksomhet, revisjonens virksomhet og sekretariatets 

virksomhet. Forslaget sendes deretter kommunen. Kontrollutvalgets forslag skal følge budsjettsaken til 

kommunestyret. Kontrollutvalget følger opp at dette skjer (jf. reglement for kontrollutvalget § 4). 

4.6 Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen 

Følgende tiltak er planlagt: 

 Revisjonen rapporterer om sin virksomhet vanligvis i hvert kontrollutvalgsmøte og legger frem

tertialvise økonomirapporter.

 Kommunerevisor legger fram sin uavhengighetserklæring i løpet av høsten.

 Regnskapsrevisjonsrapport for revisjonsåret 2014 legges fram i samme møte som årsregnskapet

blir behandlet.

 Revisjonen orienterer om revisjonsstrategien for revisjonsåret 2015 i oktobermøtet. Revisjonens

plan for Asker kommune er til enhver tid tilgjengelig for kontrollutvalget.

 Vurdering av kontrollutvalgets tilsynsansvar for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, jf.

NKRFs veiledere.
4
 gjennomføres i siste møtet i 2015.

4.7 Kontrollutvalgets rapportering 

Kontrollutvalgets årsrapport for 2014 behandles i det første møtet i 2015, og oversendes deretter 

kommunestyret til orientering. Resultater av gjennomført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll samt 

rådmannens oppfølging av eventuelle anbefalinger, skal gå fram av kontrollutvalgets årsrapport. 

Årsrapporten skal gjenspeile kontrollutvalgets samlede aktiviteter. Eventuelle omprioriteringer av 

prosjekter skal også framgå av rapporten. 

Rapporter etter gjennomført forvaltningsrevisjon, selskapskontroll, eventuelle andre bestillinger og 

eventuell oppfølging av nummererte brev sendes fortløpende til kommunestyret. 

Kontrollutvalgets årsplan for 2016 behandles i siste møte i 2015 og sendes deretter kommunestyret til 

orientering. 

4.8 Øvrige oppgaver og aktiviteter i 2014 

Kontrollutvalgets oppgaver er mange og store, og utvalget ser behov for en jevnlig oppdatering av sine 

kunnskaper. Dette er vist gjennom kontrollutvalgets forslag til budsjett som inneholder en post til 

kursvirksomhet. Kontrollutvalget vil delta på NKRFs kontrollutvalgskonferanse 4.- 5. februar 2015. 

Kontrollutvalgets leder eller nestleder vil være til stede i kommunestyret når kontrollutvalgets årsrapport 

og andre saker som berører kontrollutvalget blir behandlet.  

Det kan ellers melde seg forhold i løpet av året som gjør det nødvendig å justere planen. 

Asker, 8.12.2014 

Ole Willy Sandbekk  (sign.) 

leder av kontrollutvalget  Mona Moengen 

sekretariatsleder 

4
 http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veileder_-_KUs_paseansvar_regnrev.pdf  og 

http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veileder_-_KUs_paseansvar_forv_rev.pdf 
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VEDLEGG 1 – FAGLIG OVERSIKT 

Kontrollutvalgets oppgaver 
Tilsyn med forvaltningen 
Kontrollutvalgets tilsyn med forvaltningen kan bl.a. utøves gjennom: 

 revisjonens arbeid,

 overordnet analyse (se pkt. 4.3),

 tilsendte saksdokumenter og protokoller fra kommunestyret og andre politiske utvalg,

 samtalen med ordføreren og rådmannen, herunder rådmannens rapportering om

 rutiner for intern kontroll,

 økonomireglement,

 etiske retningslinjer,

 finansreglement,

 rådmannens rapportering av oppfølging av vedtak,

 innkalling av enhets- eller virksomhetsledere til utvalgets møter, hvor det redegjøres og svares på spørsmål

om forvaltning og drift av vedkommende enhet/virksomhet/tjente,

 besøk i kommunens forskjellige virksomheter, enheter,

 utvalgets egne observasjoner,

 rapporter fra andre tilsynsorganer,

 saker hvor kommunen har vært omtalt i media.

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon. 
Regnskapsrevisjon 

Kontrollutvalget har en plikt til å påse at regnskapsrevisjonen skjer på en betryggende måte. Dette tilsynet er 

omhandlet i årsplanens pkt. 4.5. 

Uttalelse til regnskapet 

I henhold til forskriften § 7, skal kontrollutvalget på bakgrunn av revisjonsberetningen, avgi uttalelse om 

årsregnskapet. Denne skal avgis til kommunestyret, med kopi til formannskapet før dette behandler regnskapet. 

Oppfølging av merknader 

Kontrollutvalget har et ansvar i forhold til oppfølging av revisjonens merknader. Dette er merknader som er gitt i 

nummererte brev, jf. forskrift om revisjon § 4, 2. ledd. 

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med forvaltningsrevisjon. 
Kontrollutvalget skal på grunnlag av revisjonens rapporter og annen informasjon føre tilsyn med at forvaltningen er 

i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak. Kontrollutvalget skal videre i samarbeid med revisjonen foreta en 

systematisk vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midler med utgangspunkt i oppgaver, ressursbruk og 

oppnådde resultater. 

Det skal lages en plan for forvaltningsrevisjon, basert på en overordnet analyse. Kontrollutvalget skal legge denne 

planen fram for kommunestyret.  

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med selskapskontroll. 
Selskapskontroll er hjemlet i koml. § 77 nr. 5 og i § 80. Ifølge koml. § 77 nr. 5, skal kontrollutvalget ”påse at det 

føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.” Koml. § 80 hjemler utvidet tilsyn i 

heleide kommunale aksjeselskaper og interkommunale selskaper.  

Selskapskontroll er videre omtalt i kontrollutvalgsforskriften kapittel 6. Selskapskontroll består av 

eierskapskontroll, som er obligatorisk, og forvaltningsrevisjon, som er en "kan-oppgave".  Det skal lages en plan for 

selskapskontroll som legges fram for kommunestyret.  
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Tilsyn med revisjonen 
Kontrollutvalget skal holde seg løpende underrettet om revisjonens virksomhet og føre tilsyn med at 

revisjonsarbeidet er a jour og foregår i samsvar med gjeldende forskrift og andre bestemmelser. 

Kontrollutvalgets tilsyn med revisjonen kan utøves på følgende måte: 

 Gjennom behandling av revisjonens planverk.

 Gjennom forvaltningsrevisjonsprosjekter som forelegges til behandling eller til orientering.

 Gjennom behandling av rapporter vedrørende misligheter/uregelmessigheter.

 Gjennom rapporter vedrørende regnskapsrevisjon eller vurderinger av den interne kontrollen.

 Gjennom revisjonens orienteringer som blir gitt til kontrollutvalget.

 Ved løpende spørsmålsstilling fra kontrollutvalget.

Budsjettbehandlingen 
Etter kontrollutvalgsforskriften § 18 skal kontrollutvalget utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og 

tilsynsarbeidet i kommunen. Dette forslaget bør foreligge tidsnok til at kommunen kan få innarbeidet dette i sine 

budsjetter.  

Kontrollutvalgets rapportering 
Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret når det er viktig at dette blir holdt orientert og gitt mulighet til å 

drøfte eventuelle tiltak. Kontrollutvalget rapporterer direkte til kommunestyret. Det er gitt egne bestemmelser om 

rapportering av resultatet av gjennomført forvaltningsrevisjon (KU-forskriften § 11) og selskapskontroll (KU-

forskriften § 15). Slik rapportering skal være basert på den vedtatte planen (jf. pkt. 4.3 og 4.4).  

Forvaltningsrevisjonsrapporter vil bli oversendt kommunestyret til orientering eller med innstilling etter at utvalget 

har foretatt en vurdering i den enkelte saken. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet (se pkt. 4.2) er 

kontrollutvalgets rapportering i forbindelse med regnskapsrevisjon. 

Kontrollutvalget avgir årlig årsplan og årsrapport til kommunestyret. 

Kontrollutvalget og revisor  
Dette punktet inneholder øvrige forhold til revisor som ikke er knyttet mot noen av punktene ovenfor. 

 Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon og selskapskontroll (ev. regnskapsrevisjon) etter

bestiller/utførermodellen.

 Kontrollutvalget kan avtale innsynsrett i revisjonens arbeidspapirer i den grad det er nødvendig for

kontrollutvalgets tilsynsansvar ovenfor revisjonen (jf. merknader til forskrift om kontrollutvalg § 5, siste ledd).

Det lages i så fall en avtale om dette.

 Kontrollutvalget har innsyn i revisjonens saksdokumenter iht. offentlighetslovens bestemmelser, så langt det er

nødvendig for kontrollutvalgets arbeid. Jf. også forskrift om revisjon § 20.

 Rapporter fra gjennomført ekstern kvalitetskontroll legges fram for kontrollutvalget til orientering.

Kontrollutvalget og sekretariat 
I henhold til forskrift om kontrollutvalg § 20, skal kontrollutvalget ha et eget sekretariat til å bistå seg i sitt arbeid. 

Det er kommunestyret som skal ”sørge for sekretærbistand som til enhver tid tilfredsstiller kontrollutvalgets 

behov”. 

Kommentarene til § 20 annet ledd om sekretærtjenester, annet ledd sier: ”Et kompetent sekretariat er en viktig 

forutsetning for at kontrollutvalget skal fungere godt og utøve sine oppgaver på en tilfredsstillende måte. 

Sekretariatet for kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg må ha tilgang på en bredt sammensatt 

kompetanse.”  

Romerike kontrollutvalgsekretariat IKS (Rokus IKS) ivaretar sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget i denne 

valgperioden, dvs. frem til september/oktober 2015.  
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VEDLEGG 2 – Reglement for kontrollutvalget i Asker kommune 
S11/2378 

REGLEMENT FOR
KONTROLLUTVALGET 

Vedtatt av kommunestyret 
24.05.2011 - sak 11/50 

Senere endret av kommunestyret 
11.10.2011 - sak 11/95 
19.11.2013 – sak 13/87 

Erstatter/endrer reglement vedtatt av kommunestyret  
04.11.1998 - sak 91/98 
28.10.2003 - sak 99/03 
25.11.2008 - sak 08/85 

1. KONTROLLUTVALGET - VALG OG SAMMENSETNING
Kontrollutvalget skal ha 5 medlemmer med varamedlemmer.

Kommunestyret velger medlemmene til utvalget, og blant dem leder og nestleder. 
Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer. 

Utelukket fra valg til kontrollutvalget er ordfører og varaordfører, medlem og varamedlem 
av formannskapet, klageutvalget og bygningsrådet samt ansatte i kommunen. 

2. KONTROLLUTVALGETS MYNDIGHET OG ANSVARSOMRÅDE
Kontrollutvalget forestår det løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen på
kommunestyrets vegne i samsvar med reglene om dette gitt i kommuneloven, jf
kommuneloven § 77 og forskrifter av 15. juni 2004 om kontrollutvalg.

Kontrollutvalget rapporterer resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. 
Før en sak rapporteres til kommunestyret skal den være forelagt rådmannen til uttalelse. 

2.1.  Årsregnskap 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende 
måte. 

2.2.  Forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget har myndighet til gjøre endringer i den plan for forvaltningsrevisjon 
kommunestyret har vedtatt for planperioden. 

Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, skal 
kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret om hvilke forvaltningsrevisjoner som er 
gjennomført og om resultatene av disse. 

2.3.  Selskapskontroll 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 
interesser i selskaper m.m. 

Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av selskapskontroll skal kontrollutvalget 
avgi rapport til kommunestyret om hvilke kontroller som er gjennomført og om 
resultatene av disse. 
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2.4.  Budsjett for kontroll og tilsyn 
Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 
kommunen. 

3. SAKSBEHANDLING
Kontrollutvalgets leder sørger for innkalling til kontrollutvalgets møter. Møteinnkalling
gjøres kjent for utvalgets medlemmer i samsvar med gjeldende regler for dette.

Ordfører har møte- og talerett i utvalget. 

Kommunens revisor skal rapportere resultatene av sin revisjon og kontroll til 
kontrollutvalget. Kommunens revisor har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter og kan 
forlange sine uttalelser på møtet protokollert 

Det generelle reglementet for folkevalgte organers virksomhet vedtatt av kommunestyret 
gjelder for kontrollutvalgets virksomhet så langt ikke annet følger av lov eller forskrift. 

Kommunestyret sørger for sekretærbistand til kontrollutvalget. Sekretariatet skal påse at de 
saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir 
iverksatt. Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til rådmannen eller revisor. 

Kontrollutvalget skal legge fram årlige rapporter om sin virksomhet for kommunestyret. 

4. IKRAFTTREDEN
Dette reglementet trer i kraft 1. oktober 2011.

Reglementet kan endres av kommunestyret selv. 
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VEDLEGG 3 – Plan for forvaltningsrevisjon 

Plan for forvaltningsrevisjon er vedtatt i kommunestyret 8.5.12 i sak 37/12. 

Forvaltningsrevisjonsprosjekter 2012 – 2015 
Status november 2014 

Planlagte prosjekter 

Hovedområde Utdyping av tema Prioritering 

Oppvekst Barne- og familietjenester H 2013 Utsatt 

Skolefritidsordning V 2015 

Grunnskoleopplæring V 2015 

Helse og omsorg Sosiale tjenester V 2014 

Tjenester til utviklings- og 

funksjonshemmede 

H 2014 Bestilt (barn) 

Økonomisk situasjon og 

handlingsrom 

Selvkostregnskaper H 2014 

Kontraktsstyring 

Offentlige anskaffelser 

Igangsatte prosjekter 

Hovedområde Utdyping av tema Tidsskjema 

Oppvekst Barnevern FR-rapport H 2012. 

Behandlet i k-styret 29.1.13. 

Fulgt opp kontrollutvalget 

7.10.13 og 2.6.14 

Helse og omsorg Psykiatri/rus FR-rapport V 2013. 

Behandlet i k-styret 10.09.13. 

Hjemmetjenester Behandlet i k-styret 21.01.14. 

Fulgt opp kontrollutvalget 

3.11.14. 

Økonomisk situasjon og 

handlingsrom 

Kommunens eiendeler FR-rapport V 2014. 

Behandlet i k-styret 10.6.14 

Kommunens eiendommer 

FDV 

Levert H 2014. Behandlet i 

kontrollutvalget 3.11.14 
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Årsplan for 2015 Side 11 

VEDLEGG 4 – Plan for selskapskontroll 

Plan for selskapskontroll er vedtatt i kommunestyret 30.10.12 i sak 83/12. 

Prioritering og gjennomføringsplan for selskapskontroll i Asker kommune 

Selskap Kontroll år Type kontroll 

Asker Eiendomsforvaltning AS 

og ev. datterselskap 

2012 og 2014 Eierskapskontroll 

Asker produkt AS 2013 2013 og 2015 Eierskapskontroll 

Asker og Bærum brannvesen 

IKS " 

I løpet av planperioden* 

(Gjennomført – sekr. Merknad) 

Eierskapskontroll 

Bråset bo- og omsorgssenter 

IKS  

I løpet av planperioden* Eierskapskontroll 

Asker og Bærum vannverk IKS I løpet av planperioden* 

(Gjennomført – sekr. Merknad) 

Eierskapskontroll 

*Etter avtale med eier
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9 

Sak nr. Sak Møtedato 

83/2014 Rapportering fra kommunerevisjonen. 8.12.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Gjennomføringsplan for forvaltningsrevisjon Tjenester til utviklings- og

funksjonshemmede barn. Asker kommunerevisjon 14.11.14.

Saksopplysninger 
Under behandlingen av sak 68/14 Forvaltningsrevisjon - tjenester til utviklings-hemmede – 

revidert prosjektskisse ba kontrollutvalget om en fremdriftsplan til desembermøtet. Planen er 

lagt ved saken. 

Kommunerevisjonen vil for øvrig gi en rapportering under denne saken. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar gjennomføringsplanen og rapporteringen til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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Asker kommunerevisjon 

Tittel: 

Tjenester til utviklings- og 

funksjonshemmede barn 

Forvaltningsrevisjon 

Sak: 

Gjennomføringsplan 
Arbeidspapir       Unntatt off.: 

  Offl. § 13, KL § 78 nr. 7 

 og Rev.forskr. § 22

Utstedt: Dato/sign: 14.11.14/kbe 

X:\X-Rokus\Kontrollutvalg\Asker\5 AK\5.1\1214\Gjennomføringsplan forvaltningsrevisjonsprosjekt.docx

Side 1 

Gjennomføringsplan 

Prosjektet er vedtatt igangsatt i møte i KU 3.11.14 

Prosjektet er ventet framlagt for KU i junimøtet i 2015. 

Oppstartbrev sendt:  14. nov 2014

Første møte med kontaktpersoner: Desember 2014/januar 2015 

Gjennomføring: Jan - mars 

Faktabekreftelse frist:  24. april 2015

Høring utsendelse: 11. mai 2015

Høringsfrist:  28. mai 2015

Til KU: 1. juni 2015

Behandles i møte 15. juni 2015

Vedlegg 1 sak 83/14
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Sak nr. Sak Møtedato 

84/2014 Referater, orienteringer og diskusjoner. 8.12.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2014 for kontrollutvalget i Asker, med jnr. 93/14 – 105/14.

2. Oversikt over saker til behandling 2014.

3. Oppfølging av kontrollutvalgets saker, redigert november 2014.

4. Skatteinngang pr oktober 2014.

5. NKRFs kontrollutvalgskonferanse 4. – 5. februar 2015.

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 vedtak 

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

93 27.10.2014 27.10.2014 x Kommunerevisjonen FR rapport FDV eiendom 410.5.1

94 04.11.2014 04.11.2014 x

Utvalgsmedlemmene, ordfører, 

rådmann, kommunerevisjonen protokoll 410.5.4

95 04.11.2014 04.11.2014 x Kommunestyret Særutskrift av sak 67 410.5.5

96 04.11.2014 04.11.2014 x Kommunerevisjonen Særutskrift av sak 68 og 69 410.5.5

97 04.11.2014 04.11.2014 x Kommunestyret Særutskrift av sak 70 410.5.5

98 04.11.2014 04.11.2014 x Rådmannen Skatteinngang oktober 410.5.1

99 27.10.2014 27.10.2014 x Rådmannen Anmodning om informasjon og innkalling 410.5.3

100 04.11.2014 04.11.2014 x Rådmannen Anmodning om informasjon og innkalling 410.5.3

101 14.11.2014 14.11.2014 x Kommunerevisjonen Gjennomføringsplan FR 410.5.1

102 20.11.2014 20.11.2014 x Rådmannen Orientering om sak 71/14 m vedlegg 410.5.1

103 25.11.2014 25.11.2014 x Rådmannen Rapport tilsyn Bråset 410.5.1

104 28.11.2014 28.11.2014 x Rådmannen Oppfølging av FR eiendeler 410.5.1

105 27.10.2014 27.10.2014 x

Utvalgsmedlemmene, ordfører, 

rådmann, kommunerevisjonen Innkalling 410.5.1

referert i møtet 8.12.14

Postliste 2014 for kontrollutvalget i Asker

Vedlegg 1 sak 84/14
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Oppdatert 1.12.14 

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 84/14
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Oppdatert 1.12.14 

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).
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                                                                 Oppdatert 1.12.14 
 
 

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  

 

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

 Revidert prosjektskisse FR utviklingshemmede, ref. sak 57/14. 

 Bestilling av prosjekter ut perioden. 

 Forvaltningsrevisjon FDV eiendom  

 Sekretariatsordning for kontrollutvalget, KU-sak 5/14.  

 Henvendelse om en byggesak. 

 Kontrollutvalget ønsker å invitere rådmannen til dialog om 

grensedragningen mellom internkontroll og kontrollutvalgets ansvar for 

kontroll og tilsyn. 

 Referater, orienteringer og diskusjoner.  

 Rapportering fra kommunerevisjonen. 

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte.  

8. desember  

 

 orientering fra Vedtakskontoret om hvordan kontraktsstyring håndteres 
med Risenga som case.  

 Orientering om sak 71/14. «Utvalget vil i første omgang be rådmannen 

om et notat til møtet 8.desember om de spørsmål som saken reiser, og 

hvordan rådmannen behandler denne saken videre.»  

 Oppfølging av sak 45/14: Kontrollutvalget ber om å bli orientert om 

kvalitetsrevisjonen og kvalitetskontrollen ved Bråset som er planlagt 

gjennomført innen utgangen av 2014. 

 Sluttrapport Anmodning fra ordfører om vurdering av oppfølging av 

tilsynssak, ref sak 53/13.  

 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. Herunder fremdriftsplan på FR 
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Oppdatert 1.12.14 

4 

Møte Saker 

rettet mot tjenester til utviklings- og funksjonshemmede barn. 

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte.

2015  FR Skolefritidsordningen. Forslag til prosjektplan legges frem første

møte i 2015 – sak 69/14.

 Februarmøtet: Orientering fra rådmannen om SINUS-prosjektet og revidert

sak- arkivsystem som innføres fra årsskiftet med fokus på journalføringen.

Vedtak sak 76/14.

 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.

 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.

 Grensedragningen mellom kontrollutvalgets ansvar for kontroll og tilsyn og

rådmannens internkontroll – sak 72/14.

 Anskaffelse av sekretariatsordning for kontrollutvalget – sak 70/14

 Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra rådmannen om hvordan

anbefalingene i FR FDV Eiendom er fulgt opp innen 1.6.2015. Utvalget

ønsker også å få en orientering om flerårige vedlikeholdsplaner – sak

67/14.

 FR Tjenester til utviklings- og funksjonshemmede barn leveres til

junimøtet.

 Kontrollutvalgets påseansvar for regnskapsrevisjon og

forvaltningsrevisjon, jf. NKRFs veiledere.
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Oppfølging KU-saker Asker 2014 

Sist redigert 27.11.2014 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 84/14
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Sist redigert 27.11.2014 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 
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Sist redigert 27.11.2014 3 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

Kontrollutvalget bestiller eierskapskontroll av Asker 

og Bærum vannverk og ber om at rapporten leveres 

høsten 2014. 

17.3.14 11/2014 Asker og Bærum vannverk, 
orientering om status 

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning. 

12/2014 Arbeidsfordeling i 
kontrollutvalget. 

Som en prøveordning, ble kontrollutvalget ble enige 

om å fordele utvalgene mellom seg på denne måten: 

 Helse- og omsorg – William Norset følger

komiteen.

 Oppvekst, Gerd Annexstad følger komiteen.

 Bygningsrådet – Ole Willy Sandbekk følger

komiteen.

 Teknikk, kultur og fritid – Tom Brunsell

følger komiteen.

 Kommunestyret og formannskapet – Astrid

Nesland følger disse.

Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på 

hvert møte. 



13/2014 Økonomirapportering fra 
revisjonen 2013 

Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering. 

For øvrig ber kontrollutvalget om at 

kommunerevisjonen rapporterer tertialvis fremover. 



14/2014 Virksomhetsbesøk Kontrollutvalget ber sekretær starte planleggingen 

av besøk hos Bygningsetaten vår 2014.  

Besøket er fastsatt til 
12. mai.



15/2014 Rapportering fra 
kommunerevisjonen. 

Leder følger opp henvendelsen angående mulig feil 

ved avrop på rammeavtale. For øvrig tar 

kontrollutvalget rapporteringen til orientering. 

Saken satt opp til 
behandling 25.3. 



16/2014 Referater, orienteringer og 
diskusjoner.  

Sakene tas til orientering. 

17/2014 Eventuelt. Ingen vedtak. 

24.3.14 18/2014 Henvendelse til Kontrollutvalget ber om å få seg forelagt Saken satt opp til 
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Sist redigert 27.11.2014 4 

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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Sist redigert 27.11.2014 5 

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 sak 
89/14 

10.6.14 
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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.

Innstillin
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 

     

77



Oppfølging KU-saker Asker 2014 

Sist redigert 27.11.2014 9 

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.  
6.10.14 52/2014 Orientering fra rådmannen 

om arbeidet med 
internkontroll. 

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning. 

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

Kontrollutvalget tar orienteringen til foreløpig 

etterretning og vil komme tilbake til saken når 

undersøkelsen er avsluttet. 

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

Kontrollutvalget tar informasjonen til foreløpig 

orientering, og kommer tilbake til saken når 

kvalitetsrevisjonen er gjennomført. 



55/2014 Selskapskontroll Asker og 
Bærum Vannverk IKS. 

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.

Særutskrift sendt 
8.10.14 

KS 
18.11.14 

Sak 
116/14 



56/2014 Virksomhetsbesøk Kontrollutvalget ber sekretær starte planleggingen 

av besøk hos ABV i løpet av høsten 2014. 



57/2014 Forvaltningsrevisjon - 
tjenester til 
utviklingshemmede – 
prosjektskisse. 

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon

rettet mot f tjenester til utviklings- og 

funksjonshemmede under 18 år. 

2. Utvalget vil komme tilbake til en undersøkelse for

de over 18 år på et senere tidspunkt. 

Særutskrift sendt 
8.10.14 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

3. Utvalget ber på grunnlag av dette om en revidert

prosjektskisse til neste møte. 
58/2014 Virksomhetsplan for 

kommunerevisjonen. 
Kontrollutvalget tar presentasjonen av Asker 

kommunerevisjon og virksomhetsplan 2014 til 

orientering. 



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

Kontrollutvalget tar informasjon om overordnet plan 

for regnskapsrevisjon av kommune-regnskapet 2014 

til etterretning. 



60/2014 Økonomirapportering fra 
revisjonen 2. tertial 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering. 

61/2014 Rapportering fra 
kommunerevisjonen. 

Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering. 

62/2014 Henvendelse til 
kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget besluttet ikke å behandle saken. Særutskrift sendt 
8.10.14 



63/2014 Referater, orienteringer og 
diskusjoner.  

Sakene tas til orientering. 

64/2014 Gjensidig orientering om 
informasjon fra utvalgene. 

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning. 

65/2014 Eventuelt. Astrid Nesland tok opp kontraktsstyring av 

sykehjem og kvalitet på tjenester. Kontrollutvalget 

vil i første omgang invitere vedtakskontoret til neste 

møte for å gi en orientering om hvordan 

kontraktsstyring håndteres med Risenga som case, 

herunder avviksregistrering. Avtalen og rutiner for 

kontraktsoppfølging oversendes utvalget. 

Ingen vedtak. 



3.11.14 66/2014 Oppfølging av 
forvaltningsrevisjon - 
Helsetjenester i hjemmet i 
lys av 
samhandlingsreformen. 

Kontrollutvalget tar tilbakemelding fra rådmannen om 

hvordan anbefalingene er fulgt opp til orientering. Saken 

anses med dette som lukket. 



67/2014 Forvaltningsrevisjonsrappor
t FDV Eiendom  

1. Kontrollutvalget tar Forvaltningsrevisjonsrapport

FDV Eiendom orientering.

2. Rapporten sendes kommunestyret med følgende

Særutskrift sendt 
4.11.14 
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forslag til vedtak: 

a) Kommunestyret ber rådmannen om å

følge opp rapportens anbefalinger,

herunder:

i. At rådmannen redegjør for status for

ikke framlagte saker.

ii. At det utarbeides skriftlige rutiner for

registrering av kommunens

eiendommer i forvaltningssystemet.

iii. At dokumentasjonen av tilstand,

vedlikeholdsbehov og utført

vedlikehold bedres.

iv. At det sikres at rangering av

vedlikeholdsbehov gjøres på likt

grunnlag.

v. At tjenesteanalysen videreutvikles til

også å synligjøre muligheter eller

konkrete forslag til

kostnadsreduksjon.

b) Kontrollutvalget innhenter

tilbakemelding fra rådmannen om

hvordan anbefalingene er fulgt opp innen

1.6.2015. 
68/2014 Forvaltningsrevisjon - 

tjenester til 
utviklingshemmede – 
revidert prosjektskisse. 

Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon 

rettet mot f tjenester til utviklings- og 

funksjonshemmede barn. Formålet med 

forvaltningsrevisjonen er om kommunen oppfyller 

lovkrav og politiske målsettinger for utviklings- og 

funksjonshemmede barn. Problemstillinger for 

forvaltningsrevisjonen skal være: 

 Er kommunens boligtilbud til utviklings- og

funksjonshemmede barn i tråd med

regelverket og politiske målsettinger på

Særutskrift sendt 
4.11.14 
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området? 

 Er kommunens bistands- og aktivitetstilbud

til utviklings- og funksjonshemmede barn i

tråd med regelverket og politiske

målsettinger på området?

 Oppfyller kommunen forvaltningslovens

krav til enkeltvedtak for tjenester til

utviklings- og funksjonshemmede barn?

 Oppfyller kommunen krav til

brukermedvirkning i tråd med regelverket og

politiske målsettinger?

69/2014 Bestilling av 
forvaltningsrevisjonsprosjek
ter ut perioden. 

Kontrollutvalget prioriterte skolefritidsordningen 

som sitt neste forvaltningsrevisjonsprosjekt.  

Særutskrift sendt 
4.11.14 



70/2014 Sekretariatsordning for 
kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte 

slikt 

v e d t a k: 

1. Sekretariatsordningen for kontrollutvalget, gjeldende fra oppstart valgperioden 2015 –

19, ivaretas ved kjøp av tjenesten i markedet.

2. Kontrollutvalget gjennomfører anskaffelsen, eventuelt med anskaffelsesfaglig bistand 

fra rådmannen.

Særutskrift sendt 
4.11.14 

71/2014 Henvendelse til 
kontrollutvalget. 

Utvalget vil i første omgang be rådmannen om et 

notat til møtet 8.desember om de spørsmål som 

saken reiser, og hvordan rådmannen behandler 

denne saken videre.  



72/2014 Grensedragning mellom 
internkontroll og 
kontrollutvalgets ansvar for 
kontroll og tilsyn. 

Kontrollutvalget kommer tilbake til saken i et senere 

møte. 

73/2014 Rapportering fra 
kommunerevisjonen. 

Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering. 

74/2014 Referater, orienteringer og 
diskusjoner.  

Sakene tas til orientering. 
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behandles 
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75/2014 Gjensidig orientering om 
informasjon fra utvalgene. 

Saken tas til orientering. 

76/2014 Eventuelt. Møteplan 2015: 02.02. - 16.03. - 27.04. - 18.05. -

15.06. - 17.08. - 21.09. -19.10 – 16.11 - 14.12. 

Kontrollutvalget ønsker å få en orientering fra 

rådmannen i et senere møte om SINUS-prosjektet og 

revidert sak- arkivsystem med spesiell fokus på 

journalføringen.  
4 rest 
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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. 374 716 902 374 716 902 0 362 425 268 3,4% 1 687 337 4,2%

Okt. 29 214 320 29 214 320 0 26 441 436 10,5% 1 713 779 4,3%

Nov. 420 309 990 -420 309 990 415 168 375 -100,0% 2 128 947 -16,0%

Des. 22 099 690 -22 099 690 21 306 245 -100,0% 2 150 254 -16,9%

Sum året 1 787 919 320 2 230 329 000 -442 409 680 2 150 253 526 2 150 254

Endring forrige år

Budsjett hittil i år: 1 787 919 321 74 140 414 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 er på 1788 mill. kroner. Dette er på nivå med budsjett og en økning på 74 mill. kroner (4,3 pst) sammenlignet med fjoråret. 
 
. 
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Målgruppe
Ledere/medlemmer av kontrollutvalg, 

kontrollutvalgssekretærer, revisorer og andre som er 
interessert i tilsyn og kontroll i kommunesektoren

Hovedtemaer:

Kommunelovutvalget  > 

Kommunereform  > 

Informasjonssikkerhet  >

Evaluering av kontrollutvalg og sekretariater  > 

Korrupsjon  >

Grå økonomi  >

NKRFs
Kontrollutvalgskonferanse

4-5 februar 2015
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

P R O G R A M

Følg konferansen 
på Twitter:
#ku15nkrf

www.twitter.com/nkrf

Vedlegg 5 sak 84/14
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Onsdag 4. februar
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16.00

  17.00

19.30

Møteleder: Daglig leder Ole Kristian Rogndokken, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)

Registrering og kaffe/rundstykke / utstilling

Velkommen
u Møteleder Ole Kristian Rogndokken, 
   daglig leder, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)

Åpning
u Riksrevisor Per-Kristian Foss

Kommunelovutvalget – statusrapport
u Utvalgsmedlem Nina Neset, daglig leder, Romerike Revisjon IKS

Lunsj / utstilling

Kommunereform – ekspertutvalgets sluttrapport
u Ekspertutvalgets leder Signy Irene Vabo, professor, Høgskolen i Oslo og Akershus

Pause / utstilling

Kommentarer til ekspertutvalgets rapport 
u Dr. polit. Jan Erling Klausen, forsker, Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)
u Professor Nils Aarsæther, UiT Norges arktiske universitet

Pause / utstilling

Samspillet mellom fylkesmannens tilsyn og 
kontrollutvalgets tilsynsaktivitet
u Fylkesmann Sigbjørn Johnsen, Fylkesmannen i Hedmark

Pause / utstilling

Null CTRL: Så lett går det galt!
I en prisbelønt artikkelserie har Dagbladets reportere avdekket hvordan sviktende 
datasikkerhet rammer oss hjemme, på jobb og i det offentlige rom.

u Reportasjeleder Espen Sandli, Dagbladet

Middag
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Torsdag 5. februar

10.00

09.00

09.05

12.45

14.45

10.30

11.30

13.30

13.50

u Møteleder: Møteleder Sverre Bugge Midthjell, leder, NKRFs selskapskontroll- og 
kontrollutvalgskomite og rådgiver, KonSek Midt-Norge IKS

15.15

  15.20

Velkommen
u Møteleder Sverre Bugge Midthjell, leder, NKRFs selskapskontroll- og 

kontrollutvalgskomite og rådgiver, KonSek Midt-Norge IKS

KMDs evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariater
u Director Birte Bjørkelo, Deloitte AS

Pause / utsjekking / utstilling 

Paneldebatt om resultatene fra KMDs evaluering 
Panel:
u Roar Thun (Ap), kontrollutvalgsleder, Ski kommune og styreleder i Follo interkommunale 

kontrollutvalgssekrtariat (FIKS)
u Torgun M. Bakken, daglig leder, Glåmdal sekretariat IKS
u Orrvar Dalby, daglig leder, Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (VIKS)

Lunsj / utstilling

Hvor redde er vi for korrupsjon?
u Partner Nigel Krishna Iyer, The Septia Group 
Iyer er en innovativ, praktiserende lærer og dramatiker med over 20 års erfaring med å etterforske, 
oppdage og forebygge misligheter og korrupsjon. Les artikkelen ”Hvem frykter for at de Røde Flagg 
etter misligheter og korrupsjon blir avdekket?”

 Pause / utstilling 

Grå økonomi
Aftenposten setter i en serie reportasjer søkelyset på kobling mellom hvit og svart økonomi. 
Norske skattekroner sluses inn i prosjekter der underleverandører driver svart og svindler  
med moms, skatt og avgifter.
u Journalist Siri Gedde-Dahl, Aftenposten 

Kåseri 
u Annonseres senere 

Avslutning 
u Styreleder Per Olav Nilsen, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)
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Påmelding
• Påmeldingsfrist: 18. desember 2014.

• Bindende påmelding skal skje via NKRFs nettsider

• Faktura vil bli tilsendt etter påmeldingsfristens utløp.

• Det tas forbehold om endringer i programmet.

Avbestillingsbetingelser
• Avbestilling må skje skriftlig.

• Det vil ved avbestillinger etter påmeldingsfristens utløp kreves et gebyr på kr 500 til dekning av

administrasjonsutgifter. Ved avbestilling senere enn en uke før konferansestart belastes 50 % av

konferanseavgiften.

• Avbestilling ved legitimert sykdom behandles særskilt.

• Avmelding på konferansedagen, eller ev. uteblivelse, medfører full konferanseavgift.

• Ved hotellreservasjon kommer i tillegg ev. ansvaret overfor hotellet.

• Deltakelse kan ved behov overføres til en annen kollega.

Konferansepriser*
• Deltakelse inkl. helpensjon: Kr 6 200 (ikke-medlemmer: Kr 6 600)

• Dagpakke (lunsj mm): Kr 5 100 (ikke-medlemmer: Kr 5 500)

Prisene inkluderer dokumentasjon, lunsj, drikke til måltidene og servering i pausene.

• Ekstra overnatting m/frokost fra 3. - 4. februar 2015:  Kr 1 300.

*) Deltakere fra kontrollutvalg i kommuner/fylkeskommuner hvor sekretærtjenesten ivaretas 
    av virksomheter som er bedriftsmedlem i NKRF, oppnår medlemspris.

Konferansehotellet
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Ved behov vil også Comfort Hotel RunWay, som ligger vegg i vegg med konferansehotellet, 

bli benyttet til overnatting.

Forhåndsgodkjenning
13 timer i forhold til NKRFs regler for obligatorisk etter- og videreutdanning.

 Norges Kommunerevisorforbund

Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo

Telefon 23 23 97 00, post@nkrf.no, www.nkrf.no

 www.twitter.com/nkrf  (#ku15nkrf)

faglig arena • nettverksbygging • inspirasjon

G E N E R E L L  I N F O

NKRFs
Kontrollutvalgskonferanse

4-5 februar 2015
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Sak nr. Sak Møtedato 

85/2014 Gjensidig orientering om informasjon fra utvalgene. 8.12.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
Ingen 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalgets medlemmer følger med på aktuelle saker som drøftes i kommunestyret og 

hovedutvalgene, og bringer informasjon om dette til kontrollutvalget. Utvalgene er 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 saken til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

86/2014 Eventuelt. 8.12.14 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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