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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 18.5 kl. 16.00. 

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

Invitert til sak Rådmannen til sak 29. 

SAKSLISTE 

Sak nr. Sak Ca tid for 
behandling 

 28/2015 Vurdere alternative organisasjonsformer for revisjon – orientering fra Hjort. 16.00 

 29/2015 Oppfølging av varslingssak. 17.00 

 30/2015 Budsjett for kontroll og tilsyn 2016. 17.30 

 31/2015 Rapportering fra kommunerevisjonen. 18.00 

 32/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 18.30 

 33/2015 Gjensidig orientering om informasjon fra utvalgene. 18.45 

 34/2015 Eventuelt. 19.00 

Ole-Willy Sandbekk (sign.) 
kontrollutvalgets leder 

Lørenskog 11.5.2015  

Mona Moengen 
sekretær for kontrollutvalget 
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Sak nr. Sak Møtedato 

28/2015 Vurdere alternative organisasjonsformer for 

revisjon – orientering fra Hjort. 

18.5.15 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 
I forrige møte fikk kontrollutvalget en orientering fra sekretær om fremdriften i arbeidet så 

langt. Revisor orienterte om sine bidrag til Hjorts vurdering.  

Hjort vil levere en vurdering av ulike aspekter knyttet til alternative organisasjonsformer for 

revisjon 23. mai. Kontrollutvalget ønsker å få kommunerevisjonens kommentarer til rapporten 

samt at saken forelegges rådmannen før kontrollutvalgets behandling i juni. Utvalget drøftet 

tidsaspektet frem mot endelig behandling, og besluttet å flytte ekstra møtet til 9. juni for å gi 

partene noe mer tid til å forberede saken. Siktemålet er at saken skal behandles i 

kommunestyret 16. juni.  

Hjort vil på dette møtet gi utvalget en orientering om arbeidet så langt. 

Forslag til vedtak 
Saken tas til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

29/2015 Oppfølging av varslingssak. 18.5.15 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Notat fra rådmannen om oppfølging av varslingssak, 4.5.15.

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget fikk en henvendelse om en mulig varslingssak som ble behandlet i lukket 

møte 24. mars. I møtet 25. august ble det lagt frem en rapport fra Hjort som anbefalte 

iverksetting av tiltak for å sikre betryggende styring og kontroll med anskaffelsesområdet. 

Rådmannen la frem et notat om hvordan saken vil bli fulgt opp. Kontrollutvalget fattet 

følgende vedtak (sak 40/2014): 

Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen til foreløpig etterretning og ber om å bli 

orientert om resultat av gjennomførte internkontrolltiltak våren 2015. 

Rådmannen har iverksatt relativt omfattende tiltak som det er redegjort for i vedlagte notat. 

Det er blant annet innført retningslinjer for bestillerfunksjonene i organisasjonen som 

innebærer at alle bestillinger etableres via et ordrenummer i e-handelssystemet og kan spores. 

Det er videre innført sidemannskontroll for alle anskaffelser over 100 000.- kroner. 

Rammeavtaler er kartlagt. Eksisterende avtaler som går ut i inneværende år er i prosess for 

nye forhandlinger. Videre avklares fagområder hvor det er hensiktsmessig å inngå 

rammeavtaler. 

Tjenesteområdet er tilført ressurser og kompetanse på kvalitetssikring og jus. 

Eiendomsdrift og forvaltning ble omorganisert høsten 2014 med sikte på å tydeliggjøre roller 

og ansvar. Dette har gitt tydelige effekter, med oppfølging og kontroll av bestillinger, krav til 

dokumentasjon og ryddighet og etterlevelse av rammeavtaler.  

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar tilbakemelding fra rådmannen om hvordan anbefalingene er fulgt opp til 

orientering. Saken anses med dette som lukket. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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Notat 
Til: Kontrollutvalget 

Fra: Rådmannen 

Kopi: 

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 

15/188 - 033 ASKER 04.05.2015 

Kontrollutvalget behandlet i sak 40/2014 – Oppfølging av henvendelse til kontrollutvalget – 

varslingssak, og fattet følgende vedtak: 

Kontrollutvalget tar tilbakemeldingen til foreløpig etterretning og ber om å bli orientert om 

resultatet av gjennomførte internkontrolltiltak våren 2015. 

Etter en gjennomgang av varslingssaken, ble det avdekket forbedringspotensialer på flere 

områder innenfor tjenesteområdet. I saken ble det gjennomgått, og tatt stikkprøver av avrop 

på rammeavtaler, tilbake fra 2007 til 2013. Prosessen med undersøkelsen viste at det er 

forbedringer underveis i denne perioden, og tiltak er satt i verk med å innarbeide nye rutiner, 

tilførsel av kompetanse og gjennomførte organisasjonsendringer i Eiendomsdrift og 

forvaltning (EDF). 

Gjennomførte tiltak: 

Dokumentasjon på bestillinger/avrop 

Det er innført retningslinjer for hvordan bestillinger og avrop på rammeavtaler skal 

gjennomføres og dokumenteres.  

Det er innført retningslinjer på fullmakts nivåer for bestillerfunksjonene i organisasjonen. 

Disse fullmakts nivåene er strengere enn de generelle retningslinjene i Asker kommune. 

Alle bestillinger skal etableres via et ordrenummer og funksjonene i e-handelssystemet. Det 

gjennomføres sidemannskontroll på alle bestillinger over 100.000,-. Alle bestillinger kan 

derfor spores tilbake til forvaltningssystemet ISY, og i Agresso, samt hvilket prosjekt/bygg 

det refererer seg til. 

Rammeavtaler 

Eksisterende rammeavtaler som går ut i inneværende år er i prosess for nye forhandlinger. 

Det er laget en oversikt over alle fagområder der det finnes rammeavtaler, og en oversikt over 

fagområder der vi ikke har rammeavtaler. Et arbeid pågår med å avklare hvilke fagområder 

det vil være hensiktsmessig å forhandle frem rammeavtaler på. Innenfor noen av disse 

fagområdene er vi spesielt sårbare, så arbeidet med å få disse på plass har høy prioritet.  

Vedlegg 1 sak 29/15
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Rutiner for dette ligger nå i felles ledelsessystem under pkt 5.4.1.1 

Kompetanse/Ressurser 

Det er ansatt en ny Kvalitetsleder i Eiendom, (fra Veritas) som kun arbeider med å sikre at 

det etableres gode rutiner i alle deler av virksomheten, og at Lov om Offentlige anskaffelser 

følges. Kvalitetsleder jobber på tvers av Virksomhetene i Eiendom, for å sikre god 

kommunikasjon og samhandling. 

Det er overført en jurist i 100 % stilling fra Stab Eiendomsdirektør til virksomheten EDF, for 

primært å jobbe med utarbeidelse og anskaffelse av rammeavtaler, og oppfølging av disse. 

Denne ressursen skal også jobbe tett opp mot Anskaffelsesenheten, for å sikre faglig 

forankring og støtte. 

Det er i EDF foretatt en «restart» av FDVU prosjektet, for å anlegge dette bredere og sikre at 

alle elementer i systemet henger sammen, som skal sikre en god planlegging, oppfølging og 

kontroll av utførte tiltak på kommunens eiendomsmasse 

Anskaffelser 

Det er etablert et tett samarbeid i et nettverk i regi av Difi, for å sikre tilgang på ny og 

oppdatert kompetanse på offentlige anskaffelser. 

Det pågår også et internt prosjekt for å utarbeide et malverk for konkurransegrunnlag i 

anskaffelsesprosessen, der advokatfirmaet Hjort er engasjert. 

Organisering 

Eiendomsdrift og forvaltning (EDF) gjennomførte høsten 2014 en omorganisering av 

virksomheten. Nye mellomledere kom på plass i en kombinasjon av nyansatte og egne 

ansatte. Denne organiseringen skal sikre en tydeligere plassering av roller og ansvar. Den nye 

organisasjonen har vært operativ med full bemanning fra januar 2015, og vi ser allerede 

tydeligere effekter av dette, med blant annet oppfølging og kontroll av bestillinger, krav til 

dokumentasjon og ryddighet og etterlevelse av etablerte rammeavtaler. 

------------------------------------------------------ 
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Sak nr. Sak Møtedato 

30/2015 Budsjett for kontroll og tilsyn 2016. 18.5.15 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
1. Regnskap for kontroll og tilsyn 2014.

2. Budsjett 2016 – Asker kommunerevisjon, Ansvar 1080.

Saksopplysninger 
Ifølge forskrift om kontrollutvalg, § 18, Budsjettbehandlingen, skal kontrollutvalget lage 

forslag til budsjett for hele kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen.  

”Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 

kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for 

kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller 

fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget. 

Der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon avgir revisjonen innstilling 

til kontrollutvalget om budsjett for revisjonen.” 

Dette vil si budsjett for kontrollutvalgets egen virksomhet, for sekretærfunksjonen, 

selskapskontrollen og revisjonen.  

Regnskap 2014 

Vedlegg 1 er en utskrift fra regnskapet for kontrollutvalget for 2014. Utbetalt godtgjørelse til 

kontrollutvalget er lavere enn budsjett, noe som etter alt å dømme skyldes at møtegodtgjørelse 

til kontrollutvalget dels føres sammen med øvrig politisk virksomhet, og da ikke føres på 

korrekt kostrakode for kontroll og tilsyn. Dette forholdet ble også påpekt i 2015.  

Utgifter til konsulenttjenester er sekretariatstjenester som ble levert av Rokus. Beløpet som er 

ført, er høyere enn det sekretariatet har fakturert. Dette skyldes at kommunen ikke har sørget 

for å få mva kompensasjon for en faktura. 

Kontrollutvalgets egen virksomhet 

Posten omfatter møtegodtgjørelse, møteutgifter, kurs og reisegodtgjørelse. 

Det er lagt til grunn samme antall møter som foregående år. Møtegodtgjørelse til 

kontrollutvalget følger de vedtatte satsene som pr 2014 er: 

Verv Fast pr år Sats pr. møte 

Leder 98.728 1.481 

Medlemmer 59.236 1.481 
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Basert på disse satsene vil den faste møtegodtgjørelsen til kontrollutvalget utgjøre kroner 

335.672.- og den variable 74.050.-, til sammen kroner 409.722.-, rundet opp til 410 000.- 

kroner.  Kursbudsjett på 150 000.- kroner foreslås videreført. 

Kommunerevisjonen 

Revisjonen la frem regnskap for 2014 i sak 14/2015. Regnskapet viser et totalforbruk på 

5 818 099.-. 

Kommunerevisjonen har foreslått et budsjett i 2016 på kroner 6 244 100.- (rundet opp til 

6 250 000.-), som er en videreføring av regulert budsjett for 2015, se vedlegg 2. Dette 

innebærer en reell reduksjon av budsjettet, da kommunerevisjonen mister inntekter fra 

revisjon av Asker og Bærum brannvesen IKS på 85 000 kroner i 2016. Budsjettforslaget 

forutsetter at kommende lønnsoppgjør kompenseres med sentrale midler, og at mer-

/mindreforbruk overføres. 

Kontrollutvalgsekretariatet 

Regnskapet for 2014 viser at kostnaden til sekretariat var på 165 000.- noe som ligger litt over 

rammen for sekretariatets oppdrag som er på 140 000.-. Dette skyldes at saksmengden i 

kontrollutvalget har vært økende. Kontrakten med det nåværende sekretariatet går ut høsten 

2015, slik at kostnaden for 2016 på det nåværende tidspunkt ikke er kjent. Budsjettrammen på 

kroner 190 000 foreslås derfor opprettholdt for 2016.  

Konklusjon 

Poster Budsjett 2015 Budsjett 2016 

Kontrollutvalget Godtgjørelser kontrollutvalget 400 000.-. 410 000.-. 

Konferanser, bevertning etc. 150 000.- 150 000.- 

Sum 550 000.- 560 000.- 

Sekretariatet 190 000.- 190 000.- 

Revisjonen 6 026 000.- 6 250 000.- 

Totalt 6 766 000.- 7 000 000.- 

Forslag til vedtak 
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 2016.

Poster Budsjett 2016 

Kontrollutvalget Godtgjørelser kontrollutvalget 410 000.-. 

Konferanser, bevertning etc. 150 000.- 

Sum 560 000.- 

Sekretariatet 190 000.- 

Revisjonen 6 250 000.- 

Totalt 7 000 000.- 
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Forslag til budsjett for kommunerevisjonen forutsetter at kommende lønnsoppgjør 

kompenseres med sentrale midler og at mer-/mindreforbruk overføres. 

2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for

Asker kommune 2016.

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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Vedlegg 1 sak 30/15
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Asker kommunerevisjon 
Postboks 353 
1372 Asker 

E-post 
revisjon@asker.kommune.no 
Nettside 
www.asker.kommune.no 

Telefon direkte 
66 90 98 50 
Telefon sentralbord 
66 90 90 00 

Org.nr. 
988 457 663/944 382 038MVA 
Bankgiro 
5136.05.01209 

Medlem av Norges Kommunerevisorforbund og Den Norske Revisorforening 

Kommunerevisjonen 

Innspill til: 
Budsjett 2016 – Asker kommunerevisjon, Ansvar 1080 

I forskrift om kontrollutvalg heter det følgende: 

§ 18. Budsjettbehandlingen  

       Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 
kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for 
kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller 

fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget.  
       Der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon avgir revisjonen 

innstilling til kontrollutvalget om budsjett for revisjonen.  

I reglement for kontrollutvalg pkt 2.4 heter det:  

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 
kommunen.   

Formelt sett er det kontrollutvalget som avgir forslag til budsjett for tilsyn og kontroll. 
Kommunerevisor skal avgi innstilling til kontrollutvalget om budsjett for sin 

virksomhet.  

Rådmannen har 4. mai sendt notat til alle direktører med kopi til virksomhetsledere 
hvor det redegjøres for rammebetingelser som legges til grunn for budsjett 2016 og 
handlingsprogrammet 2016-2019. Det varsles økonomiske utfordringer og 

nødvendighet for å gjennomføre omstilling/innsparing. Det vises til foreløpige 
innsparingsbehov i størrelsesorden 15 millioner per år. Rådmannen varsler at han 

kommer nærmere tilbake til dette etter at kommuneproposisjonen er lagt fram medio 
mai. Sak til kontrollutvalget forberedes før dette foreligger.  

Driftsbudsjett 
Som utgangspunkt legges budsjett for 2015 til grunn.  

Netto regulert budsjett per mai 2015 er på kr 6,2 millioner. Det er per denne dato 
ikke lagt inn vedtatt overført mindreforbruk fra 2014.  
Netto budsjettjustering i 2015 gjelder virkning av lønnsoppgjør 2014 og 

omposteringer mellom poster.  

Vedlegg 2 sak 30/15

11



Side 2 av 3 

Regnskap 2014
Vedtatt 

budsjett 2015

Justeringer 

2015

Regulert 

budsjett mai 

Forslag til 

budsjett 2016

Lønn og sosiale utgifter 5 858 982 5 880 000 75 000 5 955 000 5 955 000

Kjøp av varer/tjenester 400 850 581 601 -113 501 468 100 378 100

Reserverte bevilgninger 0 0 -43 677 -43 677 0

Overføringsutgifter 47 534 30 000 0 30 000 30 000

Salgsinntekter -341 250 -309 248 134 248 -175 000 -85 000

Refusjoner -148 017 -160 500 126 500 -34 000 -34 000

5 818 099 6 021 853 178 570 6 200 423 6 244 100

Korr for overført fra 2014 0

Korr for innsparing, blir reversert 1. tertial 43 677

Budsjett 6 244 100

Vurdering av nåværende budsjett 
Revisjonens budsjett benyttes i hovedsak til å dekke lønn til ansatte. Budsjettet 

dekker 7 stillinger i 100%. Det er fra 2014 gjort en organisatorisk endring med å 
redusere fra to til en mellomleder. Dette har redusert lønnskostnadene noe. Per mai 
2015 er det en vakant stilling og en i midlertidig redusert stilling (65%). Det vises til 

pågående utredning om revisjonsordningen og usikkerheten dette skaper for framtidig 
budsjett. Kommunerevisor velger å legge til grunn dagens ordning i forslag til budsjett 

for 2016.  

Budsjett for kjøp av varer og tjenester er ikke rommelig, men ved å redusere budsjett 

for konsulenttjenester til fordel for andre utgifter vurderes budsjettet tilfredsstillende. 
Som omtalt under foreslås utgiftsbudsjettet også redusert for å dekke opp for tap av 

inntekter. Eventuelt mindreforbruk blir overført nytt år, og gjør det mulig å «spare» 
opp til eventuelle ekstraordinære kostnader. 

Budsjetterte inntekter for 2016 må nedjusteres. Asker kommunerevisjon har fra 2015 
mistet ytterligere ett oppdrag (Asker og Bærum Brannvesen IKS) etter politisk ønske 

om endring/rotasjon av revisor for IKSene. For 2016 estimeres inntekter fra revisjon 
av andre oppdrag å bli kr 85.000. Budsjettet må derfor nedjusteres med kr 90.000. 
Redusert inntekt i 2016 foreslås dekket av innsparinger på eget utgiftsbudsjett. 

Det bemerkes at revisjon av Asker Kirkelige Fellesråd og 5 menigheter inngår i 
kommunens tjenesteytingsavtale og dermed ikke vises som inntekt på revisjonens 

ansvar. Kommunerevisjonen opererer i et begrenset marked der vi kan tilby våre 
tjenester, vi ser ikke per i dag mulighet for kompenserende oppdrag. 

Tiltaksplaner for økning og reduksjon av driftsrammen 
Det er ikke kommet spesifikke føringer fra rådmannen per i dag.  Kommunerevisor ser 

ikke mulighet for ytterligere innsparinger med mindre det gjøres reduksjon i 
bemanning og derigjennom en redusert tjeneste. Det vises til forslag om å dekke inn 
redusert inntekt over eget budsjett.  

Investeringsbudsjett 

Ikke aktuelt for kommunerevisjonen. 
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Kommunerevisors vurdering 

Budsjettet skal dekke virksomheten til Asker kommunerevisjon. Vår primæroppgave 
er revisjon av Asker kommunes årsregnskap og oppgaver tildelt fra kontrollutvalget. 
Det nevnes her forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og utredninger på vegne av 

kontrollutvalget. Videre har kommunerevisjonen oppgaver vedrørende bistand, 
særattestasjoner, kirkeregnskaper og legater. I tillegg reviderer Asker 

kommunerevisjon to IKS`er, herav ett hvor Asker kommune er deleier. Revisjon av 
IKSene er de eneste oppdragene som blir fakturert, øvrige oppgaver er kommunen 
direkte økonomisk ansvarlig for. Asker kommunerevisjon fører timeregnskap som 

spesifiserer tidsbruk.  

Med henvisning til pågående utreding om revisjonsordning, har kommunerevisor 
likevel foreslått en videreføring av gjeldende budsjett. Med dagens oppdragsmengde, 
kvalitet på dokumentasjon og vår erfaring med oppdragenes etterspørsel av bistand 

fra oss mener vi at ressursene ikke kan reduseres mye. En reduksjon av ressurser vil 
kreve at vi prioriterer strengere og velger bort bistandsoppgaver. Dette betyr ikke at 

oppgavene vil forsvinne for kommunen, men trolig føre til økt ressursbehov i andre 
enheter. Kommunerevisor vil komme tilbake til denne problemstillingen i sak om 
revisjonsordningen.   

Ved å omdisponere midler, omstrukturere organisatorisk og dekke opp for tap av 

inntekt mener kommunerevisor det er tatt grep for ytterligere å stramme inn 
budsjettet.  
Med fulltallighet blant ansatte er budsjettet for flere av driftskostnadene stramme. 

Dette vil særlig gjelde budsjett til kurs og reiseutgifter. Det bemerkes at ansatte i 
revisjon er pliktig å følge faglig oppdatering.  

Kommunerevisor mener å ha lagt fram et nøkternt budsjett for 2016. Dog foreslås det 

ikke å redusere antall stillinger. En videreføring av 2015-budsjettet vil være 
tilstrekkelig så lenge det ikke påløper uforutsette utgifter. Det forutsettes at 
kommende lønnsoppgjør kompenseres med sentrale midler, og at mer-/mindreforbruk 

overføres iht vedtak i kommunestyret. Reduserte inntekter dekkes opp ved å redusere 
utgiftsbudsjettet med kr 90.000.    

7. mai 2015
Brita Arvidsen  
kommunerevisor 
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Sak nr. Sak Møtedato 

31/2015 Rapportering fra kommunerevisjonen. 18.5.15 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 
Kommunerevisor vil orientere om arbeidet med forvaltningsrevisjonsprosjektet for Plan- og 

bygg, og drøfte avgrensing av prosjektet med utvalget. Videre vil revisor orientere fra 

Eierdagen 2015. 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering. 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 
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Sak nr. Sak Møtedato 

32/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. 18.5.15 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 
Referater/vedlegg 

1. Postjournal 2015 for kontrollutvalget i Asker, med jnr. 34/15 – 43/15.

2. Oversikt over saker til behandling 2015.

3. Oppfølging av kontrollutvalgets saker.

4. Skatteinngang pr april 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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Postliste for kontrollutvalget i Asker 2015 

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

34 25.4.15 x Boxs arkitektstudio Kommentar til sak 20/15 410.5.1 

35 28.4 28.4 x Utvalgsmedlemmene, ordfører, 
rådmann, kommunerevisjonen 

Protokoll 410.5.4 

36 28.4 28.4 x Kommunestyret Særutskrift sak 21 410.5.5 

37 28.4 28.4 x Revisor Særutskrift sak 20 og 23 410.5.5 

38 28.4 28.4 x Kommunestyret Kontrollutvalgets uttalelse 410.7.4 

39 4.5 4.5 X Rådmannen Oppfølging av varslingssak 410.5.1 

40 27.4.15 27.4.15 X Rådmannen Kommentar til revisjonsbrev nr 7 410.5.1/7.3 

41 4.5.15 4.5.15 x Rådmannen Oppfølging av varslingssak 410.5.1 

42 5.5.15 5.5.15 Kemneren Skatteinngang april 2015 410.5.1 

43 7.5.15 7.5.15 Revisor Innspill til budsjett 2016 410.5.1 

Referert i møtet 18.5.15 

Vedlegg 1 sak 32/15 
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Oppdatert 11.5.15 

1 

Oversikt over saker til behandling 2015 
Møte Saker 

Følgende rapportering 

legges frem 

fortløpende  

 Samme økonomiske rapportering som formannskapet får.

 Rapporter fra andre tilsynsorganer (f.eks Fylkesmannen) og kommunens
svar/oppfølging.

 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.

2. februar  Orientering fra rådmannen om SINUS-prosjektet og revidert sak- 

arkivsystem med spesiell fokus på journalføringen.

 Vurdere alternativer til revisjon – verbalvedtak.

 Tilsyn med brukermidler, sak fra revisjonen.

 Nytt FR prosjekt Skolefritidsordning – prosjektskisse (sak 69/14)

 Årsmelding 2014

 Rapportering fra kommunerevisjonen.

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte.

 Referater orienteringer og diskusjoner.

16. mars  Vurdere alternativer til revisjon.

 Ledelse og styring i Asker kommune – orientering fra Rådmannen.

 Henvendelse til kontrollutvalget fra Lunde i Box Arkitektstudio

 Økonomirapportering fra revisjonen 2014.

 Orientering om revisjonens budsjett 2015

 Rapportering fra kommunerevisjonen

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte.

 Referater orienteringer og diskusjoner.

27. april  Henvendelse fra Box: Kontrollutvalget ber om rådmannens

kommentarer til de påstander som er satt frem om administrasjonens

behandling av saken til neste møte. Ref 13/15.

 Årsregnskap 2014. Revisjonsberetning.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte.

 Rapportering fra kommunerevisjonen.

Vedlegg 2 sak 32/15

17



Oppdatert 11.5.15 

2 

Møte Saker 

18. mai  Budsjett for kontroll og tilsyn 2016.

 Kontrollutvalget ber om å bli orientert om resultat av gjennomførte

internkontrolltiltak våren 2015 i sak 40/14 - varslingssak.

 Rapportering fra kommunerevisjonen.

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte.

 Referater orienteringer og diskusjoner.

9. juni kl. 08.00

Møterommet i 7. etg 

 Vurdering av alternative organisasjonsformer for revisjon

15. juni  Kontrollutvalget ber revisjonen følge tilbakemelding på FR på
kommunens eiendeler videre og gi en tilbakemelding til utvalget innen
første halvår 2015. (Sak 78/14).

 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.

 Selskapskontroll VEAS, rapport (samarbeidsprosjekt Oslo, Bærum og Asker

kommunerevisjoner)

 Revisors uavhengighetserklæring.

 Konkurransegrunnlag for anskaffelse av sekretariat til kontrollutvalget.

 økonomirapportering fra revisjonen 1. tertial.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte.

 Rapportering fra kommunerevisjonen.

17. august  Rapportering fra kommunerevisjonen.

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte.

 Referater orienteringer og diskusjoner.

 Oppfølging av Sak 81/14: Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra

administrasjonen om hvordan revisjonens anbefalinger når det gjelder

avvikene Fylkesmannen avdekket er fulgt opp innen utgangen av

valgperioden og rapportere til kommunestyre ref k-styrebehandlingen.

 Forvaltningsrevisjon på rusomsorg og ettervern: Kommunestyret ber

kontrollutvalget følge opp resultatene av dette i inneværende

valgperiode. (KU-sak 2-14). Og rapportere tilbake til kommunestyret her

også selv om det ikke kom i vedtaket.

21. september  FR Skolefritidsordning, rapport leveres i september

 FR/undersøkelse - plan og bygg ref sak 20/15.
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Oppdatert 11.5.15 

3 

Møte Saker 

 Rapportering fra kommunerevisjonen.

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte.

 Referater orienteringer og diskusjoner.

19. oktober  Velkommen til nytt kontrollutvalg.

 Økonomirapportering fra revisjonen 2. tertial

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Virksomhetsplan for kommunerevisjonen.

 Overordnet revisjonsplan for revisjonsåret 2014.

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte.

 Rapportering fra kommunerevisjonen.

16. november  Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Rapportering fra kommunerevisjonen.

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte.

14. desember  Kontrollutvalgets årsplan 2016.

 Rapportering fra kommunerevisjonen.

 Referater, orienteringer og diskusjoner.

 Eventuell informasjon fra utvalgene rapporteres på hvert møte.

Saker som ikke er 
berammet 

 Rådmannens bruk av internrevisjonsrapporter og kjøp av undersøkelser

og granskninger ved varslingssaker.

 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.

 Kontrollutvalgets påseansvar for regnskapsrevisjon og

forvaltningsrevisjon, jf. NKRFs veiledere.

 Kontrollutvalget ønsker å bli orientert om utfallet av skjønnsretten – ref

utbygging av Otto Blehrs vei.

 Sluttevaluering Barne- og familieetaten legges fra vår 2015.

 revisor bes gi utvalget en tilbakemelding om den videre oppfølging av

nummerert brev nr. 7 i administrasjonen i løpet av året.

2016  Årsrapport 2015
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Oppfølging KU-saker Asker 2015 

Sist redigert 08.05.2015 1 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

2.2.2015  1/2015 Orientering om SINUS-
prosjektet. 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 2/2015 Orientering om 
verbalvedtak. 

Under henvisning til kommunestyrets vedtak ber 

kontrollutvalget sekretariatet i samråd med 

rådmannen innhente en ekstern vurdering av 

alternative organisasjonsformer for revisjon som 

grunnlag for utvalgets innstilling. Utvalget 

forutsetter at kommunerevisjonen involveres på en 

hensiktsmessig måte. Utvalget legger vekt på at 

arbeidet ikke trekker ut i tid og tar sikte på at saken 

legges frem i kommunestyrets møte i juni. 

Særutskrift sendt 
3.2.15 



 3/2015 Orientering om kommunens 
arbeid med handlingsplan 
mot korrupsjon.  

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 4/2015 Tilsyn med brukermidler. Kontrollutvalget ber kommunerevisjonen foreta årlig 

revisjon av rutiner med størst omfang og rotasjon på 

kontroll av rutiner der dette er mest hensiktsmessig. 

Særutskrift sendt 
3.2.15 



 5/2015 Forvaltningsrevisjonsprosje
kt Skolefritidsordningen - 
prosjektskisse. 

Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon 

rettet mot SFO. Formålet med 

forvaltningsrevisjonen er å undersøke om 

kommunen oppfyller politiske målsettinger for 

skolefritidsordningen, herunder kvalitetsmål og 

målsetting om brukermedvirkning. 

Forvaltningsrevisjonen skal videre kartlegge 

ressursbruken ved SFO. Følgende problemstillinger 

søkes besvart: 

 I hvilken grad oppfyller skolefritidsordningen

kravene som ligger nedfelt i kommunens plan for

kvalitet i SFO?

 I hvilken grad ivaretas kravene om samarbeid og

medvirkning med skole og foreldre?

 Ligger ressursbruken til skolefritidsordningen på

et rimelig nivå?

Særutskrift sendt 
3.2.15 



Vedlegg 3 sak 32/15
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Oppfølging KU-saker Asker 2015 

Sist redigert 08.05.2015 2 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

 6/2015 Kontrollutvalgets årsrapport 
2014. 

1. Kontrollutvalget årsrapport for 2014 vedtas.

2. Saken sendes kommunestyret med følgende

forslag til vedtak:

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets

årsrapport for 2014 til orientering.

Særutskrift sendt 
3.2.15 

K-styret 

10.3.15 

Sak 

17/15 



 7/2015 Rapportering fra 
kommunerevisjonen. 

Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering. 

 8/2015 Referater, orienteringer og 
diskusjoner.  

Sakene tas til orientering. 

 9/2015 Gjensidig orientering om 
informasjon fra utvalgene. 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

10/2015 Eventuelt. Ingen vedtak. 

16.3.15  11/2015 Vurdere alternativer for 
revisjon. 

Redegjørelsen fra advokatfirmaet Hjort ble tatt til 

orientering. Hjorts vurdering vil bli presentert i et 

ekstramøte 1. juni. 



 12/2015 Orientering om ledelse og 
styring i Asker kommune. 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 13/2015 Henvendelse fra Box 
arkitekter. 

Kontrollutvalget ber om rådmannens kommentarer til de 

påstander som er satt frem om administrasjonens 

behandling av saken til neste møte. 

Særutskrift sendt 
17.3.15 



 14/2015 Økonomirapportering 214 
fra revisjonen. 

Kontrollutvalget tar økonomirapporteringen til 

orientering. 



 15/2015 Orientering vedrørende 
revisjonens budsjett 2015. 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. Revisor bes om 

å orientere utvalget om reversering av innsparingen. 



 16/2015 Rapportering fra 
kommunerevisjonen. 

Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering. 

 17/2015 Referater, orienteringer og 
diskusjoner.  

Sakene tas til orientering. 

 18/2015 Gjensidig orientering om 
informasjon fra utvalgene. 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 19/2015 Eventuelt. Ingen vedtak. 

27.4.15  20/2015 Henvendelse fra Box 
arkitekter.  

Kontrollutvalget ber revisjonen om å komme tilbake med 

en rapport om følgende påpekte forhold: rutiner som 

sikrer at man unngår faktafeil og sikrer korrekt 

journalføring, konsekvenser av fristbrudd for kommunen, 

Særutskrift sendt 
28.4.15 
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Oppfølging KU-saker Asker 2015 

Sist redigert 08.05.2015 3 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

er det tilstrekkelig klarhet i rollefordelingen mellom Plan- 

og bygningssjef og Kommuneplansjef og om kommunen 

har tilfredsstillende kompetanse i Plan- og 

bygningsetaten. Utvalget ber revisjonen om at rapporten 

foreligger til septembermøtet.  

Utvalget stiller sine disponible midler til rådighet til dette 

arbeidet. 
 21/2015 Årsregnskap og 

årsberetning 2014. 
Kontrollutvalgets uttalelse til Asker kommunes 

årsregnskap og årsberetning 2014 vedtas med de 

endringer som fremkom i møtet, og oversendes 

kommunestyret med kopi til formannskapet. 

Særutskrift sendt 
28.4.15 



 22/2015 Nummerert brev nr. 7 for 
regnskapsåret 2014. 

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber revisor gi 

utvalget en tilbakemelding om den videre behandling i 

administrasjonen i løpet av året.   

Særutskrift sendt 
28.4.15 



 23/2015 Vurdere alternative 
organisasjonsformer for 
revisjon – orientering om 
fremdrift. 

Ekstramøtet 1. juni ble utsatt til 9. juni kl. 08.00 

 24/2015 Rapportering fra 
kommunerevisjonen. 

Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering. 

 25/2015 Referater, orienteringer og 
diskusjoner.  

Sakene tas til orientering. 

 26/2015 Gjensidig orientering om 
informasjon fra utvalgene. 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 27/2015 Eventuelt. Ingen vedtak. 

1 rest 
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SKATTEINNGANG 2015 -   ASKER KOMMUNE

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

forrige år fra f.år 1 000kr fra f.år

Jan. 255 895 264 255 895 265 -1 245 623 287 4,2% 245 623 4,2%

Feb. 4 610 032 4 610 033 -1 5 065 542 -9,0% 250 689 3,9%

Mars 375 296 995 398 454 010 -23 157 015 372 687 047 0,7% 623 376 2,0%

April 12 273 689 9 035 224 3 238 465 8 450 939 45,2% 631 827 2,6%

Mai 493 390 646 -493 390 646 461 484 382 -100,0% 1 093 311 -40,7%

Juni 31 173 511 -31 173 511 29 157 602 -100,0% 1 122 469 -42,3%

Juli 246 081 632 -246 081 632 230 168 185 -100,0% 1 352 637 -52,1%

Aug. 33 518 884 -33 518 884 31 351 305 -100,0% 1 383 988 -53,2%

Sept. 400 624 207 -400 624 207 374 716 902 -100,0% 1 758 705 -63,2%

Okt. 31 234 151 -31 234 151 29 214 320 -100,0% 1 787 920 -63,8%

Nov. 407 525 842 -407 525 842 381 172 228 -100,0% 2 169 092 -70,1%

Des. 39 533 595 -39 533 595 29 947 353 -100,0% 2 199 039 -70,5%

Sum året 648 075 980 2 351 077 000 -1 703 001 020 2 199 039 094 2 199 039

Endring forrige år

Budsjett hittil i år: 667 994 533 16 249 165 Oppr.bud -100,0%

Prosentvis endring -3,0 % -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.  

 
 

 
 

 Mars: 

Skatteinngangen er på 635,8 mill. kroner hittil i år, og dette er 30,7 mill. kroner (4,6 pst) lavere enn budsjett. Sammenlignet med fjoråret er det en 
økning på 12,4 mill. kroner (2,0 pst) hittil i år. 

Årsaken til den lave økningen i skatteinngangen er at endeling fordelingsprosent for 2012 er blitt kjørt. For Asker ble fordelingsprosenten satt ned fra 
30,01% til 29,85%, altså en nedgang på 0,16 prosentpoeng. Kemneren har ingen rapport som viser konsekvens av endring av endelig 
fordelingsprosent, men hvis en legger sammen hovedtallene for 2012, er Asker trukket ca 10,5 mill. Bærum har ennå større reduksjon på 2012. 
Kemneren jobber med å finne ut årsaken til reduksjonene i fordelingsprosenten.  

 

 April: 
 
Skatteinngangen er på 648,1 mill. kroner hittil i år, og dette er 19,9 mill. kroner (3,0 pst) lavere enn budsjett. Sammenlignet med fjoråret er det en 
økning på 16,2 mill. kroner eller 2,6 pst hittil i år.  
 
Forklaring av budsjettavvik: 

1. Endring i endelig fordelingsprosent for 2012
For Asker ble fordelingsprosenten satt ned fra 30,01 pst til 29,85 pst i mars, altså en nedgang på 0,16 prosentpoeng. Kemneren har ingen rapport 
som viser konsekvens av endring av endelig fordelingsprosent, men hvis en legger sammen hovedtallene for 2012, er Asker trukket ca 10,5 mill. 
Bærum har ennå større reduksjon på 2012. Kemneren har bedt om bistand fra direktoratet for å  finne årsaken til reduksjonen i fordelingsprosenten.

2. Generell skattesvikt
KS har gjort beregninger som tilsier skattesvikt på 1,9 mrd for kommunesektoren i 2015 mens departementets siste beregninger tilsier en svikt på 1,3 

mrd kroner. Askers skatteinntekter både i 2013 og 2014 har utgjort 1,65 prosent av totale skatteinntekter. Det er mange faktorer som påvirker 
Askers andel av skattesvikten. Om Askers andel holdes stabil vil det bety en forventet skattesvikt i størrelsesorden 20 til 30 mill. kroner i 2015. 

Vedlegg 4 sak 32/15
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9 

Sak nr. Sak Møtedato 

33/2015 Gjensidig orientering om informasjon fra utvalgene. 18.5.15 

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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10 

Sak nr. Sak Møtedato 

34/2015 Eventuelt. 18.5.15 

Saksbehandler 

 Mona Moengen

Saksdokumenter 

Saksopplysninger 

Forslag til vedtak 

Kontrollutvalgets behandling 

Kontrollutvalgets vedtak 

Sign. Utskrift 

25


	Innkalling
	Sak 28
	Sak 29
	Vedlegg 1

	Sak 30
	Vedlegg 1
	Vedlegg 2

	Sak 31
	Sak 32
	Vedlegg 1
	Vedlegg 2
	Vedlegg 3
	Vedlegg 4

	Sak 33
	Sak 34



