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Kontrollutvalgsleder    Romerike kontrollutvalgsekretariat 
  

mailto:monmoe@lorenskog.kommune.no


 2  

Saker til behandling 

82/15 Overordnet analyse - innspill fra rådmannen mv. 
 
Arkivsak-dok. 15/00221-7 
Arkivkode.  00  
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Asker kontrollutvalg 16.12.2015 82/15 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget ber om at rådmannens innspill innarbeides i analysen. 
 
Vedlegg:  

1. Notat fra rådmannen, legges frem i møtet. 
2. Foreløpige resultater fra spørreundersøkelsen gjennomført av Asker 

kommunerevisjon 
3. Utkast til overordnet analyse 2016 – 2020, Asker kommunerevisjon. 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget vedtok fremdriftsplanen for arbeidet med overordnet analyse i forrige 
møte (sak 74/15).  
 
I henhold til fremdriftsplanen er rådmannen innkalt til dette møtet for å gi en 
orientering om arbeidet med internkontroll, hvilke risikoområder rådmannen har 
identifisert, samt gi andre innspill til arbeidet med overordnet analyse. Normalt får 
kontrollutvalget et notat som oppsummerer rådmannens redegjørelse. Fordi 
innkallingen til rådmannen kom sent denne gang, legges notatet frem i møtet.  
 
Som en forberedelse til saken og rådmannens orientering, kan kontrollutvalget ha 
nytte av å se på Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2016–2019 som kan 
leses her: 
https://www.asker.kommune.no/Documents/Samfunnsutvikling/Handlingsprogramfors
lag%202016-2019.pdf  
 
I vedlegg 2 legger revisor frem foreløpige resultater fra spørreundersøkelsen som ble 
rettet til administrasjonen og politikere (avgrenset til kontrollutvalget, komite- og 

gruppeledere) om vurderinger av risikoområder. Undersøkelsen har en foreløpig 
svarprosent på 78. Det har også kommet mange innspill på risikoområder fra 
respondentene. 
 
I vedlagte utkast til Overordnet analyse 2016 – 2020 (vedlegg 3 til saken) er 
tjenesteområdene presentert. Det legges opp til at revisjonen svarer på spørsmål 
knyttet til det fremlagte materialet, og får utvalgets innspill på om noe bør endres eller 
suppleres. 

https://www.asker.kommune.no/Documents/Samfunnsutvikling/Handlingsprogramforslag%202016-2019.pdf
https://www.asker.kommune.no/Documents/Samfunnsutvikling/Handlingsprogramforslag%202016-2019.pdf
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Ordføreren er invitert til møtet 25. januar for å gi sine innspill og vurderinger. I dette 
møtet vil kontrollutvalget også drøfte risikoområdene innenfor kommunens tjeneste- 
og ansvarsområde, samt diskutere risikoområdenes vesentlighet.  
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83/15 Oppfølging av nummerert brev nr. 7 for regnskapsåret 2014 
 
Arkivsak-dok. 15/00269-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Asker kontrollutvalg 16.12.2015 83/15 
 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering, og avslutter med dette oppfølgingen av 
revisjonsbrev nr. 7. 
 
Vedlegg:  
Status på forhold vedrørende anleggsmiddelregisteret i nummerert brev nr. 7 for 
regnskapsåret 2014, notat fra revisor med vedlegg 2.12 2015. 
 
Saksframstilling: 
I nummerert brev nr. 7 for regnskapsåret 2014 fremgår det at kommunen ikke har 
tilfredsstillende rutiner for å sikre fullstendighet og korrekt verdsettelse og eksistens 
av anleggsmidler i kommunens regnskap. Disse forholdene hadde også vært påpekt 
fra revisor tidligere. Kontrollutvalget behandlet saken 27. april 2015 (sak 22/2015), og 
fattet følgende vedtak:  
 

 «Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber revisor gi utvalget en 
tilbakemelding om den videre behandling i administrasjon i løpet av året.» 
 

Det har særlig vært behov for å få på plass rutiner for internkontroll, tilstrekkelige 
rapporteringsmuligheter i Agresso og sporbarhet på dokumentasjon. Det er redegjort 
for oppfølgingsarbeidet i vedlegget til revisors notat.  
 
Kommunerevisor konkluderer med at arbeidet med å lukke de merknader som førte 
til forbehold i revisors beretning 2014 er kommet et godt stykke videre. Det er 
imidlertid først ved avsluttet regnskap 2015 at revisjonen kan se full effekt.  
 
Etter at revisor oversendte notatet til sekretariatet, har imidlertid arbeidet med å få 
frem supplerende informasjon kommet lengre. Rådmannen v/ regnskapssjef er 
invitert til møtet for å redegjøre for oppdatert status.  
 
 
 
  



Spørreundersøkelse 

Gjennomført av Asker kommunerevisjon i forbindelse med overordnet analyse.  

Spørreundersøkelsen ble sendt ut 25.11.15. Undersøkelsen gikk ut til 109 

personer, hvorav 18 av disse var politikere, de resterende hører til 

administrasjonen, enten sentralt eller i tjenesteytende enheter. Pr. 08.12.15 har 

vi en svarprosent på 78 %. Undersøkelsen er ikke avsluttet, derfor er tallene 

foreløpige. 

Tallene fra undersøkelsen viser gjennomsnittet av alle svarene for hvert 

spørsmål. Det er gitt svaralternativer på en skala fra 1-4 på hvert spørsmål.  

1= ikke viktig 

2= lite viktig 

3= viktig  

4= svært viktig 

Respondenten er også gitt svaralternativet «vet ikke». Denne kategorien er 

fjernet fra utregningene. 

Tabell: 

Alle: Viser det totale gjennomsnittet for spørreundersøkelsen 

Politikere: Viser gjennomsnittet for politikerne 

Admin.: Viser gjennomsnittet for administrasjonen. 

Produktivitet, økonomi, regeletterlevelse og måloppnåelse: viser (%) hvilket 

fokus en forvaltningsrevisjon bør ha. Svarene er gitt av respondentene som har 

svart at det er viktig eller svært viktig å gjennomføre en forvaltningsrevisjon på 

et bestemt område.  

Det er mulig med flere på dette spørsmålet, derfor blir totalen over 100 %. 

Samme person kan ha krysset av for opp til fire områder som kunne vært 

aktuelle i forbindelse med en forvaltningsrevisjon. 

Fritekstbesvarelser:  

Fritekstbesvarelsene er ikke redigert annet enn at svar som «vet ikke», «nei» 

osv. er klippet bort. 

  



Helse og omsorg 

       

 
Alle Politikere Admin. Produktivitet Økonomi 

Regel- 
Etterlevelse 

Mål- 
oppnåelse 

Psykisk helse og rus 3,21 3,2 3,23 39 % 35 % 61 % 57 % 

Samhandling 3,21 3,13 3,31 43 % 26 % 43 % 83 % 

Omsorgsboliger/sykehjem for 
eldre 3,19 3,43 2,92 59 % 45 % 50 % 64 % 

Tjenester til funksjonshemmede 3,15 3,23 3,08 60 % 40 % 65 % 55 % 

Sosiale tjenester 2,93 2,93 2,92 47 % 42 % 58 % 63 % 

Hjemmesykepleie 2,93 3,07 2,77 63 % 37 % 63 % 47 % 

Forebyggende helsetjenester 2,85 2,62 3,08 33 % 39 % 44 % 78 % 

 

Kjenner du til noen særskilte risikoområder innen 

tjenesteområdet Helse og omsorg? 

 

 Bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning 

 eller andre tjenestemottakere 

 Rus psykisk helse bostedsløse 

 Omsorg for mennesker med utfordringer innen rus / psykiatri. Familier med barn 

 med funksjonshemming 

 Anskaffelse av helse- og omsorgstjenester, herunder helhetlig rutiner. 

 Overganger, ivaretakelse av svake pasienter som er utskrevet fra sykehus. 

 Samhandling mellom de ulike instanser. 

 Kvalitet Dekningsgrader/terskler Beslutningsgrunnlag til politikere Ledelse 

 Samhandling. 

 Yngre folk sitter for lenge på sykehjem når de burde vært helt andre steder. 

Vanskelig å få svar på "ansikt til ansikt-tid" innen hjemmetjenesten, som synes 

preget av en ineffektiv organisering. Generelt liten vilje fra administrasjonen til å 

innrømme utfordringer og forbedringspotensial. 

 Forebygging og tidlig innsats er et mål i Strategi 2020. Er bekymret for om vi 

klarer å få dette til i Helse og omsorg da det vil bety en vridning av ressursene og 

noen ganger merbruk i perioder for å få brukere selvhjulpne på alle måter helt eller 

delvis. Økonomi er her ofte et hinder for å få dette til, og ser da at det gis mye 

hjelp som ikke medfører at bruker kommer særlig videre. 

 Økonomi 

 "Ikke bli sett", manglende behandling og "varme hender". 

 Samhandling er et risikoområde både internt mellom bestiller og utfører, samt 

eksternt med sykehuset. 

 Tjenestetilbudet til utviklingshemmede og Psykisk helse og rus 

 Alle overganger mellom tjenester interne og eksterne betyr økt risiko for 

pasientene/beboerne derfor krever dette et godt gjennomarbeidet 

samarbeidsregler som er skriftlige og som kan registreres avvik i forhold til. 

 Bemanningsfaktor og kompetansebehov ved sykehjemmene. Brukermedvirkning - 

aktiv brukerrolle. Hvordan blir yngre personer med demens på sykehjem ivaretatt 

med verdighet? Bor personer med demens for lenge hjemme, og blir for store 

omsorgsoppgaver lagt på pårørende? I hvilken grad er dette god 

pasientbehandling og verdighet? Trenger vi flere og bedre forebyggende tilbud? 

 Kirken driver ulike tiltak etter avtale med Asker kommune, Elveplassen, 

Arbeidstiltak psykisk helse og rus, Kirkens feltarbeid med bl.a. drift av Varmestua 

Er dette tjenester som er vurdert i en offentlig anskaffelsesrunde eller er det 

tilskudd til drift gitt etter avtaler/direkte anskaffelser? Disse tjenestene bør legges 

ut som offentlige anskaffelser slik at det blir åpne avtaler om tjenestene. 

 Samhandling er en forutsetning for helhetlige og sammenhengende tjenester, 

dermed oppfattes dette som et særskilt risikoområde 
       



 

Oppvekst: 

       

 
Alle Politikere Admin. Produktivitet Økonomi 

Regel- 
etterlevelse 

Mål- 
oppnåelse 

Barnevern 3,31 3,47 3,18 44 % 22 % 48 % 78 % 

Barne- og familieenheten 3,13 3,13 3,13 52 % 30 % 43 % 78 % 

Barnehagetilbud 2,48 2,36 2,62 33 % 25 % 50 % 83 % 

Asker voksenopplæring 2,43 2,27 2,62 36 % 9 % 27 % 82 % 

Grunnskoleopplæring 2,37 2,29 2,44 30 % 20 % 60 % 80 % 

 
Kjenner du til noen særskilte risikoområder innen 

tjenesteområdet Oppvekst? 

 

 Store deler av Opplæringsloven og forskriften til den. 

 Manglende iverksatte tiltak eller manglende avdekking av omsorgssvikt kan få 

store konsekvenser for enkeltbarn og det vil gi store kostnader. 

 Barnevern 

 Barnevern 

 Den generelle økonomikompetansen hos ledere som forvalter et stort budsjett. 

Fare for feilføringer. 

 Risiko ift. terror - vi må få på plass en skikkelig plan for barnehager og skole 

 Spesialundervisning 

 Introduksjonsordningen for flyktninger. Høyaktuell I disse dager - antar at store 

deler av denne ligger I voksenopplæringen. Virker organiseringen I kommunen 

etter hensikten, hvordan er måloppnåelsen sett I forhold til hva man kunne 

forvente ut fra ressursinnsats og egenskaper ved deltakergruppe. 

Integreringsområdet blir svært vesentlig å ha kontroll på - den store massen 

nyankomne har ikke nådd kommunene ennå, det gjelder å ha kontroll før det 

skjer. 

 Oppfølging av § 9a 

 Vold og trusler. Elevenes sikkerhet. Enorme forskjeller i tjenestetilbudet 

 Mobbing 

 Enkeltvedtak knyttet til barn med spesielle behov ikke gjennomføres pga. sykdom 

hos personalet. 

 Beredskap for uønskede skolehendelser 

 Barn med særskilte behov. Tidlig innsats. For sen innsats med henblikk på 

språkutvikling og sosial kompetanse. Mangel på fagkompetanse. Integrering 

 Kunne ønske en gjennomgang av grensesnittet mellom BFE/barnevern og 

skoler/barnehager. Fungere samarbeidet mellom disse på en måte som alle parter 

er fornøyd med? 

 Etter hvert vanskelige å realisere politiske vedtak/mål fordi budsjettene 

reduseres 

 Bofellesskap for enslige mindreårige, økonomi og lovkrav. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

       



Kultur, frivillighet og 

fritid: 

       

 
Alle Politikere Admin. Produktivitet Økonomi 

Regel- 
etterlevelse 

Mål- 
oppnåelse 

Tilskudd innen kultur og idrett 2,9 3,07 2,5 27 % 67 % 47 % 40 % 

Kulturhus 2,52 2,6 2,33 45 % 91 % 9 % 36 % 

Idrett  2,47 2,46 2,5 10 % 80 % 60 % 50 % 

Kulturskole 2,05 2,07 2 17 % 67 % 33 % 67 % 

Friluft 2,05 1,85 2,5 20 % 80 % 40 % 20 % 

Bibliotek 1,95 1,79 2,33 0 % 80 % 20 % 60 % 

 
Kjenner du til noen særskilte risikoområder innen 

tjenesteområdet Kultur, frivillighet og fritid? 

 

 Nei, men tette bånd mellom beslutningstakere og organisasjoner kan gi stor risiko 

for at relasjoner skal være utslagsgivende i fordeling av ressurser. 

 Rapportering fra de som får tilskuddsmidler fra kommunen 

 Mva. spørsmål vedr idrett, men dette er nå under utredning/vurdering og revisjon 

vil få svar ihht. de frister som er satt. 

 Mener det kan være behov for å få en samlet oversikt over de ordninger som 

finnes for støtte. 

 
 

       Teknikk og miljø: 

       

 
Alle Politikere Admin. Produktivitet Økonomi 

Regel- 
etterlevelse 

Mål- 
oppnåelse 

Plan og bygg 3 3,2 2,7 56 % 22 % 78 % 72 % 

Asker drift (beredskap og 
vedlikeholdstjenester innen vei, 
vann og avløp) 2,91 2,92 2,9 75 % 38 % 44 % 25 % 

Vann og avløp 2,73 2,67 2,8 29 % 64 % 50 % 57 % 

Brann og redning 2,55 2,46 2,67 25 % 33 % 67 % 75 % 

Samferdsel 2,54 2,5 2,6 46 % 38 % 46 % 77 % 

Renovasjon 2,3 2,5 2 36 % 55 % 27 % 73 % 

 
 
 

Kjenner du til noen særskilte risikoområder innen tjenesteområdet Teknikk og 

miljø? 

 Vedlikehold av kommunens eiendommer/bygninger 

 Registrering av verdier, maskiner og utstyr. Planlegging og gjennomføring av 

daglige arbeidsoppgaver. 

 Saksbehandlingsprosess i plan og bygg og samhandling med plan-sjef i 

rådmannens stab. 

 Bruk av glyfosatholdige ugressmidler 

 
 
 

       



Eiendom: 

       

 
Alle Politikere Admin. Produktivitet Økonomi 

Regel-
etterlevelse 

Mål- 
oppnåelse 

Prosjektgjennomføring 
(utbygging/rehabilitering) 3,29 3,5 2,6 37 % 95 % 16 % 79 % 

Strategisk utviklingsarbeid og 
oppfølging av 
investeringsprosjekter 3 3,13 2,6 59 % 82 % 29 % 76 % 

Forvaltning, drift og vedlikehold 2,74 3 2 70 % 90 % 20 % 50 % 

Renhold og praktisk bistand 2,29 2,38 2 67 % 33 % 17 % 83 % 

 

Kjenner du til noen særskilte risikoområder innen 

tjenesteområdet Eiendom? 

 

 Oppfølging av rammeavtaler 

 Vedlikehold og oppfølging av nye prosjekter. 

 Overskridelser på investeringsprosjekter grunnet for dårlig prosjektstyring 

 Energiforbruk, energikostnader og oppfølging/nytte effekt av EPC kontrakter 

 Manglende styring, kreativitet og kontroll. 

 Kostnadsnivå på eksterne tjenester og manglende rammeavtaler. 

 1)Press fra politikkere og/eller kommuneledelsen kan føre til at rutinene ikke blir 

fulgt. 2) Myndighet tildeles medarbeidere i fagområder de ikke har kompetanse på 

3) Oppdeling i ulike virksomheter kan føre til suboptimaliseringer 4) Spredt 

lokalisering fører til dårligere samarbeid over ansvarsgrenser 

 Overtagelse av bygg fra entreprenører til Asker kommune - får vi det vi skal ha 

 Det kan virke som om gjennomførte prosjekter har for høy kostnad 
 
 

       Administrasjon og 

ledelse: 

       

 
Alle Politikere Admin. Produktivitet Økonomi 

Regel- 
etterlevelse 

Mål- 
oppnåelse 

Anskaffelser 3,12 3,6 3 34 % 57 % 78 % 36 % 

Oppfølging av politiske vedtak 2,92 3 2,89 15 % 21 % 34 % 85 % 

Journalføring, arkiv og 
offentlighetsloven 2,81 2,69 2,83 22 % 0 % 93 % 24 % 

Økonomistyring, målstyring og 
internkontroll 2,79 3,08 2,72 33 % 71 % 33 % 79 % 

Etikk, etiske retningslinjer og 
arbeidsgiverstrategi 2,75 2,64 2,77 9 % 4 % 67 % 72 % 

IKT/informasjonssikkerhet 2,74 2,77 2,73 28 % 7 % 74 % 40 % 

 
Kjenner du til noen særskilte risikoområder innen 

tjenesteområdet Administrasjon og ledelse? 

 

 Navning av dokumenter og innlegging av kategori 

 Den generelle budsjettfordelingen. Riktige fordelingsnøkler av pengesekken. 

 Arkivering, utfordring nasjonalt og lokalt., Viktig for kommunen som skal være en 

åpen kommune. IKT sikkerhet er viktigere og viktigere fremover. 

 Informasjonssikkerhet 



 Økonomi. Må tenke helhet og sammenheng også fra økonomisk ståsted. IKT - vi 

lever i antikken. Opplever lite kompetanse og sammenheng av IKT arbeidet som 

gjøres i kommunen. 

 Underbudsjettering av investeringsprosjekter 

 Skjønte ikke om spørsmål fire var rettet mot eksempelvis anskaffelser i egen 

avdeling eller anskaffelsesavdelingen. (samme for de andre delspørsmålene). 

 Korrupsjon Avvik som kan føre til feil eller ulik praksis overfor brukere/kunder. 

 Ikke utover det at jeg tror innkjøp ikke gjennomføres optimalt. Tror 

rammeavtaler brukes får mye og i strid med lovverket 

 Innenfor et slikt område vil det alltid være en risiko for uetisk atferd. 

 

 

 

Du har nå besvart spørsmål knyttet til ett eller flere 

tjenesteområder. Er det andre områder innenfor kommunens virksomhet du 

mener er aktuelle for en forvaltningsrevisjon? 

 

 Man bør ha en del oppmerksomhet på tjenesteområder/tjenestesteder med svak 

måloppnåelse. 

 Eiendom 

 Ivaretagelse av bygg og anlegg i kommunens eie. 

 Helse Eiendom 

 Mener at det bør gjennomføres forvaltningsrevisjon knyttet til eiendom/EDF og 

innføring av gjengs leie. Her er det store forskjeller i prisfastsettelsene som vi ikke 

kan se en logisk forklaring på. 

 Ser på forvaltningsrevisjon, som for andre revisjoner, som en mulighet til læring 

og forbedring og er positiv til dette. Jeg har ikke noe kvalifisert grunnlag for å 

mene noe om behovet for revisjon er større eller mindre i min enhet i forhold til 

andre enheter eller vurdere andre enheter opp mot hverandre. Dette vil bare 

være basert på synsing. Jeg mener revisjon bør foretas jevnlig i alle enheter, og 

at revisjonen selv må velge ut særskilte enheter ved spesielle behov/hendelser. 

Har derfor valgt å svare "vet ikke" på de fremlagte spørsmål. Dersom jeg blir klar 

over spesielle hendelser som jeg mener bør undersøkes nærmere, ville jeg 

benytte tjenestevei eller de andre varslingsmuligheter som foreligger i Asker 

kommune. 

 Oppvekst og helse har de klart største økonomiene i kommunens budsjetter, og 

det kunne kanskje tenkes at selv små feil her, vil gi store økonomiske 

konsekvenser. 

 Administrasjon Eiendom 

 Personal og lønn. 

 Vold og trusler 

 Generelt regel etterlevelse innenfor anskaffelser på alle områder 

 

 

 

 

 

 

 



Grafen nedenfor viser samlet gjennomsnittlig skår for tjenesteområdene på spørsmålene Hvor viktig 

mener du det er å iverksette forvaltningsrevisjon innenfor følgende områder?» (skala 1-4, der 1 er 

lite viktig og 4 er svært viktig). Resultatene er for politikere og administrativt ansatte samlet: 

 

 

Grafen nedenfor viser de 12 funksjonene/virksomhetene som er vurdert som «viktigst» å iverksette 

en forvaltningsrevisjon innenfor  

 

 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Kultur, frivillighet og fritid

Teknikk- og miljø

Oppvekst

Eiendom

Administrasjon og ledelse

Helse- og omsorg

2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,3 3,4

Sosiale tjenester

Hjemmesykepleie

Plan og bygg

Strategisk utviklingsarbeid og oppfølging av…

Anskaffelser

Barne- og familieenheten

Tjenester til funksjonshemmede

Omsorgsboliger/sykehjem for eldre

Psykisk helse og rus

Samhandling

Prosjektgjennomføring…

Barnevern



Diagrammene nedenfor viser gjennomsnittskår samlet for politikere og administrativt ansatte på 

spørsmålene «Hvor viktig mener du det er å iverksette forvaltningsrevisjon innenfor følgende 

områder?» (skala 1-4, der 1 er lite viktig og 4 er svært viktig): 

Tjenesteområdet Administrasjon og ledelse: 

 

 

Tjenesteområdet Eiendom: 

 

 

2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2

IKT/informasjonssikkerhet

Etikk, etiske retningslinjer og
arbeidsgiverstrategi

Økonomistyring, målstyring og
internkontroll

Journalføring, arkiv og
offentlighetsloven

Oppfølging av politiske vedtak

Anskaffelser

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Renhold og praktisk bistand

Forvaltning, drift og vedlikehold

Strategisk utviklingsarbeid og oppfølging av
investeringsprosjekter

Prosjektgjennomføring
(utbygging/rehabilitering)



Tjenesteområdet Helse- og omsorg: 

 

 

 

 

Tjenesteområdet Kultur, frivillighet og fritid: 

 

  

2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,3

Forebyggende helsetjenester

Hjemmesykepleie

Sosiale tjenester

Tjenester til funksjonshemmede

Omsorgsboliger/sykehjem for eldre

Psykisk helse og rus

Samhandling

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Bibliotek

Friluft

Kulturskole

Idrett

Kulturhus

Tilskudd innen kultur og idrett
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Barnevern
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Renovasjon

Samferdsel

Brann og redning

Vann og avløp

Asker drift

Plan og bygg
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Forord   
 
I henhold til forskrift for kontrollutvalg skal Kontrollutvalget minst én gang i 

valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er 
konstituert utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen 
skal baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og 

vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for 
forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter.  

 
Kontrollutvalget vedtok i møte den 24.08.15 at kommunerevisjonen skulle legge 

frem et forslag til prosess og innretning for arbeidet med overordnet analyse for 
plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2020 til. I påfølgende møte i 
september ble følgende vedtak fattet: 

 
 Kontrollutvalget ber kommunerevisjonen jobbe videre med overordnet 

analyse i tråd med den skissen som er fremlagt. 
 

Kommunerevisor har på grunnlag av bestillingen utarbeidet overordnet analyse for 

forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2020. I tråd med forslag til prosess er 
analysen blitt gjennomført i nært samarbeid med Kontrollutvalget. For øvrig er det 

innhentet opplysninger fra sentrale politikere og ansatte i administrasjonen. Vi 
takker alle som har bidratt med opplysninger til analysen for samarbeidet. 
 

 
Asker, dato 

 
 
Brita Arvidsen      Inger Helene Elstad 
kommunerevisor         revisor 
 

 
        Helene Knutsen 

             revisor
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1 Innledning 

Ifølge bestemmelsene om internt tilsyn og kontroll og revisjon i kommunelovens 
kapittel 12 med forskrifter er det et krav at det skal gjennomføres en overordnet 
analyse basert på risiko- og vesentlighetsvurderinger. Hensikten med den 

overordnede analysen er å fremskaffe relevant informasjon om kommunens 
virksomhet slik at det er mulig for kontrollutvalget å legge en plan for 

forvaltningsrevisjon, og å prioritere mellom ulike områder hvor det kan være 
aktuelt å gjøre forvaltningsrevisjon. På denne måten ønsker man å sikre at det er 
de nyttigste forvaltningsrevisjonene som gjennomføres.  

 
Kontrollutvalget skal, i henhold til kontrollutvalgsforskriftens § 9, påse at 

kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon. I følge 
forskriftens § 10 skal utvalget, minst én gang i løpet av valgperioden – og senest 
innen utgangen av året etter kommunestyrets konstituering – utarbeide en plan 

for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen, som skal vedtas av 
kommunestyret, skal være bygget på en overordnet analyse av kommunens 

virksomhet. Analysen har som siktemål å identifisere behovet for 
forvaltningsrevisjon innen de ulike sektorene/områdene i kommunens virksomhet 
– ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. 

 
Den overordnede analysen skal altså bidra til god og nyttig forvaltningsrevisjon av 

kommunenes virksomhet. De mest sentrale bestemmelsene om 
forvaltningsrevisjon i kommuneloven med forskrifter danner derfor et viktig 
referansepunkt. Formålet med forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en 

bedre og mer effektiv kommunal forvaltning. Når det utføres forvaltningsrevisjon 
rettes fokus mot økonomi og måloppnåelse i vid forstand.  

1.1 Forvaltningsrevisjon – definisjon og formål 

Det er kontrollutvalget som har ansvaret for at det utføres forvaltningsrevisjon i 

kommunen. Dette framgår av kommuneloven § 77 nr. 4 som har følgende ordlyd:  
 

 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir 
revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres 

kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende 
bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av 

økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller 
fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).  
 

 
Forvaltningsrevisjonens innhold er ytterligere utdypet i forskrift om revisjon § 7 

første ledd:  
 

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av 
økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller 
fylkestingets vedtak og forutsetninger. Herunder om  
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a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med 
kommunestyrets vedtak og forutsetninger,  

b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som 
er satt på området,  
c) regelverket etterleves,  

d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,  
e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer 

med offentlige utredningskrav 
f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller 
fylkestingets forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd. 

 
Forvaltningsrevisjonen er med andre ord et viktig verktøy for kommunens øverste 

politiske organ for å føre tilsyn og kontroll med kommunens totale forvaltning og 
de resultater som oppnås.  
 

Kapittel 5 i forskrift om kontrollutvalg inneholder utfyllende bestemmelser om 
kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon. Ifølge forskriftens § 9 er det 

kontrollutvalgets ansvar å påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for 
forvaltningsrevisjon. Av departementets merknader til paragrafen framgår det at 
det i siste instans påhviler kommunestyret å sørge for at det blir mulig for 

kontrollutvalget å oppfylle forskriftens krav på dette punktet, blant annet ved å 
stille de nødvendige budsjettmidler til rådighet for kontrollutvalget.  

 
Forskriften § 10 omhandler plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og lyder 
som følger:  

 

 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av 
året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan 

for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller 
fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i 
planperioden.  

 

 

Bestemmelsen innebærer at kommunestyret gjennom å vedta en plan for 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon skal bestemme innholdet i og omfanget av 

forvaltningsrevisjonsarbeidet. Det medfører at kommunestyret spiller en aktiv og 
bestemmende rolle i forvaltningsrevisjon ved at forvaltningsrevisjonsarbeidet 
knyttes tett opp til kommunestyret. Det framgår av lovforarbeidene at dette er 

ment å styrke forvaltningsrevisjon i kommunene. 

1.2 Risiko- og vesentlighetsvurdering 

Risiko- og vesentlighetsvurderinger i denne sammenheng betyr at det skal gjøres 
en vurdering av på hvilke områder av kommunens virksomhet det er risiko for 

vesentlige avvik i forhold til de vedtak, forutsetninger og mål som er satt for 
virksomheten.  
 



Utkast overordnet analyse 2016-2020 

Asker kommunerevisjon              Side 6 

Analysen forsøker å synliggjøre – ut fra vurderinger av sannsynlighet for avvik og 
alvorlighetsgraden ved eventuelle avvik – områder i kommune der 

forvaltningsrevisjon bør utføres.  
 

1.3 Relevante vedtak 

I sak om Tilsyn med brukermidler1 vedtok Kontrollutvalget følgende: 
Kontrollutvalget vil bestille kontroll med brukermidler med jevne mellomrom. 

Dette tas inn i plan for forvaltningsrevisjon 2015-2019. 

1.4 Metode og leserveiledning 

Begrepet overordnet analyse indikerer at analysen tar utgangspunkt i 
virksomheten på et overordnet plan. Vi har benyttet opplysninger fra ulike kilder. 
Kostra er en viktig kilde som er brukt som grunnlag i den overordnede analysen, 

likeså er informasjon hentet fra kommunens årsrapporter og plandokumenter, 
politiske vedtak, revisjonens erfaringer og tidligere prosjekter. 

 
Presentasjon av tjenesteområdene: 
Kommunerevisjonen har innhentet informasjon om de seks tjenesteområdene ut 

fra nøkkeltall, målsettinger og lovkrav, samt revisjoner/tilsyn som er gjennomført 
på området. Tjenesteområdene er beskrevet ut fra følgende punkter: 

 Lovkrav: lister opp relevante lover innenfor tjenesteområdet 
 Økonomi/produktivitet: Tall fra kommuneregnskapet, herunder størrelsen 

på driftsbudsjettet, tall for inntekter og utgifter, eventuelt overskridelser. 
Produktivitetsindikatorer fra Kostra, sammenlignes med andre kommuner 

 Måloppnåelse: Presentasjon av hvilke mål, strategier, planer og føringer 

som gjelder for området. Kan være både kommunens egne mål og 
nasjonale føringer. 

 Hva har Kontrollutvalget fokusert på: Lister opp forvaltningsrevisjoner som 
er gjennomført i Asker foregående 4-års periode innenfor tjenesteområdet. 
Presenterer også hva som har vært tema for forvaltningsrevisjoner på 

området i andre kommuner. 
 

Kilder som er benyttet: 
 Kommunens egne styringsdokumenter, herunder handlingsprogram, 

årsrapporter, regnskap, diverse strategi- og plandokumenter 

 SSBs Kostra-database 
 «Kommunebarometeret» - en sammenligning av landets kommuner 

basert på til sammen 123 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. 
Kommunebarometeret benytter tall hovedsakelig fra SSBs Kostra-
database, men også offentlig statistikk fra en del andre kilder, herunder 

Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet mm. 
Kommunebarometeret er utarbeidet av Kommunal Rapport. 

 NKRFs forvaltningsrevisjonsregister. 
 

                                       
1 Kontrollutvalget møte 23. nov. 2015., sak 75/15 
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Spørreundersøkelsen: 

Distribuert til (Totalt 109 personer): 
– Komitéledere og gruppeledere 
– Kontrollutvalgets medlemmer 

– Direktører og virksomhetsledere i kommunen 
– (utvalgte mellomledere) 

 
 

Spørsmålene: 

– «Hvor viktig mener du det er å iverksette forvaltningsrevisjon innen 
følgende områder?» 

– Hvor fokus bør rettes (Økonomi, produktivitet, regeletterlvelse og 
måloppnåelse) 

– Åpne spørsmål (Kjennskap til særskilte risikoområder?) 
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2 Presentasjon av tjenesteområdene 

Denne delen av analysen sier noe om sentrale forhold i kommunen, 
utviklingstrekk, utfordringer mv. Her gis i tillegg en mer detaljert informasjon om 
ulike sektorer og fagområder. Målet er å finne fram til hvilke spesifikke områder 

innenfor hver av de ulike sektorene i kommunen det kan igangsettes 
forvaltningsrevisjon.  

2.1 Tjenesteområdet Administrasjon og ledelse 

Tjenesteområdet omfatter økonomiavdelingen2, HR-avdelingen3, 

utviklingsavdelingen og stabs- og servicefunskjoner i Strategi- og samfunn. 
Tjenesteområdet har ansvar for å tilrettelegge for politiske og administrative 
beslutningsprosesser, virksomhetsstyring og internkontroll, analyse- og 

utredningsarbeid, samfunnsutvikling, driftsstøtte til virksomhetene og 
kommunikasjonstjenester. 

2.1.1 Lovkrav 

Lovpålagte oppgaver er i hovedsak knyttet til egne ansatte. Det er få lovkrav som 
berører brukerne direkte. Nedenfor er listet utvalgte sentrale lover som 

kommunens virksomhet må følge: 
 Kommuneloven – er under revisjon. Nytt forslag til kommunelov fremlegges 

i 2016. 
 Forvaltningsloven 
 Lov om offentlige anskaffelser 

 Offentleglova 
 Arkivlova 

 Personopplysningsloven 
 Arbeidsmiljøloven – sist endret juni 2015. 

2.1.2 Økonomi/produktivitet 

Regulert budsjett for 2015 var på 226,8 mill. kroner, noe som utgjorde 7,3 
prosent av det totale driftsbudsjettet for kommunen. En liten andel av 

driftsbudsjettet går til politisk styring, mens omtrent 93 prosent av budsjettet er 
rene administrasjonskostnader. 

 
Asker har sammenlignet med andre kommuner lavere kostnader til administrasjon 
og styring.  

 
KOSTRA-tallene for administrasjon påvirkes av flere faktorer, herunder 

organisering (selskapsdannelser) og regnskapspraksis (i hvilken grad fellesutgifter 
posteres ut til tjenesteområdene). Sammenligning av utgiftene skal derfor gjøres 

med en viss varsomhet. For eksempel kan lavere kostnader enn i Bærum delvis 

                                       
2 Består av underavdelingene økonomi og finans, regnskap og anskaffelser. 
3 Personalavdelingen, Lønnsavdelingen og HMS/Bedriftshelsetjenesten 
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tilskrives at Asker har en to-nivå-organisering, mens Bærum for de store 
områdene er organisert i en tre-nivå modell. 

 

 
 

 
Investeringer 

Ved kommunestyrets vedtak av Handlingsprogram 2015-2018 ble det avsatt 10 
mill. kroner årlig til investeringer innenfor IKT-området. 
 

Det er ikke planlagt nye investeringsprosjekter innenfor tjenesteområdet i 
perioden. 

2.1.3 Måloppnåelse 

Stabs- og støttefunksjonene i administrasjon og ledelse har et særlig ansvar for 

samfunnsutvikling og tjenesteutvikling på strategisk nivå med utgangspunkt i 
planstrategien. Kommuneplanen angir mål og retningsvalg for kommunens 
utvikling. Kommuneplan 2014-2026 ble vedtatt av Kommunestyret i 2014. 

 
Videre har tjenesteområdet ansvar for å utarbeide, videreutvikle og implementere 

følgende strategier: 
 Arbeidsgiverpolitisk plattform 2011-2014 
 IKT-strategien 2011-2014 

 Kommunikasjonsstrategien 2012-2016 
 Anskaffelsesstrategien 2012-2015 

 Innovasjonsstrategien – vedtatt i 2015 
 Boligpolitisk strategi – lagt ut til høring 2015 

 
Strategiene revideres normalt hvert fjerde år. Med unntak av IKT-strategien ble 
samtlige av strategiene varslet revidert gjennom HP 2015-2018.  

 
Asker kommunes innovasjonsstrategi ble vedtatt i 2015. Strategien lanseres 

gjennom en åpen, virtuell dialogarena kalt KomInn. Formålet med plattformen er 
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både å informere om innovasjonsaktivitet i kommunen og invitere til engasjement. 
Oppfølging av forbedringsforslag, idékonkurranser og invitasjon til samarbeid vil 

også være et mål for KomInn. Det avsettes 1,5 millioner kroner årlig i 2016-2019 
for å implementere strategien (forutsetter vedtak i HP) 
 

Asker kommune kjøper varer og tjenester årlig for ca. 1 milliard kroner årlig, noe 
som utgjør ca. 1 tredjedel av kommunens samlede utgifter. Anskaffelser anses 

generelt å være et område med stor risiko for korrupsjon/misligheter. 
 
Handlingsplan mot korrupsjon, som ble vedtatt i 2015, skal gjøre kommunen mer 

motstandsdyktig mot korrupsjon gjennom systematisk etikk- og 
antikorrupsjonsarbeid. Kommunen lanserer i desember 2015 en nettbasert 

varslingsordning. Tjenesten gir innbyggere og andre samfunnsaktører mulighet til 
å varsle anonymt ved mistanke om korrupsjon, misligheter og andre lovbrudd. 
  

Anskaffelsesstrategien har til hensikt å sikre at «kommunens anskaffelser er 
lovlige, at kostnader reduseres og at det blir en enklere og mer effektiv hverdag 

for ansatte i anskaffelsesfunksjoner». For å nå målsettingen har det blant annet 
vært ønskelig å redusere det totale antallet leverandører til kommunen, samtidig 
som antall leverandører som har avtale med kommunen økes. Å øke kompetansen 

til kommunens bestillere og styrke den sentrale anskaffelsesfunksjonen, samt 
videreutvikle elektronisk støtte og verktøy i anskaffelsesprosessen. 

 
«Innovative anskaffelser», og fokus på «konkurransepreget dialog» framfor 
lukkede anbudskonkurranser med svært forhåndsdetaljerte kravspesifikasjoner, er 

blant fokusområdene i innovasjonsstrategien. 
 

Asker kommune har over 3000 årsverk og nærmere 4000 ansatte. Om lag 43 
prosent av kommunens ansatte jobber i reduserte stillinger. Mye deltid kan være 

uheldig for kvaliteten på tjenestene og for muligheten til å rekruttere tilstrekkelig 
og kompetent arbeidskraft. Temaet «heltidskultur vil ha en sentral plass i arbeidet 
med revisjon av Arbeidsgiverpolitisk plattform. 

 
Det overordnede målet for IKT-strategien er å videreutvikle den digitale 

infrastrukturen i kommunen og sikre mobile og digitalt tilgjengelige tjenester. I 
2016 starter kommunen arbeidet med å innføre Sikker Digital Post i Helse og 
omsorg, Barnevernet og Barne- og familieenheten basert på gjennomgang av 

rutiner for dokumentasjon og arkivering av saksbehandlingen og erfaringene fra 
de andre tjenesteområdene.  

2.1.4 Hva har kontrollutvalget fokusert på: 

Det er i foregående fireårsperiode ikke gjennomført forvaltningsrevisjoner av 

funksjoner/virksomheter som ligger under tjenesteområdet administrasjon og 
ledelse. Forvaltningsrevisjonen Forvaltning av kommunens eiendeler tok opp 
enkelte sektorovergripende problemstillinger. 

 
I andre kommuner har det vært gjennomført relativt mange forvaltningsrevisjoner 

av ulike sektorovergripende funksjoner, herunder: 
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 Anskaffelser 
 Oppfølging av politiske vedtak 

 Økonomistyring/målstyring/internkontroll 
 IKT/informasjonssikkerhet 
 Journalføring/arkiv/offentlighetsloven 

 Arbeidsgiverstrategi o.l. 
 Etikk/etiske retningslinjer 

2.2 Tjenesteområdet Eiendom 

Tjenesteområdet omfatter virksomhetene: 

 Eiendomsdrift og forvaltning (EDF) som skal sørge for at den kommunale 
bygningsmassen forvaltes, driftes og vedlikeholdes på en forsvarlig måte og 
fungerer optimalt for brukerne. 

 Prosjekt og utbygging (PRU) som har ansvar for planlegging og 
gjennomføring av kommunens utbyggingsprosjekter, både 

rehabiliteringsprosjekter og nybygg. 
 Renhold og praktisk bistand som har ansvar for renhold av kommunale 

formålsbygg og praktisk bistand til beboere i kommunale boliger. 

 I tillegg inngår eiendomsdirektøren og rådgivere som har ansvar for 
strategisk utredningsarbeid, mulighetsstudier, tidligfaseplanlegging og 

oppfølging av investeringsprosjektene. 

2.2.1 Lovkrav: 

Regelverket som er bestemmende for bygningsmassen finnes i en rekke ulike 
lover og forskrifter, og kan prinsipielt deles i to: 

 Lovbestemmelser som er spesielt utformet med tanke på å stille direkte 

krav til bygningsmassen, herunder (listen er ikke uttømmende); 
o Plan- og bygningsloven 

o Brann og eksplosjonsvernloven 
o Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr 

 Lovbestemmelser som er knyttet til virksomheten og dermed gir indirekte 

krav til bygningsmassen, herunder (listen er ikke uttømmende); 
o Arbeidsmiljøloven 

o Opplæringsloven 
o Kommunehelsetjenesteloven 
o Kulturminneloven 

2.2.2 Økonomi/produktivitet: 

Vedtatt driftsbudsjett for tjenesteområdet var i 2015 på 106,6 millioner kroner. 

Hoveddelen av driftsbudsjettet går til lønn (37 prosent) og «øvrige driftsutgifter 
(36 prosent). 

 
Investeringer 
Investeringsbudsjettet var i 2015 på 29 millioner kroner. Midlene er knyttet til 

eksisterende prosjekter og «sekkeposter», der de største postene er ENØK fase 2, 



Utkast overordnet analyse 2016-2020 

Asker kommunerevisjon              Side 12 

tettstedsutvikling og generelle brannkrav. Det er ikke planlagt nye 
investeringsprosjekter innenfor området. 

  
Tabellen nedenfor viser utvalgte Kostra-tall for området. 
 Asker Bærum Skedsmo Oppegård Landet 

u/Oslo 

Netto driftsutgifter til kommunal  
eiendomsforvaltning pr innbygger 

5188 5262 4853 5032 4505 

Korrigerte brutto driftsutgifter til 
kommunal eiendomsforvaltning pr kvm. 

1214 986 1072 958 929 

Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i 
kommunal eiendomsforvaltning pr kvm. 

109 64 116 110 80 

Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal 

eiendomsforvaltning pr kvm. 

521 448 589 430 500 

Herav energikostnader for kommunal 
eiendomsforvaltning pr kvm. 

119 100 106 78 103 

 
Asker kommune har for alle indikatorene høyere utgifter enn 
sammenligningskommunene. 

2.2.3 Måloppnåelse: 

«Strategi for kommunal eiendom» er under utarbeidelse. Denne vil definere 

overordnede og helhetlige strategier og tiltak for å sikre at tjenesteområdet 
«leverer fremtidsrettede formålsbygg, gir optimale forutsetninger for god 

tjenesteutøvelse, samt tilbyr en boligmasse som dekker befolkningens behov. 
 
Tjenesteområdet har ansvar for kommunale boliger til vanskeligstilte i 

boligmarkedet, inkludert førstegangsbosetting av flyktninger. Det kreves 
tilstrekkelig kapasitet og variasjon i boligene kommunen disponerer. Det skal i 

hht. FSK-sak 86/14 anskaffes 60 nye boenheter til definerte målgrupper innen 
utgangen av 2017. Det er foreslått avsatt ytterligere 30 millioner kroner i 
bevilgning for årene 2018 og 2019 til videre boligsosial utbygging. 

 
Det er i perioden 2016-2019 foreslått et totalt investeringsprogram på 2,1 mrd. 

Kroner. Investeringsprosjekter på over 100 millioner kroner rapporteres tertialvis. 
I 2014 ble det etablert et styringssystem for å sikre god styring og oppfølging av 
investeringsprosjektene.  Systemet er videreutviklet på samme IKT-plattform som 

den øvrige prosjektstyringen i kommunen og skal tas i bruk framover. Systemet 
skal sikre at rådmannen vil kunne følge opp prosjektene på et overordnet nivå. 

Det er høsten 2015 vedtatt sak om enhetlig standard for kommunale formålsbygg 
som skal implementeres i nye investeringsprosjekter fra 2016. Hensikten er å 
sikre lik standard for innbyggerne og at planleggings- og gjennomføringsfasen 

effektiviseres, samt bidra til en forsvarlig kommuneøkonomi. 
 

Energi- og klimaplan definerer mål for å redusere klimagassutslipp og energibruk i 
kommunens bygg. Erfaringer fra ENØK fase 2 skal gjennomgås og vurderes i 2016 
og det skal fremmes sak om tiltak for energieffektivisering av den kommunale 

bygningsmassen. 
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Det ble i 2011 vedtatt at alle nye kommunale bygg skal ha passivhusstandard. I 
HP 2016-2019 legges det opp til at fremtidig energistandard for bygg bør vurderes 

på nytt, i forbindelse med revisjon av teknisk forskrift som legger opp til passivhus 
som minimumsstandard fra 2016. 
 

Kommunen deltar i FutureBuilt-programmet har som mål å utvikle 
forbildeprosjekter – både områder og enkeltbygg – som skal redusere 

klimagassutslippene med 50 prosent innen områdene transport, energibruk og 
materialbruk. 
 

Gjennom HP 2015-2018 forslo rådmannen et investeringsprogram på omkring 2,1 
mrd. kroner. God styring av investeringsprosjekter er viktig. I 2014 ble det 

etablert et styringssystem for å sikre god styring og oppfølging av 
investeringsprosjektene. Det er argumentert for at kvalitet i tidligfasen av 
investeringsprosjekter er avgjørende for suksess. 

2.2.4 Hva har kontrollutvalget fokusert på: 

Det ble i 2014 gjennomført en forvaltningsrevisjon om forvaltning, drift og 

vedlikehold av kommunens formålsbygg.  Revisjonen konkluderte blant annet med 
at det var svakheter knyttet til kartleggingen av det langsiktige 

vedlikeholdsbehovet, noe som gjorde det usikkert om vedtatte prinsipper for 
vedlikehold ble fulgt. Det ble også påpekt at energiforbruket hadde økt, til tross 
for fokus på ENØK-tiltak. 

 
I 2013 bestilte KU en undersøkelse vedrørende svikt ved søknad om 

investeringstilskudd fra Husbanken for omsorgsboligene på Borgenbråten. Det ble 
anbefalt forbedringer knyttet til prosjektstyringsverktøyet. 
 

På landsbasis er det gjennomført om lag 40 forvaltningsrevisjoner innen 
eiendomsområdet siden 2012. De fleste omhandler forvaltning, drift og 

vedlikehold av kommunale eiendommer, men også styring av byggeprosjekter og 
OPS (offentlig privat samarbeid) har vært gjenstand for forvaltningsrevisjon. 

2.3 Tjenesteområdet Teknikk og miljø 

Tjenesteområdet omfatter kommunalteknisk avdeling (vann/avløp/vassdrag, 
vei/parkering og avfall/gjenvinning), plan- og bygningsavdelingen og Asker drift, 

samt Asker og Bærum brannvesen IKS.  

2.3.1 Lovkrav: 

Det er en rekke lovbestemmelser på området.  Sentrale lover som 
tjenesteområdet omfattes av er: 

 Forurensingsloven  
 Plan- og bygningsloven  
 Veglova  

 Brann- og eksplosjonsvernloven 
 Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg. 
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Nye lov- og forskriftskrav for plan- og byggesak vil kunne ha konsekvenser 

knyttet til reduksjon i kommunens gebyrinntekter og økt behov for tilsyn og 
potensiell ulovlighetsoppfølging. Dette kompenseres gjennom forslag til endrede 
gebyrer og økt bemanning i 2016. 

2.3.2 Økonomi/produktivitet: 

Vedtatt budsjett for 2015 var på 87,9 mill. kroner, noe som utgjorde 3 prosent av 

det totale driftsbudsjettet for kommunen. Tjenesteområdet står for ca. 34 prosent 
av kommunens totale driftsinntekter. Over 75 prosent av tjenesteområdets 

driftsutgifter forventes finansiert av driftsinntekter. 
 
Diagrammet nedenfor viser hvordan driftsutgiftene fordeler seg innenfor 

tjenesteområdet.  

 
 

 
Vann, avløp og renovasjon er selvkosttjenester og er i hovedsak fullt finansiert 

gjennom gebyrer. Også Asker drift dekker alle sine kostnader (direkte og 
indirekte) gjennom internt og eksternt salg av tjenester. 

 
Revisjonen av regnskapet i 2014 viser at selvkostberegningen for vann avløp, 
renovasjon, feiing og septik 2014 er innenfor retningslinjene for 

selvkostberegning. Det er derimot større usikkerhet knyttet til selvkostberegninger 
innenfor plan- og byggesak.4 

 
Investeringer 
Investeringsbudsjettet til Teknikk og miljø var i 2015 på ca 87, 2 millioner kroner. 

De største investeringene framover er innenfor selvkostområdet (VAR-området).  
 

Det ble gjennom HP 2015-2018 bevilget 20 millioner kroner årlig til utbygging av 
ledningsnettet for vann- og avløp. I rådmannens handlingsprogram søkes 
investeringsbudsjettet økt til 190,7 millioner kroner. Økningen er knyttet til den 

eksisterende «sekkeposten» Rehabilitering vann og avløp. Midlene søkes for å 
hente inn noe av etterslepet fra tidligere år. 

                                       
4 Gebyrer for plan- og byggesak er regulert gjennom gebyrregulativet som er politisk vedtatt. Det foreligger ikke 
vedtak om at tjenesten skal være til selvkost. Kommunen har mulighet til å kreve gebyr inntil selvkost for 
tjenester etter plan- og bygningsloven. 
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Det er planlagt større investeringer både ved VEAS og Asker og Bærum vannverk 

IKS. 
 
Produktivitet 

Tabellene nedenfor viser produktivitetsindikatorer fra Kostra innenfor 
tjenesteområdet. Alle tall er 2014 tall. 

 
VAR-området: 
 Asker Bærum Skedsmo Oppegård Landet 

u/Oslo 

Avfall og renovasjon:      

Gebyrinntekter per årsinnbygger  867 666 882 939  

Årsgebyr for avfalltjenesten (gjelder 

rapporteringsåret +1) 

2815 1983 2450 2891 2645 

Vann:      

Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet 
kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb) 

942 1526 955 1164 1382 

Driftsutgifter per tilknyttet innbygger 

(kr/tilkn.innb) 

622 1442 631 818 .. 

 - herav andel driftsutgifter for distribusjon 
av vann per tilknyttet innbygger 

84,7 62,4 68,9 62,7 .. 

Avløp:      

Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet 
kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb) 

786 1449 991 1411 1600 

Driftsutgifter per innb. tilknyttet 
kommunal avløpstjeneste (kr/tilkn.innb) 

743 1374 854 973 1204 

 

For VAR-området indikerer KOSTRA-tall for 2014 at Asker kommune har høyere 
produktivitet/lavere enhetskostnader enn sammenlignbare kommuner. 

 
Samferdsel: 
 Asker Bærum Skedsmo Oppegård Landet 

u/Oslo 

Bto. dr.utgifter i kr pr. km kommunal vei 
og gate 

240259 237397 344320 206703 120955 

Bto. dr.utg. i kr pr. innbygger for komm. 
veier  

855 724 1145 863 1018 

Korr. bto. dr.utg. i kr pr. km komm. vei 
og gate  

239165 237299 342657 196937 113964 

 
 
Plan-, bygge- og kartsaker: 
 Asker Bærum Skedsmo Oppegård Landet 

u/Oslo 

Brutto driftsutg. til plan/kart/bygg per 

innbygger. Konsern. 

875 696 727 752 780 

Brutto driftsinntekter til plan/kart/bygg 
per innbygger. Konsern. 

413 398 516 446 486 

Korrigerte brutto driftsutg. til 
plan/kart/bygg per årsinnb. Konsern.  

825 682 720 693 586 

 
Kostra-tall indikerer lavere produktivitet/høyere enhetskostnader innenfor plan- og 

byggesaksbehandling enn sammenlignbare kommuner.  
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2.3.3 Måloppnåelse: 

Tjenesteområdet teknikk og miljø skal levere gode infrastrukturtjenester, hindre 

forurensning og skape gode fysiske bomiljø. I tillegg skal tjenesteområdet legge til 
rette for næringsutvikling, ivareta kommunens egenart, sikre forsvarlig bruk av 
kommunens areal- og naturressurser, og dekke samfunnets behov for stedfestet 

informasjon.5 
 

Tabellen nedenfor viser kommunens plassering i kommunebarometeret innenfor 
relevante sektorer sammenlignet med andre kommuner6: 

 
 Vann, avløp, 

renovasjon 
Saksbehandling Miljø og 

ressurser 

Asker 9 185 35 

Bærum 43 140 306 

Skedsmo 102 100 15 

Oppegård   38 

 

Kategorien Saksbehandling er en sammenstilling av seks indikatorer for 
saksbehandlingstid innenfor plan- og byggesak hentet fra Kostra.7 Asker 
kommune scorer dårligere på disse indikatorene enn sammenligningskommunene. 

 
Tjenesteområdet har et stort ansvar knyttet til oppfølging av strategiene i 

kommuneplanen.  
 
Øvrige planer:  

 Hovedplan vei 2015-20248. Satsingsområder er kollektivtransport, gående 
og syklende. Det er gjennom HP 2016-2019 varslet at det skal fremmes sak 

om revidert sykkelstrategi for kommunen. 
 Trafikksikkerhetsplan 2015-20189 

 Hovedplan gjenvinning: ferdigstilles 2016. Planen vil gi føringer for hvordan 
kommunen skal nå målene for avfallsreduksjon og gjenvinning. 

 Grønnplan for Asker 

 Kommunedelplan for folkehelse 
 Energi- og klimaplan 2013-2030: Angir flere mål for reduksjon av 

klimagassutslipp. I planen skisseres i alt 25 tiltak for å nå de oppsatte 
målene. 

 

I HP 2015-2018 framkommer at det kommunale veinettet har et 
vedlikeholdsetterslep. Målet er at kapitalen som er lagt ned i veinettet skal 

                                       
5 HP 2016-2019 
6 Kategorien vann, avløp og renovasjon er en sammenstilling av VAR-gebyr, vannforbruk, samt ulike indikatorer 
for ledningsnettet hentet fra Kostra. Kategorien Miljø og ressurser skal gi et bilde på om kommunen tar vare på 
ressursene og det lokale miljøet. Kategorien er sammensatt av ulike Kostra-indikatorer. Tall innenfor 
eiendomsforvaltning (energi, kvm og vedlikeholdsutgifter) er her vektet 40 prosent. 
7 Andel byggesaker med overskridet frist (20 %), Behandlingstid for ett-trinns søknader (20%), Behandlingstid 
rammesøknader (20 %), Behandlingstid enkle tiltak uten ansvarsrett (20 %), behanldingstid reguleringsplaner 
(10 %), Behandlingstid oppmålingsforretning (10 %). 
8 Vedtatt i mars 2015, sak 27/15. 
9 Vedtatt februar 2015, sak 5/15 
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forvaltes med minst mulig verdiforringelse.10 Komité for Teknikk, kultur og fritid 
har i sak 28/15 gitt følgende innspill til rådmannens arbeid med handlingsprogram 

2016-2019: • Sykkel, gange og fortau • Økt satsing på vedlikehold av veier 
 
Sentrale mål er videre definert i Hovedplan vann og Hovedplan avløp og 

vannmiljø. Planene skal rulleres i 2016. 
 

Det er utarbeidet en fireårsplan for å ta igjen etterslepet med rehabilitering av 
vann- og avløpsnettet fra tidligere år og komme ajour med de årlige 
bevilgningene. Planen omfatter både økt kapasitet og nye og mer effektive måter 

å jobbe på for å sikre nødvendig produksjon og framdrift. 
 

Prosjekt spredt avløp viste at mange private avløpsanlegg var i dårlig forfatning, 
noe som har påvirket vannkvaliteten i elver og bekker. Vannkvalitetsmålingene 
viser at miljømålene ikke er nådd for mange av vassdragene i Asker. Det er angitt 

en tidsplan for oppryddingsarbeidet, både gjennom pålegg av utbedring av 
anleggene og for tilknytning til det kommunale avløpsnettet. 

 
Klimaendringene har satt fokus på risikoen knyttet til ras, flom og overvann. Asker 
kommune vil i 2016 videreføre arbeidet med å kartlegge og sikre kommunale 

trafikkområder for ras i fast fjell og løsmasseskred. Økt intensitet i 
nedbørsmengdene vil utfordre veiinfrastrukturen. Innsatsen skal dreies fra lapping 

av hull til asfaltering av større strekninger, da dette gir et mer varig resultat og 
økonomisk gevinst på sikt. Tømming av sandfang og sluk, grøfterens og 
krattrydding er vesentlig for trafikkarealenes evne til å transportere bort vann, og 

dermed også veienes levetid. 
 

I 2014 gjennomførte fylkesmannen i Oslo og Akershus tilsyn med Yggeset 
avfallsdeponi. Fylkesmannen avdekket 3 avvik under kontrollen. Disse var: 

1. Yggeset avfallsdeponi har mangelfull utslippskontroll for sigevann 
2. Virksomhetens rutiner for oppfølging av Yggeset avfallsdeponi er mangelfulle 
3. Yggeset avfallsdeponi mangler en oppdatert miljørisikovurdering 

 
I 2013 gjennomførte fylkesmannen tilsyn med krav gitt i Utslippstillatelse for 

kommunalt avløpsvann av 30.07.2010. Det ble gitt 1 avvik: 
Det mangler en gjennomsnittlig fornyelsestakt for perioden 2013 til 2021 og en 
vurdering av når vedlikeholdsetterslepet på avløpsledningene kan nås. 

2.3.4 Hva har kontrollutvalget fokusert på: 

Det ble i 2015 gjennomført en mindre forvaltningsrevisjon av 

saksbehandlingsrutiner i planseksjonen i Plan- og bygningsavdelingen. Vi påpekte 
svakheter ved saksbehandlingsrutinene, praktiseringen av gebyrregulativet og 

rollefordelingen mellom plan- og bygningssjef og kommuneplansjefen. Det er 
vedtatt oppfølging av rapporten i 1. halvår 2016. 
 

Forvaltningsrevisjonen «Kommunens eiendeler» fra 2014 tok for seg forvaltningen 
av driftsmidler som f.eks. maskiner, utstyr og redskaper hos blant annet Asker 

                                       
10 HP 2015-2018, s. 124 
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drift og Kommunalteknisk avdeling. Rapporten avdekket behov for mindre 
forbedringer og skal følges opp 1. halvår 2016. 

 
NKRFs forvaltningsrevisjonsregister viser at det siden 2012 totalt er gjennomført 
om lag 80 forvaltningsrevisjoner innenfor tjenesteområdet i andre kommuner. 

Flertallet av disse forvaltningsrevisjonene har fokus på regeletterlevelse. Temaer 
som går igjen er: 

 Selvkost på VAR-området 
 Sikkerhet og beredskap innenfor VAR-området 
 Byggesaksbehandling 

 Vedlikehold av veier 

2.4 Tjenesteområdet Oppvekst  

Tjenesteområdet omfatter virksomhetene barnehagetilbud, grunnskoleopplæring, 

Asker voksenopplæring, barne- og familieenheten samt barnevernstjenesten.  

2.4.1 Lovkrav: 

Tjenesteområdet oppvekst omfattes av en rekke lovkrav blant annet  

 Lov om barn og foreldre  

 Lov om barnehager 

 Lov om barneverntjenester  

 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa  

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.  

Oversikten skal inneholde de mest aktuelle særlover og forskrifter som styrer 

tjenesteområdets forvaltning og tjenesteproduksjon. Oversikten er ikke 

fullstendig. 

2.4.2 Økonomi: 

Tjenesteområdet oppvekst hadde et vedtatt driftsbudsjett på 1 271 millioner 

kroner i 2015.11 Oppvekst utgjør 39.5 % av kommunens totale driftsbudsjett. 

Rådmannen har i sitt forslag til HP 2016-2019 foreslått kutt innen 

oppvekstsektoren på 11,3 millioner i 2016. 

Tabellen nedenfor viser fordeling av driftsbudsjett innen tjenesteområdet 

Oppvekst: 
    

                                       
11 Hentet fra HP 2015-2018 Asker kommune s.91. 
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KOSTRA-tall: 

 
Asker  Oppegård Bærum  Skedsmo 

Landet  
u. Oslo 

Barnehage:           

Andel barn 0 år med bhg.plass i forhold til innb. 0 år 0,3 2,9 2,6 2,1 4 

Andel barn 1-2 år med bhg.plass i forhold til innb. 1-2 år 80,6 86,2 81,3 79,7 80,9 

Andel barn 3-5 år med bhg.plass i forhold til innb. 3-5 år 96,9 97,6 96,4 95,2 97,1 

Andel ansatte med barnehagelærerutdanning 32,2 29,1 28,5 30,7 35 

Andel ansatte med annen pedagogisk utdanning 7,5 5,4 5,1 9,5 4,3 

Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til  
førskolebarn, i forhold til alle barn i barnehage. Alle bhg. 

17,5 12,2 18,2 27,8 15,3 

Andel minoritetsspråklige  i forhold til alle med bhg.pl. 15,4 10,7 15,4 23,6 12,4 

Utgifter % opphold og stimulering 83,6 82,4 80,9 80,6 81,9 

Utgifter % tilrettelagte tiltak 9,9 7,3 10 9,5 9,7 

Utgifter % lokaler og skyss 6,6 10,4 9,1 9,9 8,4 

Grunnskole:           

Netto driftsutgifter til grunnskole, pr innb. 6-15 år 73443 64405 71184 68044 81150 

Netto driftsutgifter til SFO, pr innb. 6-9 år 5157 560 536 1518 4026 

Netto driftsutgifter til skolelokaler, pr innb. 6-15 år 16774 14089 14428 17330 16438 

Andel elever pr. skole 303 329 357 410   

Antall kommunale skoler 27 11 44 18   

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn 15,2 16 16 15,5 13,6 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-4.årstrinn 15,4 17,1 15,7 14,8 13,3 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5.-7.årstrinn 14,6 16,5 15,6 15,8 13 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn 15,6 14,5 16,6 16 14,3 

Andel elever som får spesialundervisning, 1.-4. trinn 5,1 3,6 4,9 5 5,2 

Andel elever som får spesialundervisning, 5.-7. trinn 9,4 7,2 8 8,7 9,5 

462161 

593523 

18280 
197318 

Barnehagetilbud

Grunnskole

Voksenopplæring

BFE og barnevern
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Andel elever som får spesialundervisning, 8.-10. trinn 9,1 7,6 8,8 8,9 10,5 

Andel lærere med universitets-
/høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning 

88,6 78,9 8,7 82,7 87,8 

Andel lærere med universitets-
/høgskoleutdanning uten pedagogisk utdanning 

7,1 10,7 8,8 7,5 5,6 

Andel lærere med videregående utdanning eller lavere 4,4 10,4   9,8 6,5 

Andel lærere som er 40 år og yngre 38,3 43,9 40 51,7 40,6 

Andel lærere som er 50 år og eldre 36,7 36,1 37,6 26,7 32,7 

Andel lærere som er 60 år og eldre 15,3 12,7 14,9 9,8 12,4 

Brnevern:           

Netto driftsutg. pr innb. 0-17 år, barnevernstjenesten 6 437 5 569 5 593 6 612 7 986 

Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk 
7,4 13,4 10,1 16,8 16,4 

Andel netto driftsutgifter til saksbehandling  36,8 41 41,3 36,6 32 

Andel netto driftsutg. barn ikke plassert av barnevernet 12,6 15,2 11,9 19,3 12,1 

Andel netto driftsutgifter barn plassert av barnevernet 50,7 43,8 46,8 44,1 55,8 

Barn med melding ift. antall innbyggere 0-17 år  3,4 3 2,2 4,4 4,1 

Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år 3,1 3,2 2,2 4,5 4,3 

Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år 3 3,4 2,4 3,5 4,8 

Brutto driftsutgifter per barn  56 781 48 476 69683 45 252 43 895 

Andel meldinger med behandlingstid innen 7 dager 98 100 99 99 98 

Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 mnd. 86 98 83 88 78 

Andel barn med tiltak per 31.12. med utarbeidet plan 89 96 89 89 82 

 

2.4.3 Måloppnåelse: 

«Kommunens tjenestetilbud innen oppvekst skal tilrettelegges slik at alle barn 

og unge hver dag har muligheten til å bli sett, stilt krav til og oppleve gleden av 
å lykkes med noe. Alle ansatte skal ha som mål å få til maksimal læring og 
utvikling for barn og ungdom ut ifra den enkeltes forutsetninger. 

Tjenestetilbudet skal videre sørge for at barn, unge og deres familier skal få 
riktig hjelp så tidlig som mulig i barnets livsløp og så raskt som mulig når 

problemer og bekymringer oppstår.»12 
 
Strategi 2020 innen tjenesteområdet helse og omsorg berører flere av 

delstrategiene innenfor oppvekst.  Spesielt gjelder dette Grunnpakke for tidlig 
innsats i Asker kommune som beskriver hvilke tiltak barn og unge i Asker har 

rett på. Prosjektet ble etablert i 2012 13med mål om å snu ressursbruken fra 
sen til tidlig i barnets livsløp. Tilbud til barn med sammensatte behov er også 
berørt av strategi 2020.  

 
Strategi for kvalitet i oppvekst 2025. Strategien skal implementeres i 2016 og 

                                       
12 Asker kommune, Årsrapport 2014 s. 50 
13 Prosjektet går inn i prosjektets siste fase høst 2015, og vil være i realiseringsfasen fra 2016 og følges opp med 
tanke på gevinstrealisering. 
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utover i perioden. Strategien er et mål- og verdidokument som skal sikre at 
barn og unge i Asker får en best mulig oppvekst.  

 
Borgenprosjektet er politisk initiert gjennom vedtak i kommunestyret 14. mai 
2013 og er etablert for å styrke leve- og oppvekstsvilkårene i Borgen-området. 

Det gjelder både bomiljø, kultur- og fritidstilbud og kvaliteten i barnehager og 
skoler. 

 
Resultater kommunebarometer 2015: 

Plassering kommunebarometer  Barnehage Grunnskole Barnevern 

Asker 252 4 68 

Bærum 339 2 232 

Skedsmo 220 75 176 

Oppegård 400 6 140 

 

Kommunebarometeret har rangert Asker kommune som nr. 252 innen 

barnehage. Rangeringen er basert på tall fra KOSTRA for de kommunale 
barnehagene for bemanning, fagutdanning, areal, andel av minoritetsspråklige 

barn i barnehage, andel ettåringer med barnehageplass som ikke har krav på 
plass.  
 

Kommunebarometeret har rangert Asker kommune som nummer 4 innen 
kategorien grunnskole. Rangeringen innen grunnskole er basert på karakterer 

og resultater fra nasjonale prøver (vektet 65 %) samt trivsel, utdanningsnivå på 
lærere, spesialundervisning. 
 

Kommunebarometeret har rangert Asker kommune som nummer 68 innenfor 
kategorien barnevern. Rangeringen innen barnevern er basert på årsverk, 

fristbrudd, utarbeidet plan, tiltak i hjemmet, tidlig innsats, saksbehandling, 
internkontroll og brukerundersøkelser. 
 

Barnehager: 
Strategi for kvalitet og kompetanse i barnehagene ble vedtatt i Kommunestyret 

14.6.2011. Strategien definerer kvalitet i barnehage. På bakgrunn av strategi 
for kvalitet og kompetanse i barnehagene utarbeidet Kompetanseplan for 
barnehagene i Asker 2012-2015 vedtatt av kommunestyret 14. juni 2011. 

Kompetanseplanen er direkte knyttet til visjonen og kvalitetsmålene i Strategi 
for kvalitet og kompetanse for barnehagene i Asker. 

 
Mobbefritt miljø i barnehage og skole: barnehager og grunnskoler skal oppleves 
som trygge og gode leke- og læringsmiljø fritt for mobbing og alle former for 

krenkelser. Dette arbeidet vil ha forsterket fokus i 2016.  
 

Grunnskole: 
Resultater på nasjonale prøver ligger over landsgjennomsnittet både for elever i 
5. trinn og 8. trinn. Elevundersøkelsene for 7 og 10. trinn viser at Asker 

kommune scorer på nivå med, eller høyere, enn landsgjennomsnittet i nesten 
samtlige kategorier. Elevundersøkelsen måler blant annet trivsel, mestring, 

https://www.asker.kommune.no/Samfunnsutvikling/Borgenprosjektet/
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motivasjon, støtte hjemmefra og på skolen, faglig utfordring, mobbing og 
medvirkning. 
 

Kompetanseplan Skole 2015-2016 Asker kommune viser til 

hovedsatsingsområdene innen skole. 

Standard for vurdering for læring. Målet er å utvikle en vurderingskultur og 

vurderingspraksis som har læring som mål. Standarden skal bidra til at alle 

skoler arbeider for å oppfylle særlig opplæringslovens forskrift kapittel 3 om 

underveisvurdering i fag. 

Standarden for trygt og godt læringsmiljø i Askerskolen definerer rammer og 

målsettinger som alle skoler skal jobbe systematisk og planmessig med for å 

sikre elevene et trygt og godt leke- og læringsmiljø.  Standarden skal bidra til 

at alle skoler arbeider for å oppfylle særlig opplæringsloven § 9a om et godt 

psykososialt læringsmiljø. Standarden definerer 30 mål for Askerskolen. 

Implementeringen av denne standarden er i gang. Arbeidet med at barnehager 

og grunnskoler skal oppleves som trygge og gode leke- og læringsmiljø fritt for 

mobbing og alle former for krenkelser, vil ha forsterket fokus i 2016. 

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Askerskolen skal sikre at 

skolene arbeider for å oppfylle Opplæringsloven Kapittel 9a som omhandler 

elevenes skolemiljø.  

Standard for dialog og godt samarbeid mellom hjem og skolen gir rammer og 

mål for en god dialog og godt samarbeid mellom hjem og skole. Alle skoler skal 

jobbe systematisk og planmessig med standarden for å sikre et godt samarbeid 

og dermed fremme gode læringsmiljø og læringsresultater. 

Våren 2015 fikk Asker kommune etter søknad tildelt 316 000 kr som 
realfagskommune i HP 2015-2018 ble det bevilget 1,5 millioner til 
kompetanseutvikling i Asker kommune i realfag i 2015 og 2016. Formannskapet 

har vedtatt at det fra høsten 2015 blir et eget pilotprosjekt, som en del av 
satsingen i Borgenprosjektet, med satsing på teknologi- og realfag ved 

Hagaløkka skole som kan videreføres til Borgen ungdomsskole.  
 
Asker kommune ønsker å fremstå som moderne og fremtidsrettet. Det er derfor 

behov for å øke PC/nettbrett-tettheten i Askerskolen. Det vil i skoleåret 
2015/2016 bli gjennomført en rekke pilotprosjekter. Det skal fremmes sak om 

digitalt løft i Askerskolen. 
 
Skolefritidsordningen: 

Plan for kvalitet i Skolefritidsordningen i Asker skal gi retning for skolenes 

arbeid med innhold i og organisering av de kommunale Skolefritidsordningene i 

Asker.  

Fra skoleåret 2016/2017 vil kompetanseutviklingen ha fokus på kultur og 

kreativitet, og det vil bli innført Kultur-SFO. 
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Voksenopplæring: 
Asker voksenopplæring skal sørge for at kravene til opplæring i Norsk og 

samfunnsfag i henhold til introduksjonsloven blir oppfylt. De skal også tilby 
grunnskole til voksne i tråd med opplæringsloven.  
Gjennomsnittskarakteren for grunnskolens avgangseksamen for voksne har 

sunket fra 2,8 i 2013 til 2,6 i 2014 og er innenfor lavest akseptert resultat i 
BMS.14 

 
Barne- og familietjenester: 
Barne- og familieenheten jobber med barn og unge i alderen 0-24 år og deres 

familier med råd og veiledning. Det ble i 2013 nedsatt et strategisk prosjekt for 
å evaluere Barne- og familieenheten. Prosjektet avsluttes i 2015 og vil være i 

realiseringsfasen fra 2016 og følges opp med tanke på gevinstrealisering. 
Barne- og familieenheten er organisert i avdeling tiltak, avdeling forebygging, 
avdeling pedagogikk og avdeling skolebarn og ungdom. 

 
Barne- og familieenheten har to måleindikatorer på brukerundersøkelsen med 

lavest akseptert resultat og fire med ikke er godkjent resultat.  Ni 
måleindikatorer har dårligere resultat i 2014 enn i 2013, mens 7 
måleindikatorer har forbedret resultat. Brukertilfredshet for barne- og 

familieenheten har steget fra 4,76 i 2013 til 5,52 i 2014. Andel saker i PP-
tjenesten med avvikende utredningstid har en stor økning fra 24,81 % i 2013 til 

83,04 % i 2014.15Gjennomsnittsalderen på barn som blir henvist til tjenester for 
barn og unge har også steget fra 13 år til 14,13. Ønsket resultat for denne 
måleindikatoren er 8 år. 

 
Bekjempelse av fattigdom. Handlingsplan med vekt på barn og unge 2013-2016 

gir oversikt over ulike tiltak til bekjempelse av fattigdom; målet er å gi barn og 

unge i lavinntektsfamilier mulighet til å kunne delta på fritidsaktiviteter og 

kulturarrangementer på lik linje med andre barn.  

Handlingsplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner 2013-2016 har en 
oversikt over eksisterende tiltak mot vold og forslag til nye tiltak og tjenester. 

Målet er nulltoleranse for vold.  
 

Barnevern: 
Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold 

som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett 
tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår.16  
 

Barnevernstjenesten har 13 måleindikatorer som har ønsket resultat mens 5 
har lavest akseptabelt resultat på Asker kommunes brukerundersøkelse 2014. 

Kun tre måleindikatorer var dårligere i 2014 enn i 2013.17 Brukertilfredshet med 
tjenestetilbudet, opplevd god service samt opplevd god ledelse har hatt en 
positiv økning på mellom 0,40-0,50 siden brukerundersøkelsen i 2013. Opplevd 

                                       
14 Hentet fra Asker kommunes brukerundersøkelse 2014 
15 Hentet fra Asker kommunes brukerundersøkelse 2014 
16 https://www.asker.kommune.no/Om-Asker-kommune/Organisasjonskart/Oppvekst-og 
utdanning/Barneverntjenesten/ 
17 Hentet fra Asker kommunes brukerundersøkelse 2014 

https://www.asker.kommune.no/PageFiles/8407/Bekjempelse%20av%20fattigdom.pdf
https://www.asker.kommune.no/PageFiles/8407/Handlingsplan%20for%20bekjempelse%20av%20vold%20i%20n%c3%a6re%20relasjoner%202013-2016.pdf
https://www.asker.kommune.no/Om-Asker-kommune/Organisasjonskart/Oppvekst-og
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god brukermedvirkning, opplevd god medvirkning og medbestemmelse, 
opplevelse av at organisasjonen tilrettelegger for læring, utvikling og fornyelse, 

gjennomsnittsalder for barn som blir henvist til tjenester samt avvikende 
saksbehandlingstider måleindikatorene som ligger på lavest aksepterte nivå på 
brukerundersøkelsen. 

2.4.4 Hva har kontrollutvalget fokusert på? 

I Asker kommune er det gjennomført 3 forvaltningsrevisjonsprosjekter de siste 

4 årene som omhandler tjenesteområdet oppvekst. I 2012 ble 

forvaltningsrevisjonsprosjektet «Barneverntjenesten i Asker kommune» 

gjennomført. I 2015 ble det gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt om 

«skolefritidsordningen i Asker kommune». Anbefalingene følges opp i 2016. Det 

ble også gjennomført en forvaltningsrevisjon om «tjenester til barn med nedsatt 

funksjonsevne» der både barnehage og skoletilbud er tema, samt samhandling 

og brukermedvirkning.  

NKRFs forvaltningsrevisjonsregister viser at det siden 2012 er gjennomført 145 

forvaltningsrevisjoner innen tjenesteområdet oppvekst i andre kommuner. Det 

ser ut til å være stort fokus på grunnskoleopplæring, særlig 

spesialundervisning. Barnevernstjenesten har også stadig vært gjenstand for 

forvaltningsrevisjon. 

2.5  Tjenesteområdet Kultur, frivillighet og fritid 

 
Tjenesteområdet omfatter virksomhetene bibliotek, kulturskole, kulturhus og 

idrett og friluft. I tillegg omfatter tjenesteområdet viktige virksomheter som 
utøves av andre i nært samarbeid med kommunen, slik som kulturminnevern, 

stiftelsen Akershus fylkesmuseum, Asker kirkelige fellesråd og øvrige 
trossamfunn. Området frivillighet og folkehelse ligger også til dette 
tjenesteområdet.  

2.5.1 Lovkrav: 

Området kan omfattes av lovkrav innen for eksempel: 

 Plan og bygningsloven 
 Kommunehelsetjenesteloven 
 Lov om folkebibliotek 

 Kulturlova 
 Opplæringsloven § 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod 

 
Oversikten skal inneholde de mest aktuelle særlover og forskrifter som styrer 

tjenesteområdets forvaltning og tjenesteproduksjon. Oversikten er ikke 

fullstendig. 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-19850614-077.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-19850614-077.html
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2.5.2 Økonomi/produktivitet: 

Tjenesteområdet Kultur, frivillighet og fritid har et samlet driftsbudsjett på 142,8 
millioner kroner i 2015. I forslag til HP 2016-2018 har rådmannen foreslått 
innsparinger på 3,8 millioner kroner i 2016. Driftsutgiftene til kultur, frivillighet og 

fritid utgjør 5,2 % av kommunens totale driftsbudsjett. Tabellen nedenfor viser 
fordeling av driftsutgifter fordelt på områder innen tjenesteområdet: 

18  
 

Totalt tildeles om lag 15 millioner kroner i årlige driftstilskudd til ulike lag og 
foreninger. Totalt 203 trossamfunn og livssynsorganisasjoner mottar tilskudd.  

 
Asker kommune har høyere netto driftsutgifter til bibliotek enn sammenlignbare 
kommuner og landsgjennomsnittet. Asker kommune har til gjengled høyere besøk 

i folkebibliotek pr innbygger samt utlån av medier pr innbygger enn 
sammenlignbare kommuner og landet. 

 

 
Asker Oppegård Bærum Skedsmo Landet u. Oslo 

Netto driftsutg. kultursektoren pr innb.  kr 2 429 1 924 2 955 1 898 1 992 

Netto driftsutg. aktivitetstilbud barn og unge  5,5 14,5 10 12,5 8,3 

Netto driftsutg.  til folkebibliotek  14 15,6 10,6 10,7 13,8 

Netto driftsutg. til kino 0 0,4 - - 0,7 

Netto driftsutg. til museer  2 1,3 0,1 0,7 3,1 

Netto driftsutg. til kunstformidling  1,3 0,1 4,4 4,3 5,2 

Netto driftsutg. til idrett  4,9 16,2 4,4 0,6 9,2 

Netto driftsutg.  idrettsbygg og idrettsanlegg 
33,6 18,3 51,4 29,7 21,9 

Netto driftsutg. til musikk- og kulturskoler  13,4 14,9 8,8 10,9 15 

Netto driftsutg. til andre kulturaktiviteter 11,9 6,9 5,4 9,9 12,6 

Netto driftsutg. kommunale kulturbygg  13,5 11,9 4,8 20,5 10,1 

                                       
18 Tall hentet fra HP 2015-2018 
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Netto driftsutg. til idrett per innbygger 120 311 129 11 183 

Netto driftsutg. aktivitetstilbud barn og unge 
pr innb. 6-18 år 

729 1 558 1 694 1 417 1 018 

Netto driftsutg. til kommunale musikk-
 og kulturskoler, pr innb. 6-15 år 

2 319 2 069 1 905 1 590 2 425 

Besøk i folkebibliotek pr innb. 5,4 5,2 4,7 3,1 4,4 

Utlån alle medier fra folkebibliotek pr innb. 
6,2 5,8 5,7 4,8 4,6 

Netto driftsutgifter til folkebibliotek pr innb. 339 300 314 204 275 

Netto driftsutgifter til muséer pr innb. 48 25 4 14 62 

Netto driftsutgifter til kunstformidling pr innb 30 3 130 82 104 
19 

2.5.3 Måloppnåelse: 

Resultater kommunebarometer og norsk kulturindeks 2015: 

 Plassering kommunebarometer: Kultur Plassering norsk kulturindeks 2015 

Asker 133 54 

Bærum 110 105 

Skedsmo 207 88 

Oppegård 185 155 

 
Kommunebarometeret har rangert Asker kommune som nr. 133 innenfor kultur 
(idrett er også i innebefattet i denne kategorien).  

Rangeringen er basert på tall fra KOSTRA og telemarksforskning som netto 
driftsutgifter til kultur idrett pr innbygger, aktivitetstilbud til barn og unge, 

bibliotek. Vidre er utlån alle medier ved bibliotek pr innbygger, og besøk pr 
innbyggerfor bibliotek, besøk fritidssenter, andel elever i musikk- og kulturskole, 
besøk kino også med i beregningene. 

 
Norsk kulturindeks rangerer Asker kommune som nr. 54 av samtlige kommuner i 

Norge.  Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i 
norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en 
rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger.20 Blant annet ser de 

på kulturarbeid, museum, kunstnere, kino, bibliotek og scenekunst. 
 

Kultur: 
Kulturplanen (2016-2026) ble vedtatt i september 2015. Kulturplanen inneholder 
20 mål og over 100 tiltak. Seks temaer for kulturarbeid i Asker prioriteres: 

 Arena for kulturutøvelse 
 Barn og unge 

 Frivillighet og folkehelse 
 Inkludering og mangfold 

 Kommunal organisering 
 Profesjonelt kunst- og kulturarbeid 

                                       
19 Tall fra KOSTRA 
20 https://www.telemarksforsking.no/fag/tema.asp?gID=KI&t_id=105 
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Strategisk plan for biblioteket ble behandlet i kommunestyret 10. mars 2015. Det 
ble vedtatt at biblioteket utvikles etter følgende langsiktige strategi: 

 Asker bibliotek videreutvikles til å bli et av landets beste og mest besøkte 
bibliotek. 

 Hovedbiblioteket i Asker sentrum utvikles i henhold til bibliotekloven i takt 
med samfunnsutviklingen og brukernes behov ved at nye oppgaver 

tillegges biblioteket. 
 Bibliotektilbudet i Heggedal samlokaliseres med andre virksomheter i det 

nye innbyggertorget. 

Arbeidet med strategisk plan for visuell kunst fortsetter i 2015. 
 

Av 17 måleindikatorer i BMS har Asker kulturhus to med ikke godkjent resultat. 
Det gjelder avvik i forhold til budsjett samt prosentvis økning i antall utleieforhold 
i kulturhuset. To måleindikatorer har lavest akseptert resultat, det gjelder opplevd 

god service og opplevd god brukermedvirkning. Asker kulturhus har en indikator 
som har bedre score i 2014 enn i 2013.  

 
Asker kulturskole har tre måleindikatorer som har ikke godkjent resultat. Det 
gjelder avvik i forhold til budsjett, opplevd god medvirkning og medbestemmelse 

og opplevelse av at organisasjonen tilrettelegger for læring, utvikling og fornyelse. 
Kulturskolen har 4 måleindikatorer som har lavest aksepterte resultat som gjelder 

årlig øking i tilstedeværelsen, opplevd god ledelse, at ansatte aktivt bruker 
mulighetene som arbeidsgiver tilbyr for opplæring, utvikling og etisk refleksjon 
samt andel elever i kommunens musikk – og kulturskole av andel barn 6-15 år.  

 
Natur og idrett:  

Kommunal plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2012-2015 angir mål og 
tiltak innenfor tre satsingsområder: 
 

 Uorganisert aktivitet 
 Aktivitet for personer med nedsatt funksjonsevne, flerkulturelle og eldre  

 Anleggsutvikling 
 
Kommunen har stort fokus på kapasitet, dekningsgrad og grunnlag for en 

rettferdig fordeling av treningstid i ishaller. Det er utarbeidet reglement for 
tildeling av treningstid til idrett i Asker kommune (Askermodellen). Modellen ble 

revidert i 2014.  
 
Kommunen ønsker å stimulere til ytterligere bruk av kommunens natur og 

friluftsområder. I den forbindelse er det viktig med god informasjon til 
innbyggerne, og godt vedlikehold samt tilrettelegging av turstier og 

nærmiljøanlegg. 
 

Prosjektet «IdrettsGlede for alle» skal over i en driftsfase fra 2015, og tilskuddet 
på 200 000 kr inkluderer Asker Idrettsråds administrasjon av tiltaket.  
 

Anleggsutvikling innenfor Idrett og friluftsliv er prioritert. 
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Frivillighet: 

Kommunen vil gjennomføre kurs i rekruttering og søking om tilskuddsmidler. 
 
Frivillighetsmeldingen 2013 ble vedtatt i januar 2014 med visjonen «det skal være 

lett å være frivillig i Asker».  Gjennom denne meldingen ønsker Asker kommune å 
legge til rette for at flest mulig av befolkningen skal ha mulighet for å delta i 

frivillige aktiviteter og foreningsliv. Frivillighetsmeldingen angir en rekke mål for 
den enkelte, organisasjoner, kommunen og for samfunnet. 

2.5.4 Hva har kontrollutvalget fokusert på: 

I Asker er det ikke gjennomført forvaltningsrevisjoner innenfor tjenesteområdet de 
siste 4 årene. NKRFs forvaltningsrevisjonsregister viser at det siden 2012 er 

gjennomført 15 forvaltningsrevisjoner på området i andre kommuner. Fokuset her 
har i hovedsak vært økonomiske forvaltning og styring særlig av tilskudd innen 

kultur og idrett, men også bruk av idrettshaller og anskaffelser på området. 
 

2.6 Tjenesteområdet Helse- og omsorg 

Tjenesteområde Helse og omsorg omfatter helsetjenester, psykisk helsetjeneste, 
sosiale tjenester, tjenester til funksjonshemmede, sykepleiertjenester og 

omsorgstjenester for eldre. 21 

2.6.1 Lovkrav: 

Tjenesteområdet helse og omsorg reguleres ev en rekke lovkrav.  Sentrale lover 
som tjenesteområdet omfattes av er: 

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester  

 Lov om pasient- og brukerrettigheter 
 Lov om sosiale tjenester i NAV 

 Lov om folkehelsearbeid 
 Lov om helsemessig og sosial beredskap 
 Lov om folketrygd 

 Lov om legemidler 
  

Oversikten skal inneholde de mest aktuelle særlover og forskrifter som styrer 

tjenesteområdets forvaltning og tjenesteproduksjon. Oversikten er ikke 

fullstendig. 

2.6.2 Økonomi/produktivitet 

Tjenesteområde Helse og omsorg har et samlet driftsbudsjett på 1 102 mill. 

kroner i 2015. I forslag til HP 2016-2018 har rådmannen foreslått innsparinger på 
2,4 millioner kroner innen helse og omsorg i 2016. Driftsutgiftene til 

                                       
21 Sykehjemsplasser som driftes av private og/eller interkommunale selskaper inngår også i dette 
tjenesteområdet. 
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tjenesteområde utgjør 33 % av kommunens totale driftsbudsjett Tabellen 
nedenfor viser fordeling av driftsutgifter fordelt på områder innen Helse og 

omsorg: 
 

22 

 

 
KOSTRA- tall: 
 

 
Asker Oppegård Bærum Skedsmo 

Landet u. 
Oslo 

            

Netto driftsutgifter pr. innb. 
pleie- og omsorgtjenesten (kr) 

14 772 14 227 16 570 13 118 16 409 

Institusjoner:           

Institusjoner :andel av netto driftsutg. til plo 44 48 41 42 45 

Tjenester til hjemmeboende-
andel av netto driftsutg. til plo 

46 45 52 54 50 

 Aktivisering, støttetjenester  andel av netto  
driftsutg. til plo 

10 7 7 4 5 

Korrigerte brutto driftsutg. pr. mottaker av kommu
nale pleie og omsorgstjenester 

436 834 395 636 487 712 342 004 392 678 

Årsverk ekskl. fravær i brukerrettede tjenester pr. 
mottaker 

0,56 0,51 0,54 0,44 0,49 

Plasser i institusjon % av innb. 80 år + 16,5 21,5 16,7 16,7 18,4 

Andel innb. 80 år + som er beboere på institusjon 12,4 15,9 13,6 12,6 13,4 

Andel brukere i institusjon m/omfattende  
bistandsbehov: Tidsbegrenset opphold. 

41,1 34,8 40 33,3 42,2 

Andel brukere i institusjon m/ omfattende  
bistandsbehov: Langtidsopphold 

83,3 76,3 87,4 84,9 82,3 

Gjennomstrømning opphold pr plass 31.12 på  
tidsbegrenset opphold i institusjon 

28,7 10,9 19,1 19,6 .. 

                                       
22 Hentet fra HP asker kommune 2015-2018 side 105 
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Gjennomstrømning personer pr plass 31.12. på  
tidsbegrenset opphold i institusjon 

9,1 6 9,1 10,4 .. 

Andel beboere i institusjon av ant. plasser (belegg) 104,4 98,7 95,7 104,9 .. 

Utgifter pr. oppholdsdøgn i institusjon 2 949 2 565 3 090 2 940 .. 

Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,33 0,42 0,5 0,51 0,5 

Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,27 0,36 0,55 0,26 0,37 

Hjemmetjenesten           

Mottakere hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år + 235 261 284 338 333 

Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av  
hjemmetjenester (i kroner) 

272 437 221 160 301 403 198 123 239 657 

Mottakere hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 0-66 år 17 15 14 18 20 

Mottakere hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 67-
79 år. 

39 49 48 75 69 

Mottakere hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år + 235 261 284 338 333 

Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke,  
praktisk bistand 

14,1 6,6 11 8,5 9,2 

Gjs. antall tildelte timer pr uke,  hjemmesykepleie 5,5 4,1 5,1 4,8 4,7 

Sosialhjelp           

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 1 591 1 539 1 717 2 040 1 906 

Gjs. stønadslengde mottakere 18-24 år 5 3,6 4 3,8 .. 

Gjs. stønadslengde mottakere 25-66 år 5,4 4,7 5,3 5 .. 

Sosialhjelpsmottakere m/stønad i 6 mndr. + 392 120 722 375 90 

Andel mottakere m/sosialhjelp som  
hovedinntektskilde 

40,4 56,6 48,4 46,7 45,5 

Andel netto driftsutg. økonomisk sosialhjelp 45,5 43 47,4 54,8 49,8 

Andel netto driftsutg.råd, veiledning og  
sosialt forebyggende arbeid 

30,7 44,6 33,5 38,9 37,7 

Kommunehelsetjeneste           

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner,  
kommunehelsetj. 

2 386 1 910 2 293 1 963 2 317 

Netto driftsutg forebygging, helsestasjon og  
skolehelsetj. pr. innb 0-5 år 

8 263 6 442 7 558 6 696 7 529 

Netto driftsutg forebygging, helsestasjon og 
skolehelsetj. pr. innb 0-20 år 

2 194 1 717 2 141 1 820 2 056 

 

2.6.3 Måloppnåelse: 

«Helse og omsorgstjenestene skal sikre en bærekraftig tjeneste slik at alle 

kommunens innbyggere skal få flest mulig gode levekår og sosiale 
helseforskjellene i befolkningen reduseres uavhengig av bosted, kjønn, etnisk og 
sosial bakgrunn og økonomisk evne. Befolkningen skal tilbys nødvendig helsehjelp 

gjennom et likeverdig tjenestetilbud. For å sikre at den enkelte kan leve et trygt, 
meningsfullt og et mest mulig selvstendig liv, tilbyr kommunen ulike tjenester.»23 

 

                                       
23 Asker kommune årsrapport 2014 side 66. 
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Strategi 2020- helse og omsorg er kommunens overordnede styringsdokument for 
utvikling av helse- og omsorgstjenester i årene som kommer. Implementeringen 

av strategien startet i 2013 og vil pågå systematisk de neste årene.  Det 
iverksettes tiltak som skal snu ressursinnsatsen fra reparasjon og behandling til 
forebyggende arbeid og tidlig innsats.  

 
Strategisk plan for kompetanseutvikling i Helse- og omsorgstjenesten 

Er et fireårig styringsdokument som skal sikre at virksomhetene i helse- og 
omsorgstjenesten utvikler, forvalter og tar i bruk kunnskapsressursene sine slik at 
brukere og pasienter mottar tjenester med god kvalitet og at kommunen kan 

nyttiggjøre seg ny teknologi og nye samhandlingsformer. 
 

OU- prosjektet « helhet og sammenheng» besluttet å etablere tre nye 
samhandlende virksomheter innen helse og omsorg for å sikre et helhetlig og 
koordinert tjenestetilbud:  

 Brukertorget ble etablert som ny virksomhet i november 2014 for å sikre 

«en dør inn» når innbyggere har behov for offentlig helse- og 

omsorgstjenester, hjelp med boligspørsmål, økonomi og/eller koordinering 

av sammensatte tjeneste. 17. august 2015 åpnet Brukertorget sitt 

publikumsmottak. 

 Samfunnsmedisin og forebygging ble etablert 1. januar 2015. Avdelingen 

skal sikre at innbyggerne i Asker kommune ytes forebyggende, 

behandlende og medisinskfaglige, rådgivende tjenester av god kvalitet. 

 Psykisk helse og rus ble etablert 1. januar 2015. Avdeling gir tilrettelagte 

tiltak til personer over 18 år med psykisk lidelse/psykisk krise, samt ansvar 

for rustiltak. Avdelingen gir også veiledning til andre virksomheter i 

kommunen og deltar i kommunens kriseteam.24 

Asker har som mål at kommunen skal være blant de mest innovative kommunene 

i landet innen velferdsteknologi. Utviklingen skal bidra til økt livskvalitet og 

selvstendighet for brukere og optimal ressursutnyttelse for tjenestene. Temaplan 

Velferdsteknologi definerer seks strategier for å nå målet.  

Resultater kommunebarometer 2015: 

Plassering kommunebarometer Sosiale tjenester Eldreomsorg Helse 

Asker  303 240 115 

Skedsmo 267 89 412 

Bærum 260 157 137 

 

Kommunebarometeret rangerer Asker kommune som nr. 240 innen eldreomsorg. 
Rangeringen er basert på KOSTRA-tall om bemanning, tilbud, behov, 
samhandling, enerom, demente, trygghet. Brukere. Det er også innhentet 

informasjon fra statsbudsjettet om dødelighet. 
 

                                       
24 https://www.asker.kommune.no/Om-Asker-kommune/Organisasjonskart/Helse-og-omsorg/Psykisk-helse-og-
rus/ 
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Asker kommune er rangert som nr. 115 innen helse. Rangeringen er basert på 
KOSTRA-tall og tall fra folkehelseinstituttet om legedekning, helsesøstre, 

psykiatriske sykepleiere, innleggelser, helseundersøkelser, hjemmebesøk, 
medisinbruk og forebygging.  
 

Innen sosialtjenester er Asker kommune rangert som nr. 303. Rangeringen er 
basert på tall fra KOSTRA om stønadstid, økonomi, aktivitet, økonomisk 

rådgivning, bolig, individuell plan, forebygging, kundekontakt og krisesenter. 
 
Helsetjenester: 

Avdeling forebygging og rehabilitering omfatter forebyggende tiltak og tjenester til 
alle mennesker med nedsatt funksjonsevne som har behov for opptrening eller 

tilrettelegging av sine omgivelser. I tillegg er kommunens seniorsentre organisert 
innen denne enheten. Avdeling forebygging og rehabilitering har 19 av 21 
måleindikatorer med ønsket resultat på brukerundersøkelsen i 2014. Øking i 

tilstedeværelse er eneste måleindikatoren med ikke godkjent resultat, mens 
opplevd samhandling mellom virksomhetene er eneste med lavest godkjent 

resultat. 12 måleindikatorer har økning i 2014, mens 5 har samme resultat og 4 
har dårligere score i 2014 enn i 2013.  
 

Sykepleietjenester og omsorgstjenester for eldre: 
Omsorgsboliger med heldøgnstjeneste har 13 av 18 måleindikatorer innen ønsket 

resultat på brukerundersøkelsen. 5 måleindikatorer er på lavest aksepterte 
resultat. Avvik fra budsjett, opplevd god medvirkning og bestemmelse, opplevelse 
av at organisasjonen tilrettelegger for læring, utvikling og fornyelse, opplevd god 

brukermedvirkning i utformingen av tjenestetilbud og opplevd god samhandling 
mellom virksomhetene som har lavest aksepterte resultat.11 måleindikatorer har 

dårligere score i 2014 enn i 2013, mens 4 har samme resultat som i 2013, og 3 
måleindikatorer har bedre resultat i 2014 enn i 2013.  

 
Plan for omsorgstjenester til eldre 2015-2030 omfatter temaene: 

 kapasitet  

 boligutbygging 
 forebygging 

 hjemmetjenester 
 heldøgnsomsorg 
 helse og velferdsteknologi 

Demensomsorg - temaplan 2014-2016 angir retning og mål for utvikling av 
tjenester til mennesker med demenssykdom og viser til satsingsområdene som 

må legges til grunn for å nå målene.  
 

Tjenester til funksjonshemmede: 
Boliger for mennesker med utviklingshemming har 6 måleindikatorer25 med 

lavest akseptert resultat og tre med ikke godkjent resultat på 
brukerundersøkelsen i 2014. Brukertilfredshet med tjenestetilbudet for boliger 
for mennesker med utviklingshemming har gått noe ned i 2014, og er på lavest 

akseptabelt nivå. Det samme er opplevd nytteverdi av IP, opplevd god 

                                       
25 Av totalt 21 måleindikatorer 
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brukermedvirkning, opplevd god brukermedvirkning i utformingen av 
tjenestetilbudet, opplevd helhet i tjenestetilbudet og opplevd god samhandling 

mellom tjenestene. Opplevd tilfredshet med informasjon fra tjenesten, øking i 
tilstedeværelse samt avvik i forhold til vedtatt budsjett har ikke godkjent 
resultat. Brukerne er generelt noe mer fornøyd med tjenestetilbudet boliger for 

mennesker med nedsatt funksjonsevne i 2014. 
 

Temaplan for Tjenesteutvikling til mennesker med nedsatt funksjonsevne 2016-
2019 angir retningen og målene for utvikling av tjenester til mennesker med 
nedsatt funksjonsevne med behov for langvarige og koordinerte tjenester. 

Planen viser sentrale satsningsområder som må legges til grunn for å nå 
målene. 

 
Sosiale tjenester: 
Av 22 måleindikatorer i BMS har sosialtjenesten 18 som har godkjent resultat, 

opplevd god medvirkning og medbestemmelse, opplevelse av at organisasjonen 
tilrettelegger for læring, utvikling og fornyelse samt opplevd god samhandling 

mellom virksomhetene har lavest godkjent resultat. Avvik i forhold til vedtatt 
budsjett er eneste måleindikatoren som har ikke godkjent resultat. 10 
måleindikatorer har dårligere resultat i 2014 enn i 2013. I BMS har NAV to 

måleindikatorer med lavest aksepterte resultat henholdsvis stønadslengden på 
sosialhjelp og opplevd god samhandling mellom tjenestene Måleindikatoren avvik i 

forhold til budsjett har ikke godkjent resultat. 
 
Boligsosialt utviklingsprogram blir avviklet ved utgangen av 2015, men 

kommunen vil fortsatt arbeide med å bedre boligsituasjonen til vanskeligstilte på 
boligmarkedet. I Kommuneplan for Asker 2014-2026 er temaene boligpolitikk og 

boligsosiale utfordringer viet spesiell oppmerksomhet. Kommunen har også 
utarbeidet i Boligpolitisk strategi som legges frem til behandling for 

kommunestyret vinteren 2016. Her foreslås det en rekke tiltak som til sammen vil 
bidra til å bedre boligsituasjonen for befolkningen i Asker.26 
 

Bekjempelse av fattigdom. Handlingsplan med vekt på barn og unge 2013-2016 
gir oversikt over ulike tiltak til bekjempelse av fattigdom; målet er å gi barn og 

unge i lavinntektsfamilier mulighet til å kunne delta på fritidsaktiviteter og 
kulturarrangementer på lik linje med andre barn. 
 

Psykisk helsetjeneste: 
Avdeling psykisk helse og rus gir tilrettelagte tiltak til personer over 18 år med 

psykisk lidelse/psykisk krise, samt ansvar for rustiltak. Avdelingen består av: 
 Psykososialt team 

 Aktivitetshuset  

 Botrening for unge voksne 

 Omsorgsboliger - psykisk helse og rus 

 Seksjon rustiltak27 

                                       
26 https://www.asker.kommune.no/Samfunnsutvikling/Boligsosialt-utviklingsprogram/ 
27 https://www.asker.kommune.no/Om-Asker-kommune/Organisasjonskart/Helse-og-

omsorg/Psykisk-helse-og-rus/ 

https://www.asker.kommune.no/Documents/Samfunnsutvikling/Samfunnsplaner/Helse%20og%20omsorg/Trendanalyse%202011.pdf
https://www.asker.kommune.no/Documents/Samfunnsutvikling/Samfunnsplaner/Helse%20og%20omsorg/Trendanalyse%202011.pdf
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16 av 20 måleindikatorer innen avdeling psykisk helse er innenfor ønsket resultat i 
BMS. Øking i tilstedeværelse, avvik i forhold til budsjett samt grønt kontor er 

måleindikatorene som er på ikke godkjent resultat. God samhandling mellom 
virksomhetene er på lavest aksepterte resultat. Til tross for gode resultater har 
hele 13 måleindikatorer fått dårligere score i 2014 enn i 2013, mens fire har hatt 

en økning.  
 

Temaplan psykisk helse og rus 2015-2018 angir retning og mål for utvikling av 
tjenester til mennesker med psykiske lidelser, rusavhengighet, og samtidighet av 
både psykisk lidelse og rusavhengighet og viser sentrale satsningsområder som 

må legges til grunn for å nå målene.  
 

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2015 har som hovedmål å tydeliggjøre 
kommunens strategier for å motvirke avhengighet og negative konsekvenser av 
rusmiddelbruk, og å fremme en strukturert og helhetlig innsats på området.  

 
14. april 2015 vedtok et enstemmig kommunestyre i Asker opprettelse av 

lavterskel døgntilbud for psykisk syke og døgnåpen krisetelefon (sak 0043/15) så 
fort det er praktisk mulig. Mulighetsstudie utarbeides i disse dager og skal være 
ferdig og behandlet politiske innen sommeren 2016.28 

2.6.4 Hva har kontrollutvalget fokusert på? 

De siste fire årene har det vært gjennomført 3 forvaltningsrevisjonsprosjekter 

innen tjenesteområdet helse og omsorg, henholdsvis Helsetjenester i lyset av 
samhandlingsreformen 2013, Rusomsorg og ettervern 2013, Tjenester til barn 

med nedsatt funksjonsevne 2015. 
NKRF sin oversikt over utførte forvaltningsrevisjoner viser at det har blitt 
gjennomført 215 forvaltningsrevisjonsrapporter de siste 4 årene innenfor 

tjenesteområdene pleie og omsorg, sosialtjenester for øvrig og rus. Særlig 
samhandlingsreformen og NAV har vært gjenstand for forvaltningsrevisjon 

 
 

                                       
28 http://www.budstikka.no/nyheter/psykisk-helse/asker-kommunestyre/enstemmig-

vedtak-om-lavterskel-dogntilbud-blir-neglisjert/s/5-55-182914 
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3 KU’s behandling 16.12.15 og rådmannens 
kommentarer/innspill 
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4 KU’s behandling og ordførers kommentarer/innspill 
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5 Kontrollutvalgets vesentlighetsvurderinger 

På bakgrunn av gjennomført prosess for overordnet analyse 2016-2019 og 
tilhørende kartlagte risikoområder har Kontrollutvalget prioritert følgende områder 
for områder for forvaltningsrevisjon: (Eksempel) 

Administrasjon og ledelse  Veiing/prioritet 
Funksjon/virksomhet

/oppgave 

Fokusområde  

Anskaffelser 

 
Regeletterlevelse  

Oppvekst   
Barnevern   
   

Helse og omsorg Veiing/prioritet 
   

   
   

Kultur, fritid og idrett Veiing/prioritet 
   

Teknikk og miljø Veiing/prioritet 
   

Eiedomsforvaltning Veiing/prioritet 
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Kontrollutvalget i Asker 
 
 
 
Deres ref.:  Vår ref.:    Arkivnr.:   Dato: 
   Brita Arvidsen    ku161215   02.12.2015 
 
 
 
 
Innspill til sak:  Status på forhold vedrørende anleggsmiddelregisteret i 

nummerert brev nr. 7 for regnskapsåret 2014 
 
 
Tidligere behandling 
Mangler og svakheter i Asker kommunes anleggsregister har tidligere vært rapportert i 
nummerert brev nr.4 (regnskapsåret 2011), nummerert brev nr.5 (regnskapsåret 2012), 
nummerert brev nr.6 (regnskapsåret 2013).  
 
Revisors nummererte brev nr. 7 og svar fra Rådmann ble sist behandlet i kontrollutvalget 27. 
april 2015 (sak 22/2015). Kontrollutvalgets vedtak var: «Kontrollutvalget tar saken til 
orientering og ber revisor gi utvalget en tilbakemelding om den videre behandling i 
administrasjon i løpet av året.» 
 
Bakgrunn for saken 
Det ble etter revisjon av kommuneregnskapet for 2014 avlagt beretning med forbehold om at 
Asker kommune ikke har tilstrekkelig rutiner for å sikre fullstendighet, korrekt verdsettelse og 
eksistens av anleggsmidler i kommunens regnskap.  Forholdet er utdypet i nummerert brev 
nr.7 som er en videreføring av tidligere års rapportering. 
 
Kommunerevisjonen har innhentet status for punktene i nummerert brev nr. 7 i tråd med 
vedtak i KU sak 22/2015, se vedlagt økonomisjefen sitt svar på forespørsel.   
 
Sentrale forhold har vært manglende rutiner for internkontroll, ikke tilstrekkelige 
rapporteringsmuligheter i Agresso og dårlig sporbarhet på dokumentasjon.  
 
Rapport fra anleggsmodul er sentral for at administrasjonen skal kunne kvalitetssikre 
balanseregnskapet og utarbeide en note som tilfredsstiller god kommunal regnskapsskikk. 
Rapporten er også avgjørende for revisors arbeid med å få en fullstendig og systematisk 
oversikt. En slik oversikt bør minimum inneholde oversikt per anlegg og summert per 
anleggsgruppe1 og opplysninger som er nødvendig for avstemminger og utarbeidelse av note. 
Under vises hvordan en note over anleggsmidler kan presenteres for å ivareta krav. Første 
kolonne viser opplysninger som trengs per anlegg.  
 

                                                 
1 Se forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner § 8 om vurderingsregler for anleggsmidler. 
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I løpet av 2015 har revisjonen ved flere anledninger fått informasjon om at en slik rapport er 
utarbeidet. Etter gjentatte forespørsler fikk vi oversendt en rapport 2. desember. Ved 
oversendelse informerer administrasjonen at rapporten først forelå nå og at de derfor ikke har 
rukket å kvalitetssikre. De opplyser også at det gjenstår noe opprydding og overføring fra 
midlertidige føringer tidligere år.  
 
Etter at kommunerevisjonen stilte spørsmål til funksjonalitet og manglende opplysninger fikk 
vi kort tid etter presentert en ny rapport hvor det er kolonner for nødvendig informasjon. Tall 
som presenteres i kolonner for årets endringer blir opplyst at for 2015 vil gjelde både 
historiske tall og årets bevegelse. For 2015 vil det etter det revisjonen forstår være nødvendig 
med supplerende informasjon.  
 
Kommunerevisjonen har ikke hatt anledning til å vurdere rapportens kvalitet nøye, men vil 
bemerke at rapporten gir mer oversikt enn hva som har vært tilgjengelig tidligere.  
 
I økonomisjefens svar per 26.11 fikk revisjonen oversendt retningslinjer som skal benyttes ved 
registrering, nedskriving og avhending av eiendeler. Videre redegjøres for rutiner som skal 
kvalitetssikre tilstedeværelse, verifisering, bokført verdi og korrekt regnskapsavslutning. 
Kommunerevisjonen vil først se effekten ved revisjon av framlagt årsregnskap.    
 
Nummerert brev nr 7 har også et punkt vedrørende utarbeidelse av prinsipp for når landareal 
skal aktiveres. Dette vil foreligge i sak om strategisk eiendomsutvikling som legges fram 1. 
halvår 2016. 
 
Kommunerevisors vurdering 
Kommunerevisor ser at arbeidet med å lukke de merknader som førte til forbehold i revisors 
beretning 2014 er kommet et godt stykke videre. Det er først ved avsluttet regnskap 2015 at 
revisjonen kan se full effekt.  
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Sentralt i administrasjonens kvalitetssikring står muligheten for å kunne ta ut tilfredsstillende 
rapporter som gir tilstrekkelig grunnlag for dokumentasjon og kontrollspor av balanseposter 
for kommunens anleggsmidler iht bokføringslov, regnskapsforskrift og god kommunal 
regnskapsskikk.  Rapport forelå først 2. desember. Kommunerevisor ser den inneholder 
kolonner for nødvendige opplysninger, men at det for 2015 vil være nødvendig med 
supplerende informasjon. Revisjonen har i samtale med administrasjonen v/regnskapssjef 
gjennomgått de punkter vi mente manglet i første utkast til rapport og utfordringer med 
manglende opplysninger i rapport for 2015.    
 
 
 
 
 
 
Brita Arvidsen 
kommunerevisor 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: Oversikt over økonomisjefens svar, hhv per 27.04 og 26.11 2015 
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Forhold omtalt i revisjonsberetningen for regnskapsåret 2014  
 
 

Punkter fra nummerert brev nr 7 Svar økonomisjef 27.04.2015 Status iht revisjons 
oppfølging nov 2015 

1. Anleggsmodul eller annen 
systematisk registrering av 
anleggsmidler er ikke 
implementert for samtlige varige 
driftsmidler kommunen eier. 
Anleggsmodul er tatt i bruk for 
driftsmidler tilsvarende 40% av 
bokført verdi. For de resterende 
60% av driftsmidlene er det 
fortsatt ikke tatt i bruk et system 
som sikrer tilstrekkelig 
dokumentasjon og kontrollspor 
av balansepostene iht 
bokføringslov og god 
regnskapsskikk.  

 

 

 
Status 26.11 
Oppgradering 
Milestone skal være 
fullført  27.11. 
Rapporten vil da være 
på plass.  
 



Punkter fra nummerert brev nr 7 Svar økonomisjef 27.04.2015 Status iht revisjons 
oppfølging nov 2015 

2. Det er ikke etablert 
internkontrollrutiner som sikrer 
regnskapsmessig registrering av 
utrangering av driftsmidler eller 
overføring/sammenslåing av fast 
eiendom og forhindrer 
misligheter. Slike rutiner er 
under utarbeidelse, men ikke 
ferdigstilt og implementert i 
løpet av 2014. 

 

 
 

Status 26.11 

Retningslinjer med 
tilhørende skjema er 
utarbeidet. 
Oversendes 
revisjonen, legges inn 
i ledelsessystemet i 
desember og 
gjennomgås i 
adm.forum og 
økonomiforum.  

3. Kommunen har ikke 
overordnede rutiner for kontroll 
av fysisk tilstedeværelse mot 
balanse. 

 

Status 26.11 

Kontroll kommer inn i 
retningslinjer for 
registrering, 
nedskrivning og 
avhending av 
eiendeler, og 
innarbeides i sjekkliste 
for årsoppgjøret. Dvs. 
internkontroll en gang 
i året 

4. Det er ikke utarbeidet prinsipp 
for når landareal i kommunen 
skal aktiveres.  Det er derfor 
ikke mulig å revidere om 
balansen er fullstendig mht 
aktiverte tomter og eiendommer. 

 

 

Status 26.11 

Eiendomsdirektør 
melder at strategi for 
eiendom legges frem 
1. halvår 2016. 
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5. Det er fortsatt flere eiendommer 
som står aktivert til kr 1 i 
balansen. 

 

 
 

 

Status 26.11 

Rapport for verifisering 
av alle anlegg sendes 
virksomhetene for 
verifisering med frist 
innen 1.1.2016. Det 
kan vurderes om 
anlegg med verdi 1 kr 
skal settes til verdi 
0,001 i regnskapet.  

6. Asker kommune har ikke 
etablert en rutine for å vurdere 
om eiendeler skal nedskrives 
eller avskrivninger skal økes pga 
redusert økonomisk levetid. 

Ikke kommentert spesifikt, så antar dette er omfattet av denne 
kommentaren: 

 

 

Status 26.11 

Slik vurdering kommer 
inn i retningslinjer for 
registrering, 
nedskriving og 
avhending av 
eiendeler, og 
innarbeides også i 
sjekkliste for 
årsoppgjøret. Dvs. 
internkontroll en gang 
i året. Rapport for 
verifisering av alle 
anlegg sendes 
virksomhetene for 
verifisering med frist 
innen 1.1.2016.  

7. Det er ikke etablert tilstrekkelig 
formelle rutiner i forbindelse 
med regnskapsavslutning som 
sikrer konsekvent bokføring og 
tilstrekkelig kvalitet på 
dokumentasjon fra et år til et 

 

Status 26.11 

Viser til utarbeidede 
retningslinjer med 
tilhørende skjema og 
sjekkliste 
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annet. 

 

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Kommunens eiendeler» følges opp i egen sak i første halvår 2016 jfr vedtak i KU sak 
38/2015. Denne rapporten tar hovedsakelig for seg rutiner ifbm: a)registrering og avhending, b)fysisk sikring og c) utlån og 
lokale retningslinjer for dette. Forvaltningsrevisjonsrapport skiller ikke mellom eiendeler registrert som utgift i driftsregnskapet – 
og eiendeler bokført i investeringsregnskapet og balansen. Forhold tatt opp i nummerert brev nr 7 vedrører imidlertid kun 
eiendeler som finansieres/regnskapsføres via investeringsregnskapet og registreres som en eiendel i balansen. Ved utarbeidelse 
av rutiner og rutinebeskrivelse vil det være naturlig og skille eiendeler aktivert i balansen og utgiftsførte eiendeler.  

 

 



 

 

Asker kommunerevisjon 
Postboks 353 
1372 Asker 

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

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

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

Medlem av Norges Kommunerevisorforbund og Den Norske Revisorforening 

Kommunerevisjonen 

Kontrollutvalget i Asker 
 
 
 
Deres ref.:  Vår ref.:    Arkivnr.:   Dato: 
   Brita Arvidsen    ku161215   01.12.2015 
 
 
 
 
 
Innspill til sak:  Vurdering av kommunerevisjonens uavhengighet 2015 – 

oppdatert vurdering 
 
I lys av kommunestyrets vedtak 8.september 2015 om konkurranseutsetting av kommunens 
revisjonsordning og etterfølgende omstillingsordning for ansatte i Asker kommunerevisjon 
legges det fram for kontrollutvalget en oppdatert vurdering av enhetens uavhengighet.  
 
Tidligere behandling 
Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet ble sist behandlet i kontrollutvalget 15. 
juni 2015 (sak 43/2015). Denne gjaldt for revisjonsåret 2015 med mindre det oppstod behov 
for en oppdatert vurdering.  
 
Bakgrunn for saken 
Kommunerevisor og ansatte i kommunerevisjonen skal til enhver tid være uavhengige i forhold 
til de revisjonsoppgaver som utføres. Kommunerevisor og ansatte avgir årlig eller ved behov, 
en skriftlig egenvurdering av egen uavhengighet. Ved oppstart av forvaltningsrevisjon foretas 
en spesifikk vurdering av medlemmene i revisjonsteamet i forhold til revidert område.  
I følge forskrift om revisjon1 § 15 skal oppdragsansvarlig legge fram sin egenvurdering for 
kontrollutvalget.   
 
Kommunerevisjonen har i alle år i tillegg til ansattes egenvurdering også samlet vurdert 
særegne forhold som kan bidra til å påvirke vår uavhengighet og objektivitet. Like viktig som 
den faktiske uavhengigheten er også den tilsynelatende uavhengigheten – altså hvordan 
omverdenen oppfatter revisjonen. Kommunal revisjon har regulert sin uavhengighet i 
kommunelovens § 79. Revisor er til enhver tid avhengig av tillit og derigjennom å bli oppfattet 
som uavhengig.  
 
Pågående omstillingsprosess der ansatte vil få tilbud om overføring til nye stillinger i 
kommunen, krever en fornyet vurdering av enhetens og den enkeltes uavhengighet.  

Lovgivningsmessige krav til revisors uavhengighet 
Følgende fremgår av kommuneloven § 79: 
Den som foretar revisjon for en kommune eller fylkeskommune kan ikke ivareta revisjons- og 
kontrolloppdrag for kommunen eller fylkeskommunen dersom revisor eller dennes nærstående 
har en slik tilknytning til revidert eller kontrollert virksomhet, dens ansatte eller tillitsmenn, at 
dette kan svekke revisors uavhengighet og objektivitet. Som nærstående regnes 
 
a) ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i 

ekteskapsliknende forhold 
b) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken, og deres 

ektefeller eller personer som de bor sammen med i ekteskapsliknende 
forhold og 
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c) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken til en person 
som nevnt under bokstav a. 

 
Det samme gjelder dersom det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til 
revisors uavhengighet og objektivitet ved gjennomføring av oppgavene. Ansettelse som revisor 
i kommunen medfører ikke i seg selv at revisoren mangler nødvendig uavhengighet og 
objektivitet. 

 
Krav til uavhengighet er nærmere spesifisert i revisjonsforskriften § 13. 

• Revisor kan etter denne forskrift ikke inneha andre stillinger hos kommunen eller 
fylkeskommunen eller i virksomhet som den kommunen eller fylkeskommunen deltar i 
ved siden av revisoroppdraget.  

• Revisor kan ikke være medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen eller 
fylkeskommunen deltar i.  

• Revisor kan ikke delta i, eller ha funksjoner i annen virksomhet når dette kan føre til at 
vedkommendes interesser kommer i konflikt med interessene til oppdragsgiverne eller 
på annen måte er egnet til å svekke tilliten til den som foretar revisjon.  

 
I tillegg er det følgende begrensninger ved gjennomføring av oppgaver, jf. revisjonsforskriften 
§ 14: 

• revisor kan ikke utføre rådgivnings- eller andre tjenester der dette er egnet til å påvirke 
eller reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet 

• revisor kan ikke yte tjenester som hører inn under den revisjonspliktiges (dvs 
kommunens) egne ledelses- og kontrolloppgaver 

• revisor kan ikke opptre som fullmektig for den revisjonspliktige, unntatt ved bistand i 
skattesaker etter domstolloven. 

 
Kommunerevisjonens egenvurdering per desember 2015 
Kommunerevisjonens revurdering i desember har bestått av 2 elementer: 
 
Endring i ansattes nærstående parter ovenfor Asker kommune 
Det er ingen forhold vedrørende nærstående parter som er endret per desember. Revisorenes 
uavhengighet er således vurdert til ikke å være truet av interessekonflikter på dette området. 
 
Endring i ansattes relasjon til Asker kommune som følge av fremtidige ansettelsesforhold. 
Når det gjelder fremtidige ansettelsesforhold i Asker kommune, er trusselen mot 
uavhengigheten relatert til at revisor (enheten eller enkeltpersoner) kan la utøvelsen av 
revisjon styres eller påvirkes av at rådmannen og/eller virksomhetsledere blir fremtidig 
overordnet. Risikoen er at enheten, eller en enkeltperson, ikke utfører eller reduserer 
omfanget av planlagte handlinger, eller bevisst velger å se bort fra vesentlige forhold oppdaget 
under revisjonen. 

 
Hvordan den faktiske og tilsynelatende uavhengigheten oppfattes er avgjørende i forhold til å 
ha tillit overfor oppdragsgiver, men også overfor andre interessenter. Kommunerevisjonen har 
gjort revurderinger av uavhengigheten både på enhetsnivå og ut fra den enkelte medarbeiders 
ståsted. 
 
Sentrale grep er vurdert og oppsummert i følgende hovedpunkter: 

• For ansatte i kommunerevisjonen som skal begynne i ny stilling i Asker kommune er 
det avtalt at oppstart skjer når revisjon for 2015 er avsluttet. Det er fra kontrollutvalget 
lagt opp til at kommunerevisjonen skal fungere inntil ny revisor tiltrer. Anslått 
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skjæringspunkt er 1. juni 2016. Det medfører at kommunerevisjonen også vil utføre 
noen attestasjonsoppgaver vedrørende 2016.  

• Egen sak til kontrollutvalget der de tar stilling til kommunerevisjonens oppdaterte 
uavhengighetsvurdering. Kontrollutvalget må avgjøre om det er nødvendig med 
kompenserende tiltak. 

• Presentasjon av enheten, interne kvalitetskontrollsystemer og overordnet plan for 
regnskapsrevisjon 2015 er lagt frem for kontrollutvalget som et ledd i dets oppgave 
med å påse at det er en betryggende revisjonsordning. I tillegg til avlagt 
revisjonsberetning vil kontrollutvalget også få rapport som oppsummerer gjennomført 
revisjon.  

• Kommunerevisjonens detaljerte planer for regnskapsrevisjon 2015 var i hovedsak lagt i 
forkant av vedtak om konkurranseutsetting. Å revidere iht disse planene anses som 
viktig for å opprettholde vår uavhengighet.  

• Kommunerevisjonen er særlig bevisst på å analysere og vurdere konsekvens ved 
eventuelle behov for omprioriteringer/endringer i planlagte revisjonshandlinger. Avvik 
fra plan må begrunnes og dokumenteres. 

• Vårt fokus i forhold til å oppdage/forhindre misligheter opprettholdes ved at vi 
opprettholder planlagte handlinger samt følger opp om det oppstår særegne hendelser. 
Det er per i dag ingen kjente forhold som indikerer en utvidet oppmerksomhet. 

• Et lite miljø med en åpen kultur anses som en styrke i dagens situasjon ved at 
eventuelle interessekonflikter lettere kan identifiseres.  

• Ved eventuelle situasjoner hvor vi ser at enkeltpersoner kan få en reell eller 
tilsynelatende interessekonflikt, vil omrokkeringer av revisjonsressurser prioriteres og 
begrunnes. 

• Det er foretatt en vurdering av den enkelte medarbeiders ståsted, både ut fra dagens 
arbeidsoppgaver og der vi kjenner ny enhet.  
 

Oppsummert vurdering og tiltak for den enkelte revisor:  
Det er seks ansatte og en innleid vikar i Asker kommunerevisjon per i dag. Vikar vil ikke få 
tilbud om ansettelse i Asker kommune. En regnskapsrevisor er i svangerskapspermisjon og vil 
ikke være aktiv i revisjon av regnskapet 2015. Hun vil starte i ny enhet i løpet av sommer 
2016. Ansatt forvaltningsrevisor går ut i svangerskapspermisjon i desember. Alle 
forvaltningsrevisjonsprosjekter er avsluttet før (eller umiddelbart etter) vedtak om 
konkurranseutsetting. Overordnet analyse er en prosess der kommunerevisjonen kun formidler 
informasjon og i liten grad påvirker valg. Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides ut fra 
kontrollutvalgets egne vurderinger. For disse tre personene vurderes det ikke å være risiko 
knyttet til uavhengighet.  
 
Kommunerevisor som oppdragsansvarlig har et særskilt ansvar med å kvalitetssikre 
tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjon. Kommunerevisor skal ikke inn i en stilling sentralt 
(stab/overordnet), men i en virksomhet i Asker kommune. Overgang skjer ikke før Asker 
kommunerevisjon er avviklet. Begge momentene anses å redusere risiko for interessekonflikt. 
Kommunerevisor utfører ikke selv løpende revisjon for noen områder, men deltar i 
årsavslutningshandlinger. Her følges program hvor detaljerte handlinger er faste og 
anerkjente. Revisjonsprogrammet og arbeidspapirer ligger åpent for alle i revisjonen, noe som 
anses å bidra til transparens. For planlagte handlinger som spesielt berører den enhet 
kommunerevisor skal over til er det viktig at disse opprettholdes. I stor grad vil dette gjelde 
vår oppfølging av forhold vedrørende merverdiavgift og anleggsregister. Dette er forhold 
kommunerevisjonen har hatt fokus på over flere år og har intensivert heller enn redusert i 
2015. Handlingene rundt problemstillingene utføres av en annen revisor enn kommunerevisor. 
 
Nestleder og ansvarlig for regnskapsrevisjon har et ansvar for å koordinere og følge opp en 
samlet revisjon av kommuneregnskapet. Det er ikke kjent per dags dato hvor vedkommende 
begynner etter avvikling, men det antas å være innenfor Asker kommune. Detaljerte 
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revisjonsprogrammer for hennes områder er utarbeidet og følges opp. Arbeidspapirer 
dokumenterer utførte handlinger, og oppsummering og konklusjoner kvalitetssikres av 
kommunerevisor.  
 
For de to resterende regnskapsrevisorer er det per i dag kun avklart hvor den ene skal 
begynne. Vedkommende vil starte i en tjenesteytende virksomhet 1. april 2016. Hennes 
revisjonsoppgaver vil være fullført på dette tidspunkt. Revisjon utføres i henhold til planlagte 
handlinger og kvalitetssikres av ansvarlig for regnskapsrevisjon.  
 
Kommunerevisors vurdering  
Revisjon handler om å gi en ekstern bekreftelse og derigjennom legitimitet til avlagt regnskap.  
Likeledes er forvaltningsrevisjon en ekstern systematisk vurdering av bestemte forhold. Det er 
avgjørende at revisor er uavhengig og at brukere av regnskapet eller våre rapporter, oppfatter 
oss som en uavhengig instans. Selv om den faktiske uavhengigheten er ivaretatt, er det vel så 
viktig at vi også oppfattes som en uavhengig instans.  
 
Ansatte i Asker kommunerevisjon er opptatte av forholdet og kommunerevisor mener vi har 
vurdert viktige aspekter og dokumentert nødvendige tiltak. Vi er en gruppe med høy 
yrkesstolthet og ser også at eventuell svekket uavhengighet og avvik fra faglige standarder vil 
forringe vår yrkesmessige kvalitet. I dette ligger også motivasjon til å opprettholde individuell 
faglig integritet. 
 
Rådmannen har vist forståelse for omstillingssituasjonen og tilrettelagt for en overgangsfase 
av ansatte til nye oppgaver etter avsluttet revisjon. Vi opplever ikke at det utøves press på 
ansatte fra administrasjonen eller enheter hvor ansatte skal jobbe etter at Asker 
kommunerevisjon er avviklet. 
 
Kommunerevisor mener enhetens uavhengighet og objektivitet er ivaretatt. 
 
Kommunerevisor mener at kommunestyrets tillit er sentral. Kontrollutvalget har som funksjon 
å påse en forsvarlig revisjon og må derfor ut fra revisjonens vurdering av egen uavhengighet 
avgjøre om dette er tilfredsstillende. Skulle kontrollutvalget komme til en konklusjon om at 
kommunerevisjonens uavhengighet er svekket i lys av dagens situasjon, må de bestemme å 
sette inn kompenserende tiltak.  
 
 
 
 
 
Brita Arvidsen 
kommunerevisor 
 
 
 



 

 

  
Kontrollutvalgets utarbeider hvert år en 
årsplan. Planen angir hovedmålene for 

kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en 
strategi for hvordan utvalget ønsker å 

ivareta oppgavene sine. Planen 
inneholder også en oversikt over de 
områder som er prioritert og hvilke 

kontroll- og tilsynsoppgaver som vil stå i 
fokus. 

Årsplan 2016 
Kontrollutvalget i Asker 
kommune 

Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 
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Innledning 
Kommunene er samfunnets viktigste velferdsprodusenter og forvalter betydelige ressurser 
på vegne av innbyggerne. Omfanget av og bredden i den kommunale tjenesteproduksjonen 
gir 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. I samspillet mellom kommunestyret 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 administrasjonen, 
revisjonen og sekretariatet. 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, administrasjonen og revisjonen. 
 
Kontrollutvalgets oppgaver er omfattende, og knytter seg både til tilsyn med den kommunale 
forvaltningen og til tilsyn med revisjonens arbeid og kommunale selskap. 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. 
 
Årsplanen angir hovedmålene for kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en strategi for 
hvordan utvalget ønsker å ivareta oppgavene sine. Planen inneholder også en oversikt over 
de områder som er prioritert og hvilke kontroll- og tilsynsoppgaver som vil stå i fokus. I 
hvert møte legger sekretariatet frem en oversikt over hvilke saker som skal behandles i 
møtene fremover. Oversikten vil bli oppdatert fortløpende, og er et nyttig plandokument for 
kontrollutvalget. Her kan også rådmannen og revisor foruten publikum følge med på når 
sakene er planlagt behandlet.  

Kontrollutvalget i Asker 
Kontrollutvalget i Asker består av 6 medlemmer. Følgende medlemmer er valgt for perioden 
2015 - 2019:  
 
Medlem Parti  Varamedlem Parti 
Ole Willy Sandbekk, leder  Ap 1. Stein Annexstad  H 
Erling Bergsaker, nestleder V 2 Stein Arne Bakken  A 
Kirsti Kierulf H 3 Jan Wilhelmsen V 
Astrid O. Nesland  Frp 4 Marit Røgeberg SV 
William Norset H 5 Marianne Knarud H 
Petter Berntsen  MDG 6 Solveig Fossum  MDG 
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Møteplan 2016 
Kontrollutvalget har vedtatt følgende møteplan for 2016: 

Mandag 25.1 
Mandag 15.2 
Torsdag 17.3 
Mandag 25.4 
Mandag 23.5 
Mandag 20.6 
Mandag 22.8. 
Mandag 19.9. 
Mandag 17.10. 
Mandag 5.12. 
 
Møtene begynner kl. 16.00. Møtene holdes på Rådhuset i Asker.  

Kontrollutvalgets hovedfokus i 2016 
Valg av ny revisor 
Kommunestyret vedtok september å konkurranseutsette kommunens revisjonsordning. Det er 
lyst ut en åpen anbudskonkurranse med frist medio desember 2015. Kontrollutvalget vil 
innstille til kommunestyret i sak om valg av ny revisor i februarmøtet, og det legges opp til å 
oversende saken til kommunestyret slik at de kan behandle den i mars. Ny revisor vil etter 
planen starte opp arbeidet 1.6 2016. 

Asker kommunerevisjon vil revidere regnskapet for 2015, avgi beretning og ellers avslutte sitt 
arbeid med regnskapsrevisjon 2015. Kommunerevisjonen vil også lage overordnet analyse og 
ellers følge opp forvaltningsrevisjoner i første halvår. 

Overordnet analyse og planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 
I henhold til Forskrift for kontrollutvalg skal kontrollutvalget minst én gang i valgperioden, 
og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan 
for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal baseres på en overordnet analyse av 
kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å 
identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. Den 
overordnede analysen skal gi svar på hvilke områder det er mest vesentlig for 
kontrollutvalget å undersøke, og gi kontrollutvalgsmedlemmene det kunnskapsgrunnlaget 
de trenger for å ivareta kontrollansvaret sitt. 

 
Kontrollutvalget har startet opp arbeidet med overordnet analyse for forvaltningsrevisjon, og 
analysen vil danne grunnlag for ny plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2020. 

 
Det vil bli utarbeidet en plan for selskapskontroll 2016 - 2020. Planen skal baseres på en 
overordnet analyse av kommunens eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med 
sikte på å identifisere behovet for selskapskontroll med de ulike selskapene. 

 
I henhold til forskriften skal kommunestyret behandle plan for forvaltningsrevisjon og 
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selskapskontroll «innen utgangen av det første året etter valgperioden». Det legges derfor 
opp til at kontrollutvalget behandler planene slik at de senest oversendes kommunestyret 
slik at de kan behandle sakene i sitt desembermøte 2016.  
 

Generelt tilsyn med forvaltningen og orienteringer 
Det generelle tilsynet med forvaltningen gjennomføres i hovedsak gjennom orienteringer fra 
administrasjonen. Utvalget tar fortløpende stilling til dette.  
 
Henvendelser til kontrollutvalget, utvalgets egne observasjoner og initiativ, samt saker hvor 
kommunen har vært omtalt i media vil fortløpende bli fulgt opp.  
 
For å bli kjent med den kommunale forvaltningen, og for at ansatte i kommunen skal bli kjent 
med kontrollutvalget, kan utvalget besøke ulike kommunale virksomheter. I forrige periode ble 
dette knyttet opp mot avgitte på forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Erfaring viser at 
virksomhetsbesøk gir et godt innblikk i den kommunale virksomheten. Tilbakemeldinger fra 
etatene er at også de opplever besøkene som positive. Kontrollutvalget ønsker å gå på 
virksomhetsbesøk til følgende virksomheter i 2016: 

o Xx 
o Xx 

 
Følge opp tilsyn fra andre som Fylkesmannen 
Sekretariatet vil fortløpende legge frem aktuelle og relevante tilsynsrapporter fra 
Fylkesmannen og andre statlige tilsynsorganer. Fylkesmannen har ennå ikke varslet noen tilsyn 
i 2016 i Asker. 
 
Undersøkelser 
Kontrollutvalget bestiller mindre undersøkelser etter behov. En undersøkelse vil i all hovedsak 
dreie om et spesifisert område, saksfelt e.l.  

 
Uttalelse til årsregnskapet  
Kontrollutvalget har en plikt til å påse at regnskapsrevisjonen skjer på en betryggende måte.  
 
Kontrollutvalget skal avgi en uttalelse om årsregnskapet. Uttalelsen avgis til kommunestyret, 
med kopi til formannskapet før dette behandler regnskapet. Kontrollutvalget har også et ansvar 
i forhold til oppfølging av revisjonens merknader. Dette er merknader som er gitt i nummererte 
brev. 

 
Forvaltningsrevisjoner 
Kontrollutvalget vil følge opp forvaltningsrevisjoner innen Kommunens eiendeler, 
Tjenester til barn med nedsatt funksjonsevne samt Saksbehandlingsrutiner i Planseksjonen, 
plan og bygningsavdelingen i løpet av første halvår 2016. Forvaltningsrevisjonen på 
skolefritidsordningen vil bli fulgt opp høsten 2016. 
 
Som tidligere nevnt vil kontrollutvalget utarbeide en plan for gjennomføring av 
forvaltningsrevisjon, i løpet av 2016, og identifisere behov for nye forvaltningsrevisjoner.   
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Selskapskontroller 
Som tidligere nevnt vil kontrollutvalget utarbeide en plan for gjennomføring av 
selskapskontroll i løpet av høsten. På bakgrunn av planen vil utvalget bestille nye 
kontroller. 
 
Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen 
Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. 
Budsjettforslaget bør foreligge tidsnok til at kommunen kan få innarbeidet dette i sine 
budsjetter. Kontrollutvalget vil derfor behandle denne saken i maimøtet 2016. 
 
I forslaget ligger rammen for kontrollutvalgets virksomhet, revisjonens virksomhet og 
sekretariatets virksomhet. Kontrollutvalgets forslag skal følge budsjettsaken til 
kommunestyret.   
 

Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen 
Kontrollutvalget skal påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. For å ivareta sitt 
påse ansvar vil kontrollutvalget be om følgende dokumentasjon fra revisor i 2016: 
• Skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet fra oppdragsansvarlig revisorer. 
• Engasjementsbrev. 
• Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsåret 2016. 
• Jevnlig rapport på ressursbruk.  

 
Revisor rapporterer som regel om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgsmøte. 
 

Kontrollutvalgets rapportering 
Kontrollutvalget rapporterer direkte til kommunestyret. Utvalget rapporterer fortløpende på 
saker hvor det er viktig at kommunestyret blir holdt orientert og gitt mulighet til å drøfte 
eventuelle tiltak. 
 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 behandles i det første møtet i 2016, og oversendes 
deretter kommunestyret til orientering. Årsrapporten skal gjenspeile kontrollutvalgets 
samlede aktiviteter.  
 
Kontrollutvalgets årsplan for 2017 behandles i siste møte i 2016, og sendes deretter 
kommunestyret til orientering.  

 
Øvrige oppgaver og aktiviteter  
Det er i budsjettet lagt opp til at utvalget har mulighet til å delta på Norges 
kommunerevisorforbunds kontrollutvalgskonferanse 3. – 4. februar.  
 
Kontrollutvalgets leder eller nestleder vil legge frem kontrollutvalgets saker i 
kommunestyret.  
 
Det kan ellers melde seg forhold i løpet av året som gjør det nødvendig å justere planen. 
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Asker 15.12.2015  
 
 
 
Ole Willy Sandbekk 
Kontrollutvalgsleder  

 
                                                                        Mona Moengen 
                                                                        Romerike kontrollutvalgsekretariat IKS 
 
 

 
 
 



Oppfølging KU-saker Asker 2015        

Sist redigert 09.12.2015 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 Forvaltningsrevisjonsprosjekt 
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 
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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 2014 
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 

Særutskrift sendt 
28.4.15 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

journalføring, konsekvenser av fristbrudd for 
kommunen, 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.      
18.5.15  28/2015 Vurdere alternative 

organisasjonsformer for 
revisjon – orientering fra 
Hjort. 

Kontrollutvalget ber om å få rådmannens vurdering 
senest fredag 5. juni Det samme gjelder revisjonens 
notat. Hjort inviteres til å være tilstede ved åpningen av 
møtet 9. juni for å svare på eventuelle spørsmål fra 
kontrollutvalget. 

     

  29/2015 Oppfølging av varslingssak. Kontrollutvalget tar tilbakemelding fra rådmannen om 
hvordan anbefalingene er fulgt opp til orientering. 
Saken anses med dette som lukket. 

     

  30/2015 Budsjett for kontroll og tilsyn 
2016. 

1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og 
tilsynsordningen for Asker kommune vedtas og 

     



Oppfølging KU-saker Asker 2015        

Sist redigert 09.12.2015 4 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

oversendes kommunen som kontrollutvalgets 
forslag til budsjett for kontroll og tilsyn for 
2016. 

 
 

Poster 
Budsjet  

201  
Kontrollutvalge
 

Godtgjørelser 
kontrollutvalget 

410 000.-. 

 Konferanser, bevertning 
etc. 

150 000.- 

 Sum 560 000.- 
ekretariatet  190 000.- 

Revisjonen  6 250 000.- 
otalt   7 000 000.- 

   
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. 

 
  31/2015 Rapportering fra 

kommunerevisjonen.  
Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

  32/2015 Referater, orienteringer og 
diskusjoner.  

Sakene tas til orientering.      

  33/2015 Gjensidig orientering om 
informasjon fra utvalgene. 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

  34/2015 Eventuelt. Fra behandlingen: Leder tok opp at kontrollutvalget vil 
bestille overordnet analyse som kan ligge klar til det 
nye kontrollutvalget starter opp. 
Ingen vedtak. 

     

9.6.15  35/2015 Vurdering av alternative 
organisasjonsformer for 

Saken legges frem for kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak: 

Særutskrift sendt 
9.6.15 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

revisjon.  
1. Kommunestyret ber kontrollutvalget utrede 

interkommunalt samarbeid om revisjon 
innen årets utløp.  

2. Dersom dette ikke fører frem, kommer 
kontrollutvalget tilbake til kommunestyret 
med en ny sak. 

 
Vedtatt mot en stemme (Brunsell). 

  36/2015 Eventuelt. Ingen vedtak.      
15.6.15 37/2015 Tilbakemelding fra 

rådmannen om oppfølging av 
anbefalingene i 
forvaltningsrevisjonsrapport 
FDV Eiendom 

Kontrollutvalget tar tilbakemelding fra rådmannen 
om hvordan anbefalingene er fulgt opp til 
orientering. Saken anses med dette som lukket. 
 

     

 38/2015 Oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapport 
Kommunenes Eiendeler. 

1. Kontrollutvalget tar tilbakemelding om 
oppfølging av forvaltningsrevisjon på 
kommunens eiendeler til etterretning. 

2. Utvalget vil uttrykke bekymring for manglende 
implementering av pålegg fra kommunestyrets 
vedtak 10.6.14. 

3. Kontrollutvalget ber revisjonen følge saken 
videre, og gi en tilbakemelding til utvalget 
første halvår 2016 

Særutskrift sendt 
16.6.15 

    

 39/2015 Henvendelse til 
kontrollutvalget – habilitet i 
Drengsrudsaken. 

Saken blir ikke å behandle. 
 

Særutskrift sendt 
16.6.15 

    

 40/2015 Forvaltningsrevisjonsrapport 
- Tjenester til barn med 
nedsatt funksjonsevne. 

1. Kontrollutvalget tar revisjonsrapporten til 
orientering. 

2. Saken oversendes kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak:  

a. Kommunestyret tar revisjonsrapporten 
til orientering. 

b. Kommunestyret ber administrasjonen 
om å følge opp revisjonsrapportens funn 

Særutskrift sendt 
16.6.15 
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behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

og anbefalinger.  
c. Kontrollutvalget innhenter 

tilbakemelding fra administrasjonen om 
hvordan anbefalingene er fulgt opp 
medio 2016. 

 41/2015 Eierskapskontroll VEAS 1. Kontrollutvalget tar rapporten om 
eierskapskontroll i VEAS til orientering. 

2. Rapporten sendes kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak:  

• Kommunestyret tar rapporten om 
selskapskontroll i VEAS til orientering.  

Særutskrift sendt 
16.6.15 

    

 42/2015 Konkurransegrunnlag for 
anskaffelse av sekretariat til 
kontrollutvalget. 

Rådmannen endrer konkurransegrunnlaget i 
samsvar med innspillene gitt av kontrollutvalget. 

     

 43/2015 Revisors 
uavhengighetserklæring 

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors 
uavhengighet i forhold til Asker kommune for 
revisjonsåret 2015/2016 tas til etterretning. 

     

 44/2015 Økonomirapportering fra 
revisjonen 1. tertial 2015. 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.      

 45/2015 Rapportering fra 
kommunerevisjonen 

Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering.      

 46/2015 Referater, orienteringer og 
diskusjoner. 

Sakene tas til orientering.      

 47/2015 Gjensidig orientering om 
informasjon fra utvalgene.  

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning.      

 48/2015 Eventuelt Møtet 17. august flyttes til 24. august.      
24.8.15 49/2015 Oppfølging av tilsynssak og 

kommunerevisjonens 
undersøkelse 
Samhandlingsrutiner ved 
overgangsfaser 
korttidsopphold og hjem. 

1. Kontrollutvalget har merket seg at avvikene nå er 
lukket. 

2. Saken oversendes kommunestyret med følgende 
forslag til vedtak: 

• Kommunestyret har merket seg at avvikene 
som ble avdekket av Fylkesmannen er 
lukket, og tar saken til orientering. 

 

     

 50/2015 Oppfølging av 
forvaltningsrevisjon på 

Kontrollutvalget har merket seg at anbefalingene i 
rapporten om rusomsorg og ettervern har gitt effekt for 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

rusomsorg og ettervern. brukerne. Saken anses med dette som lukket. 
 

 51/2015 Henvendelse angående 
undersøkelse Plan- og Bygg 
2015. 

Kontrollutvalget avventer endelig rapport som legges 
frem i neste møte. 
 

     

 52/2015 Henvendelse fra Varsla 
Bygg. 

Kontrollutvalget finner ikke grunnlaget i henvendelsen 
godt nok til å kunne behandle saken. 

     

 53/2015 Overordnet analyse for 
forvaltningsrevisjon. 

Kontrollutvalget ber kommunerevisjonen legge frem et 
forslag til prosess og innretning for arbeidet med 
overordnet analyse for plan for forvaltningsrevisjon for 
perioden 2016 – 2020 til neste møte. 

     

 54/2015 Rapportering fra 
kommunerevisjonen. 

Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering. 
 

     

 55/2015 Referater, orienteringer og 
diskusjoner. 

Sakene tas til orientering. 
 

     

 56/2015 Gjensidig orientering om 
informasjon fra utvalgene.  

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning. 
 

     

 57/2015 Eventuelt Ingen vedtak. 
 

     

21.9.15 58/2015 Forvaltningsrevisjon 
Saksbehandlingsrutiner i 
Planseksjonen, plan og 
bygningsavdelingen. 

1. Kontrollutvalget slutter seg til revisors 
anbefalinger og ber revisor komme tilbake til 
kontrollutvalget før sommeren 2016 med en 
redegjørelse om hvordan administrasjonen har 
fulgt opp anbefalingene. 

 

Særutskrift sendt 
22.9.15 

 Følges opp i 
2016 

  

 59/2015 Forvaltningsrevisjon 
Skolefritidsordningen 

1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og 
har merket seg at kommunestyrets vedtak i 
2008 om selvkostfinansiering ikke er fulgt opp. 

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: 

Særutskrift sendt 
22.9.15 

K-styret 
10.11 sak 
112/15 
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Behand
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• Kommunen bør sikre at alle 
utarbeider en lokal kvalitetsplan. 

• Kommunen bør definere hva 
som ligger i begrepet sunn mat. 
For eksempel ved å vise til 
Helsetilsynets veileder. 

• Det bør sikres at det avsettes tid 
til å implementere 
kvalitetsplanens ulike sider. 

c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding 
fra administrasjonen om hvordan 
anbefalingene er fulgt opp høsten 2016. 

 60/2015 Konkurranseutsetting av 
revisjonstjenester – 
konkurransekriterier mv. 

Sekretariatet lager et utkast til 
konkurransegrunnlag med utgangspunkt i samlet 
anbud med sikte på å legge det frem i utvalgsmøte 
19. oktober.  

     

 61/2015 Overordnet analyse for 
forvaltningsrevisjon – skisse 
til opplegg. 

Kontrollutvalget ber kommunerevisjonen jobbe 
videre med overordnet analyse i tråd med den 
skissen som er fremlagt.  

Særutskrift sendt 
22.9.15 

    

 62/2015 Tertialrapportering fra 
revisjonen. 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.      

 63/2015 Rapportering fra 
kommunerevisjonen. 

Kontrollutvalget tar rapporteringen til orientering.      

 64/2015 Referater, orienteringer og 
diskusjoner. 

Sakene tas til orientering.      

 65/2015 Gjensidig orientering om 
informasjon fra utvalgene.  

Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning.      

 66/2015 Eventuelt Fra behandlingen: Det var reist spørsmål om 
kontrollutvalget skulle drøfte om ordfører har brutt 
plikten til å levere reiseregning etter utenlandsreise 
på kommunens kostnad. Notat Reiser dekket av 
Asker kommune etter fakturaer, o.l. med 
utgangspunkt i ordførerens reiser knyttet til FN 
verv fra Asker kommunerevisjon var sendt 
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medlemmene på epost.  
Rådmannen redegjorde for saken. Økonomisjef 
orienterte om kommunens rutiner som nå er endret. 
Reiseregning skal nå benyttes også for refusjon av 
utlegg. Dette er i henhold til revisors anbefaling. 
Ny prosess 5.3.12 Bruk av kommunens kredittkort 
samt endrede prosesser 5.2.16.3 Refusjon av utlegg 
og 5.2.16.4 Reiseregning og kilometergodtgjørelse 
ble delt ut i møtet 
Vedtak: Saken blir ikke å behandle. 

26.10.16 
67/15 Presentasjon av utvalgets 

medlemmer 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering 
 

     

 

68/15 

Konkurranseutsetting av 
revisjon I Asker - 
konkurransegrunnlag 
 

Kontrollutvalget vedtar konkurransegrunnlaget. 
 

     

 
69/15 Revisjon i en 

overgangsfase 

Kontrollutvalget legger til grunn at 
kommunerevisor fungerer frem til ny revisor er 
valgt. 

     

 

70/15 Eventuelt 

Følgende møteplan for 2015 ble vedtatt: 
23.11 kl. 16 
16.12 kl 16 
 
Følgende møteplan for 2016 ble vedtatt: 
16.2 
15.3 
27.4 
15.6 
23.8. 
20.9. 
25.10. 
22.11. 
19.12. 
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

Møtene begynner kl. 16.00 
 

71/15 Kontrollutvalgets rolle og 
arbeidsoppgaver Saken tas til orientering 

     

 
72/15 Presentasjon av Asker 

kommunerevisjon 

Kontrollutvalget tar presentasjonen av Asker 
kommunerevisjon og virksomhetsplan for Asker 
kommunerevisjon 2015 til orientering. 

     

 
73/15 Overordnet revisjonsplan 

for revisjonsåret 2015 

Kontrollutvalget tar informasjon om overordnet plan 
for regnskapsrevisjon av kommuneregnskapet 2015 
til orientering. 

     

 

74/15 
Overordnet analyse for 
forvaltningsrevisjon - 
opplegg og fremdrift 

Kontrollutvalget ber kommunerevisor utarbeide 
overordnet analyse i henhold til det fremlagte 
opplegg og fremdriftsplan, med de endringer som 
fremkom i møtet. 

     

 
75/15 Tilsyn med brukermidler 

Kontrollutvalget vil bestille kontroll med 
brukermidler med jevne mellom. Dette tas inn i plan 
for forvaltningsrevisjon 2015 – 2019. 

     

 

76/15 
Forhold av vesentlighet for 
Asker kommunens 
momskompensasjonskrav 

Kontrollutvalget ser alvorlig på saken slik den er 
presentert av kommunerevisor og ber 
kommunerevisor komme tilbake til saken i neste 
møte. 

     

 
77/15 Rapportering fra 

kommunerevisjonen. Ingen vedtak. 
     

 

78/15 Klage på behandlingstid i 
reguleringssak 

Kontrollutvalget sender saken over til rådmannen 
under henvisnig til tidligere oversendt 
revisjonsrapport nr. 4 for 2015, og ber om at den blir 
vurdert i denne sammenheng. 

     

 

79/15 Møteplan 2016 

Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 
2016:  
Mandag 25.1  
Mandag 15.2  
Torsdag 17.3  
Mandag 25.4  
Mandag 23.5  
Mandag 20.6  
Mandag 22.8.  
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Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 
behandles 

Behand
let 

Oppfølging Ferdig 

Mandag 19.9.  
Mandag 17.10.  
Mandag 5.12.  
Møtene begynner kl. 16.00. 

 80/15 Referater Sakene tas til orientering.      
 81/15 Eventuelt Ingen vedtak.      
       ok 
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89/15 Mulig forvaltningsrevisjon vår 2016 
 
Arkivsak-dok. 15/00275-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Asker kontrollutvalg 16.12.2015 89/15 
 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
Vedlegg:  
Forvaltningsrevisjonsprosjekter 2012 - 2015 
 
Saksframstilling: 
I kommunestyrets møte 8. desember ble det gitt uttrykk for at det er viktig å ikke 
miste tempo i arbeidet med forvaltningsrevisjon i den nåværende situasjon hvor 
revisjonen konkurranseutsettes.  
 
Asker kommunerevisjon har igangsatt arbeidet med overordnet analyse som vil 
danne grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon i denne perioden. Realistisk sett vil 
kontrollutvalget først kunne bestille forvaltningsrevisjon ut fra den nye planen medio 
eller høst 2016.  
 
Leder vil derfor drøfte med utvalget om det er aktuelt å bestille forvaltningsrevisjon 
vår 2016 i påvente av ny plan. I vedlegget til saken er det gitt en oversikt hvilke 
prosjekter det forrige kontrollutvalget prioriterte, og hvilke prosjekter som er 
gjennomført. Dette kan danne grunnlag for diskusjonen.  
 
Et annet spørsmål utvalget må ta stilling til er hvorvidt eventuell forvaltningsrevisjon 
skal bestilles fra Asker kommunerevisjon eller kjøpes eksternt. Kontrollutvalget har 
bestilt Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon. Videre har kontrollutvalget bedt 
revisjonen følge opp to tidligere kontroller: 

• Kontrollutvalget har bedt revisor komme tilbake til kontrollutvalget før 
sommeren 2016 med en redegjørelse om hvordan administrasjonen har fulgt 
opp anbefalingene i forvaltningsrevisjonen Saksbehandlingsrutiner i 
Planseksjonen, plan og bygningsavdelingen. 

• Kontrollutvalget har bedt revisjonen følge rådmannens oppfølging av 
forvaltningsrevisjon på kommunens eiendeler, og gi en tilbakemelding til 
utvalget første halvår 2016. 

 
 
 



  OWS/MM 10.12.2015 

 Forvaltningsrevisjonsprosjekter 2012 – 2015 
Tabellen bygger på notat av 25.1.2013 som ble drøftet i kontrollutvalget 4.2 13. Hensikten er å lage 
en oversikt over aktuelle tema for forvaltningsrevisjon, mulige prioriteringer og gjennomførte 
prosjekter. Oppdatert pr. 10.12.15 

Planlagte prosjekter 

Hovedområde Utdyping av tema Prioritering 
Oppvekst Barne- og familietjenester H 2013 Utsatt 

Grunnskoleopplæring V 2015  
Helse og omsorg Sosiale tjenester V 2014 
 Tjenester til utviklings- og 

funksjonshemmede voksne 
 

Økonomisk situasjon og 
handlingsrom 

Selvkostregnskaper H 2014 
Kontraktsstyring  
Offentlige anskaffelser    

 

 

Iverksatte 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 

Skolefritidsordning FR rapport behandlet i k-styret 
10.11.15. Følges opp i KU høst 
2016. 

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. 

Tjenester til utviklings- og 
funksjonshemmede barn 

Behandlet i K-styret 8.9.15 sak 
83/15. Følges opp av KU medio 
2016.  

Økonomisk situasjon og 
handlingsrom 

Kommunens eiendeler FR-rapport V 2014. Behandlet i 
k-styret 10.6.14 og 8.9.15. 
Følges opp av KU første halvår 
2016. 

Kommunens eiendommer FDV Levert H 2014. Behandlet i 
kontrollutvalget 3.11.14 
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