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OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering.  
 
Vedlegg:  
Orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Anskaffelser i Asker 
kommune, Asker og Bærum vannverk IKS, Asker og Bærum brannvesen IKS, Asker 
Eiendomsutvikling AS», notat fra rådmannen 27.11.2017 

 
Saksframstilling: 
Kommunestyret behandlet Forvaltningsrevisjon av anskaffelser i - Asker kommune, 
Asker og Bærum vannverk IKS, Asker og Bærum brannvesen IKS og Asker 
Eiendomsforvaltning AS i møtet 7.3.2017, sak 20/17, og fattet følgende vedtak: 
 

a. Kommunestyret tar revisjonsrapporten Forvaltningsrevisjon av anskaffelser 
i Asker kommune, Asker og Bærum vannverk IKS, Asker og Bærum 
brannvesen IKS og Asker Eiendomsforvaltning AS til orientering. 

b. Kommunestyret ber administrasjonen om å følge opp revisjonsrapportens 
funn og anbefalinger, herunder  

 vurdere behovet for og omfanget av opplæring/oppfrisking av 
anskaffelsesfaglig kompetanse. 

 sørge for presise innkjøpsrutiner og at anskaffelsesprosessen 
dokumenteres. 

 sørge for at kommunens eierrepresentanter i selskapene blir 
orientert om resultatet av revisjonen, og følger opp overfor 
selskapene. 

c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan 
anbefalingene er fulgt opp ultimo 2017. 

 
På denne bakgrunn har kontrollutvalget innhentet rapport fra rådmannen, se vedlagte 
notat. Det fremgår av notatet at rådmannen har fulgt opp anbefalingene. For 
brannvesenet og vannverket har ØEE fattet vedtak om at representantskapet bes 
vurdere og instruere styret om å følge opp revisjonsrapportens funn og anbefalinger, 
særlig når det gjelder å vurdere behovet for opplæring/oppfrisking av selskapets 
anskaffelsesfaglige kompetanse Når det gjelder Asker eiendomsforvaltning AS har 
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ØEE fattet følgende vedtak: «Ordfører som generalforsamling følger opp selskapet i 
samsvar med rådmannens tilrådinger i saken på følgende punkt(er): 

a) Oppfølging av BDOs revisjonsrapport av januar 2017». 
 
Det går frem av innkalling til representantskapsmøte i Asker og Bærum brannvesen i 
april i år at rapporten er fulgt opp. Representantskapet i Asker og Bærum vannverk 
besluttet i møte 7.4.2017 å følge opp rapporten i 2018. Asker eiendomsforvaltning er 
oppløst, slik at oppfølging overfor dette selskapet ikke lenger er aktuelt. 
 
Leder for anskaffelsesavdelingen, Tommy Hestem vil legge frem saken i møtet og 
svare på kontrollutvalgets spørsmål. 
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Notat  

 

Til: Kontrollutvalget 
    
Fra: Rådmannen 

 
Kopi:  

    
 
Saksnr./Arkivkode Sted Dato 
16/8504 - 216 ASKER 27.11.2017 

 

Orientering om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 
«Anskaffelser i Asker kommune, Asker og Bærum vannverk IKS, 
Asker og Bærum brannvesen IKS, Asker Eiendomsutvikling AS» 
 
Rådmannen viser til kontrollutvalgets henvendelse av 6. november 2017, hvor 

det bes om en orientering om hvordan nevnte forvaltningsrevisjonsrapport er 

fulgt opp i ettertid.  

 

Forvaltningsrevisjonen ble gjennomført med bakgrunn i utvalgte anskaffelser i 

perioden 2014 - 2016. Disse anskaffelsene var foretatt mens tidligere regelverk 

(LOV-1999-07-16-69) gjaldt. Noen av tiltakene beskrevet nedenfor ble allerede 

innført før forvaltningsrevisjonen ble ferdigstilt. Andre tiltak ble innført etter 

forvaltningsrevisjonen og som et ledd i tilpasning til den nye loven og forskriften 

om offentlige anskaffelser trådte i kraft 1.1.2017. 

 
 
1. Hvordan behovet for og omfanget av opplæring/oppfriskning av 

anskaffelsesfaglig kompetanse er fulgt opp 

 

1.1. Anskaffelsesenhetens oppfølging av anskaffelsesfaglig 

kompetanse 

 

Anskaffelser arrangerte omfattende kurs i nytt regelverk i november 2016 i 

samarbeid med advokatfirmaet Hjort, som er kommunens juridiske 

rammeavtaleleverandør for juridiske tjenester. På kurset deltok 64 deltakere fra 

ulike deler av organisasjonen som innehar innkjøperroller ved større 

anskaffelser. Anskaffelsesenhetens egne medarbeidere er i tillegg kurset 

gjennom ulike kurstilbud, blant annet KS-advokatenes kurs i nytt regelverk samt 

KS/KSIs sertifiseringskurs for innkjøpere. Sentrale innkjøpere deltar også i 

faglige fora gjennom NIMAi, KS Innkjøpsforum og annet.  

 

Den interne kurspakken, som er obligatorisk for alle ansatte med ulike 

innkjøperroller, er oppdatert og tilpasset til nytt regelverk. Tema vedrørende 

offentlige anskaffelser er nå inntatt i kommunens velkomstkurs for alle 

                                                 
i NIMA – Norsk institutt for anskaffelser og logistikk 
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nyansatte. Temaet er også integrert som del av den grunnleggende 

lederopplæringen for alle nye ledere.  

For videre fordypning og for eksisterende ledere er det utviklet et helt nytt 

kursopplegg. De ulike kursene innen anskaffelser tilbys jevnlig på kommunens 

Kunnskapssenter i regi av Anskaffelsesenheten.    

 

Høsten 2016 innførte rådmannen et administrativt delegeringsreglement.  

Reglementet har bestemmelser om at anskaffelsesenheten skal kontaktes når 

anskaffelsen overstiger kr 100.000, den verdi hvor regelverket om offentlige 

anskaffelser gjøres gjeldende. Anskaffelsesenheten har registrert økt pågang av 

bistand til ulike anskaffelsesprosesser. Gjennom anskaffelsesenhetens veiledning 

om regelverk og bruk av rett prosedyre sikres ensartet praksis for gjennomføring 

av anskaffelser og ivaretakelse av dokumentasjon.  

 

 

1.2. Prosjekt og utbygningsavdelingens oppfølging av 

anskaffelsesfaglig kompetanse 

 

19 av enhetens ansatte deltok på nevnte kurs i november 2016.  

 

Prosjekt og utbyggingsavdelingen (PRU) arrangerte et 3 timers kurs i fellesskap 

med avdeling for kommunalteknikk 9. januar 2017 der advokatfirma Hjort 

foreleste om det nye regelverket, spesielt vinklet mot anskaffelser av 

infrastruktur og forsyningsforskriften. 11 prosjektledere som jobber med 

prosjekter innen vann og avløp deltok i tillegg til deltagere fra Kommunalteknisk 

avdeling.  

 

PRU hadde en felles gjennomgang av forvaltningsrevisjonsrapportens innhold, 

funn og anbefalinger på avdelingsmøte i februar 2017. 

 

Alle nyansatte prosjektledere gjennomgår kurs i anskaffelser i regi av 

Anskaffelsesavdelingen og får en-til-en opplæring i anskaffelsesprosessen til 

Eiendom. 

 

I løpet av våren 2018 skal PRU ta i bruk det elektroniske anskaffelsesverktøyet, 

Contikiii. Det er holdt et kurs for hele avdelingen og et videre kursopplegg er 

planlagt. 

 

 
2. Hvordan behov for presise innkjøpsrutiner og dokumentasjons- 

rutiner av anskaffelsesprosessen er fulgt opp  
 

 

2.1. Anskaffelsesenhetens oppfølging av innkjøps- og 

dokumentasjonsrutiner 

 

Alle rutiner og maler, prosedyrer og retningslinjer ligger i kommunens ledelses- 

og kvalitetsstyringssystem og er tilgjengelig for alle ledere og ansatte. 

                                                 
ii Contiki er kommunens elektroniske system for alle deler av anskaffelsesprosessen, arkiv for dokumentasjon 
og kontrakter samt verktøy for kontraktsoppfølging. 
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Ved årsskiftet 2016/2017 ble disse oppdatert slik at de nå er i overensstemmelse 

med det nye regelverket som trådte i kraft 1.1.2017.  

 

All dokumentasjon rundt anskaffelser over kr 100.000 skal arkiveres i ESAiii. 

Arkivering av dokumentasjon av prosess og kontrakt for anskaffelser under 

denne verdi arkiveres i ESA eller på annen lett sporbar måte. 

 

For vesentlige anskaffelser (over 100.000) benyttes Contiki til gjennomføring av 

anskaffelsesprosessen, arkivering av dokumenter og avtaler samt 

kontraktsoppfølging.  

 

Utrulling av Contiki til flere virksomheter, og som et konsernovergripende 

system, ble igangsatt som en pilot for noe tid tilbake der et utvalg virksomheter 

var med. I 2017 er dette satt mer i system med utgangspunkt i virksomheter 

som har de største anskaffelsene. Fra juni 2018 krever forskriften at 

kommunens anskaffelser over nasjonal terskelverdi, kr 1.100.000, gjennomføres 

elektronisk. Det jobbes derfor med utrulling av systemet med opplæring og 

tilpassing av rutiner frem mot dette. Arbeidet er omfattende og involverer 

mange medarbeidere og ledere.   

 

Synlighet og omfang av tilgjengelige prosesser for anskaffelser, 

veiledningsmateriell og hjelpeverktøy vil også bli utviklet videre i forbindelse med 

pågående implementering av kommunens nye ledelses- og kvalitets-

styringssystem, Simpli.  

 

Anskaffelsesplan er et enkeltstående element i rutinene som er innført i 2017. 

Det skal utarbeides anskaffelsesplaner for alle anskaffelser over kr 100.000. 

Planen benyttes som et hjelpeverktøy for prosessansvarlig innkjøper og alle 

involverte for å sikre blant annet tydeliggjøring av formålet med anskaffelsen, 

mål for gevinster, håndtering av usikkerhet, ansvarsforhold, prosedyrevalg m.m. 

Planen er også et dokument for godkjenning hos kontraktseier og sikrer 

lederforankring. God planlegging letter gjennomføring av anskaffelsene og bidrar 

til bedre kontraktsoppfølging og gevinstrealisering.    

 

I tillegg til kommunens egne standardmaler og malsamlinger for anskaffelser 

(modeller) benyttes standardkontrakter der disse finnes. Blant annet benyttes 

statens standardkontrakter (SSA), Norsk Standard (NS) og kontraktsmaler 

utviklet av Difi.   

 

Kommunen har inngått en rammeavtale med ODIN Prosjekt AS, en leverandør 

med anskaffelsesfaglig kompetanse og kapasitet, som kan bistå virksomhetene 

med anskaffelser og rådgivning. ODIN har også tilgang til Contiki slik at utførelse 

skjer i tråd med regelverket, kommunens prosedyrer for dokumentasjon og 

arkivering. 

 

Bruk og videreutvikling av e-handel er med på å sikre at kommunens 

anskaffelser gjøres korrekt. Utvidelse av antallet rammeavtaler med  

e-handelskataloger og bedre kvalitet på eksisterende kataloger sikrer at innkjøp 

gjøres på korrekt sted og med riktige vilkår. Egen e-handelskoordinator har 

                                                 
iii

 ESA er kommunens elektroniske saks- og arkivsystem 
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dette som dedikert oppgave i samarbeid med kategoriansvarlig innkjøper og 

regnskapsavdelingen.   

 

Det er igangsatt et samarbeid med kommunens dokumentsenter om utvikling og 

presisering av rutiner for arkivering i forbindelse med anskaffelsesprosesser. 

Grunnleggende hensyn er å ivareta krav til arkivering og internkontroll. Sentralt 

er også balansering av hensynet til meroffentlighet og samtidig ivaretagelse av 

lovpålagt hemmelighold av tilbyderes forretningsforhold.   

 

I forbindelse med kommunesammenslåingen er det pågående et koordinerende 

arbeid for hvordan det anskaffelsesfaglige i ny stor kommune skal ivaretas. Det 

er innført innkjøpssamarbeid mellom de 3 kommunene og Nye Asker som sikrer 

løpende inn- og utfasing av alle rammeavtaler slik at dette er koordinert i god tid 

før sammenslåingen.   

 

 

2.2. Prosjekt og utbygningsavdelingens oppfølging av innkjøps- og 

dokumentasjonsrutiner 

 

PRU foretar vesentlige anskaffelser i forbindelse med ulike byggeprosjekter som 

overstiger den generelle beløpsgrensen på 100.000 i rådmannens 

delegeringsreglement. PRU gjennomfører anskaffelser på selvstendig basis, men 

har egne støtteressurser og kvalitetssikrede prosesser for anskaffelser av 

entrepriser. Disse er koordinert med kommunens øvrige anskaffelsesprosesser. 

 

Anskaffelsesprosessen med tilhørende maler for Eiendom dekker de spesielle 

kravene for anskaffelse av entrepriser. Prosess og maler er i samsvar med 

lovverket og norske standarder for bygg- og anleggsbransjen (som f.eks., NS 

8405 og NS8407). Kvalitetssikringsleder hos PRU har ansvar for å vedlikeholde 

og videreutvikle prosessen.  

 

I etterkant av prosjektet Heggedal skole og som tilpasning til nytt regelverk ble 

anskaffelsesprosessen revurdert og videreutviklet og er nærmest blitt en 

«lærebok for anskaffelser for bygg- og anleggsprosjekt». Samtidig ble alle maler 

renovert.  Underveis i dette arbeidet er advokatfirmaet Hjort benyttet til å 

kvalitetssikre juridiske sider i prosess og innhold i maler.  

I den reviderte anskaffelsesprosessen for Eiendom er det bl.a. presisert 

følgende: 

 

 Avrop på rammeavtaler må alltid skje i henhold til bestemmelser i 

rammeavtalen. 

For de mest brukte rammeavtalene er det laget egne maler for avrop som 

gjenspeiler bestemmelsene i rammeavtalen 

 Innskjerpet krav til føring, signering og arkivering av 

anskaffelsesprotokoll. 

Nye maler skal bl.a. sikre tydeligere begrunnelse for poenggivning på 

kvalitative tildelingskriterier. 

 Alle deltagere i konkurransen skal få meddelelse om utfallet av 

konkurranse samtidig 

 



74/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjon av anskaffelser - 16/00096-5 Oppfølging av forvaltningsrevisjon av anskaffelser : Oppfølging av FR Anskaffelser

5 

 

I løpet av 2016 og 2017 har det blitt jobbet mye med kvaliteten i 

anbudsdokumentasjonen. Bl.a. har det fra juni 2016 blitt innført et krav om 

kvalitetskontroll av anbudsdokumentene før de legges ut på Doffiniv:  

 Det skal foretas en sidemannskontroll av konkurransegrunnlaget. Dvs. at 

en kollega eller kvalitetsikringsleder hos PRU gjør en gjennomgang av 

konkurransegrunnlaget med fokus på innkjøpstekniske forhold som 

beskrivelse av formelle krav til tilbudet, kvalifikasjonskrav, 

tildelingskriteria, generelle ytelsesbeskrivelse, fremdrift & frister og 

kontraktsbestemmelser & administrative bestemmelser. 

  

 Kontroll av mengdebeskrivelse og anbudsdokumenter (spesiell 

ytelsesbeskrivelse). Det skal etterspørres dokumentasjon på at 

prosjekterende har gjennomført en kvalitetssikring av deres bidrag til 

anbudsdokumentene. 

 

Erfaringen er at dette har gitt en god læringssløyfe, som også bidrar til å holde 

prosessen og malene levende ved at de oppdateres etter behov. 

 

Anskaffelser er jevnlig et tema på avdelingsmøter og temamøter der det deles 

egne erfaringer og kunnskap fra eksterne som f.eks. DIFIv. Et tema som har blitt 

tatt opp er viktigheten av å sikre overenstemmelse mellom vedståelsesfrist og 

innleveringsfrist i kunngjøring og konkurransegrunnlag. 

 

Forvaltningsrevisjonen understreket et behov for å bedre arkiveringsrutiner.  

På høsten 2015 ble prosedyren for registrering og arkivering av prosjekt-

dokumentasjon revidert. I prosedyren fremgår det nå tydeligere hvor og 

hvordan dokumenter skal arkiveres. Prosedyren er gjennomgått med alle ansatte 

i avdelingsmøter, og det ble gjennomført en internrevisjon av etterlevelsen av 

prosedyren i oktober 2015. 

 

 

2.3. Oppfølging gjennom kommunens interne revisjon 

 

Som et ledd i ISO-sertifisering etter ISO 9001:2015 standarden gjennomføres 

årlige interne revisjoner. Effekt av kompetansehevende tiltak kommer over tid. 

Rådmannen vurderte derfor at det ikke var aktuelt å følge opp temaet 

anskaffelser gjennom den interne revisjonen vinteren 2017. 

Rådmannen ser at etterlevelse av prosesser og rutiner som sikrer riktige 

anskaffelser, herunder tilstrekkelig og systematisk arkivering av dokumentasjon, 

er et tema som bør tas med ved neste interne revisjon, vinteren 2018.  

 
 

 

3. Hvordan kommunens eierrepresentanter i selskapene er blitt 

orientert om resultatet av revisjonen, og rapporten er fulgt opp 

overfor selskapene. 

 

 

                                                 
iv
 Doffin - nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser 

v
 DIFI – Direktoratet for forvaltning og IKT 
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a. Asker og Bærum brannvesen IKS 

I møte 27. mars 2017 la rådmannen frem sak 17/17 i ØEEvi om oppfølging av 

forvaltningsrevisjonen og funn knyttet til Asker og Bærum brannvesen IKS. 

 

Et av medlemmene i ØEE er representantskapsmedlem i Asker og Bærum 

Brannvesen IKS. Vedtaket etter behandling i ØEE lyder:  

 

«Representantskapet bes vurdere og instruere styret om å følge opp 

revisjonsrapportens funn og anbefalinger, særlig når det gjelder å vurdere 

behovet for opplæring/oppfrisking av selskapets anskaffelsesfaglige 

kompetanse». 

  

b. Asker og Bærum vannverk IKS 

Hvordan gjorde rådmannen ABV kjent med rapporten? 

 

I samme ØEE møte som nevnt over la rådmannen også frem sak 18/17 om 

innkalling til representantskapsmøte i april 2017 i Asker og Bærum vannverk 

IKS. I underpunkt 2.3. til temaet «rådmannens merknader til saker på 

dagsorden» i saksfremlegget tas forvaltningsrevisjonsrapporten opp. 

Et av medlemmene i ØEE er representantskapsmedlem i Asker og Bærum 

vannverk IKS. Vedtaket etter behandling i ØEE lyder:  

 

«Representantskapet bes vurdere og instruere styret om å følge opp 

revisjonsrapportens funn og anbefalinger, særlig når det gjelder å vurdere 

behovet for opplæring/oppfrisking av selskapets anskaffelsesfaglige 

kompetanse». 

 

c. Asker Eiendomsutvikling AS 

I møte 8. ma1 2017 la rådmannen frem sak 23/17 i ØEE om aktiv eierstyring av 

Asker Eiendomsutvikling AS. Under punkt 2.1. i saksfremlegget omtales 

revisjonsrapporten og de funn som knytter seg til Asker Eiendomsutvikling AS. 

Saken ble sendt videre til behandling i formannskapets møte 9. mai 2017, under 

sak 45/17. I samsvar med delegeringsreglement II, pkt. 3.4 er ordfører er 

kommunens generalforsamling i selskapet. 

 

Vedtaket i punkt 1 etter formannskapets behandling i lyder:  

 

«Ordfører som generalforsamling følger opp selskapet i samsvar med 

rådmannens tilrådinger i saken på følgende punkt(er):  

a) Oppfølging av BDOs revisjonsrapport av januar 2017». 

 

Avslutningsvis minner rådmannen om at det ikke ligger til hans fullmakt å 

pålegge selskapene tiltak for å heve anskaffelsesfaglig kompetanse eller styrke 

rutiner for anskaffelser. 

 

                                                 
vi ØEE – Utvalget for økonomi, eiendom og eierstyring 
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Arkivsak-dok. 16/00051-14 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 11.12.2017 
 
 
 

   
 
 

ORIENTERING OM RISIKO FOR BRUK AV USERIØSE 
LEVERANDØRER/ UNDERLEVERANDØRER 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Vedlegg:  

1. Sak 123/17 Formannskapet - Oppfølging av sosialt ansvar i 
entreprenørkontrakter i praksis - erfaringer fra kontroller. 

2. Prosess for oppfølging 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget fikk en orientering om risiko for bruk av useriøse 
leverandører/underleverandører i møtet 18.9.17, sak 58/17, og vedtok følgende: 

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og ber om å få oversendt 
kopi av saken som forberedes om dette tema til formannskapet i høst. 

 
Kontrollutvalget har fått oversendt saksfremlegg til formannskapssak 123/17 
«Oppfølging av sosialt ansvar i entreprenørkontrakter i praksis - erfaringer fra 
kontroller» med 1 vedlegg (prosess for oppfølging). Saken ble behandlet i 
formannskapsmøte 7.11.17 og ble tatt til orientering. 
 
Kvalitetsleder for prosjekt- og utbyggingsavdelingen, Ingebjørg Gravlien vil legge 
frem saken i møtet, og svare på kontrollutvalgets spørsmål. 
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Saksframlegg

Saksbehandler : Ingebjørg Gravlien
S aksnr .: 16 / 5769

Behandles av:
Økonomi, eiendom og eierstyring
Formannskapet

Oppfølging av sosialt ansvar i entreprenørkontrakter i praksis -
erfaringer fra kontroller

Rådmannens forslag til
v e d t a k:

Rådmannens redegjørelse om oppfølging av sosialt ansvar i
entreprenørkontrakter i praksis - erfaringer fra kontroller - , tas
til orientering.

1. Sammendrag og konklusjon

I august 2016 ble formannskapet orientert om prosess for oppfølging av sosialt
ansvar i offentlige kontrakter innenfor tjenesteområdet Eiendom (F - 113/16) .

I denne sa ken redegjøres for de kontrollene som har blitt gjennomført i de t året
som har gått siden saken ble presentert i august 2016.

2. Bakgrunn for saken

I henhold til f orskrift om lønns - og arbeidsvilkår i offentlige kont rakter har Asker
kommune som offentlig oppdragsgiver et særskilt ansvar for å motvirke sosial
dumping og svart arbeid .

Fra k ommunestyret s vedtak fra 14. a pril 2015 (K - 42/15) fremgår bl.a. at Asker
kommune skal u tvikle metoder for å kunne gjennomføre kontroller av kommunens
leverandører og leverandørkjeder.

I august 2016 ble formannskapet orientert om hvordan tjenesteområdet
Eiendom arbeider for å sikre at det tas sosialt ansvar i entreprenørkontrakter.
Det er utarbeidet og implementert en egen prosess for oppfølging av sosialt
ansvar i offentlige k ontrakter i entrepriseoppdrag ( V edlegg 1 ). Denne prosessen
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beskriver bl.a. hvordan Asker kommune kontrollerer entreprenørenes
ett erlevelse av

norsk arbeidsmiljølovgivning og kommunens kontraktsbestemmelse om at
lønns - og arbeidsvilkår ikke skal være dårligere enn det som følger av
gjeldende landsomfattende tariffavtale
kommunens kontraktsbestemmelse om maksimalt to ledd
underentreprenører i kjed e under seg
krav om at al le arbeidstakere skal bære lett synlig et gyldig HMS - kort
utstedt av Arbeidstilsynet
kommunens krav om at entreprenøren skal være tilknyttet en
lærlingeordning og benytte lærlinger på det aktuelle prosjektet

Rådmannen orientere r h er om erfaringer fra de kontrollene Asker kommune har
gjennomført av hvordan entreprenører følger opp krav til lønns - og arbeidsvilkår .

I august 2016 ble det orientert om de to første kontr ollene som kommunen har
gjennom ført for hhv Heggedal skole og rivi ng av Domen ved Holmen
svømmehall .

I løpet av siste halvdel av 2016 og første halvdel av 2017 er det utført ytterligere
tre kontroller . To byggeprosjekter og et vann - og avløpsprosjekt har blitt
kontrollert. Erfaringene fra disse kontrollene er gjengitt under .

I tillegg til slik e kontroller som denne saken omhandler, fører A rbeidstilsynet
også tilsyn med at reglene overholdes. Ved brudd på reglene kan Arbeidstilsynet
gi virksomheten pålegg, tvangsmulkt, stanse arbeidet, eller anmelde forholdet til
politi et.

Asker kommune har også implementert andre tiltak for å sikre overholdelse av
lover, forskrifter og politiske vedtak. I den sammenheng vises særlig til fe lles
ledelsessystem som består av rutinebeskrivelser og dokumenter som oppda teres
løpende . Felles ledelsessystem er basert på anerkjente sertifiseringsprinsipper.

I tillegg er Asker kommune ISO - sertifisert under følgende ordninger:

ISO 9001:2008 – Kvalitetsledelse
ISO 14001:2004 – Miljøstyring
ISO 27001:2005 – Informasjonssikkerhet

S ertifikat utsted es av Det Norske Veritas (DNVGL) basert på årlig kontroller.

Asker kommune har valgt å følge standarden for samfunnsansvar (26000) for
kontinuerlig å arbeide for å forbedre det etiske ansvaret, ved å legge vekt på hederlig
virksomhet og ambisjoner om å på virke samfunnet.

Asker kommune har også innført avviks - og for bedringssystemet AskerDialogen for å
ivareta kontinuerlige forbedringer. Avvik, forbedringsforslag og positive tiltak meldes
inn både fra innbyggere og ansatte, også anonymt.

Det gjennomføres også risiko - og sårbarhets - analyser (ROS) i forkant av prosjekter
for å avdekke risiko og kunne gjennomføre korrigerende tiltak i forkant.
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2.1 Ekstern kontroll av byggeprosjekt

Asker kommune har et samarbeid med Oslo kommune og kan benytte deres felles
rammeavtale med revisjonsfirmaer for å gjennomføre en grundigere ekstern revisjon
for oppfølging av lønns - og arbeidsvilkår.

Tjenesteområdet Eiendom ønsket en grundigere kontroll av lønns - og arbeidsvilkårene
ved oppføringen av et nytt formålsbygg og engasjerte BDO til å gjennomføre en slik
kontroll. BDO ble valgt ut etter en mini - konkurranse blant leverandørene i
rammeavtalen.

V alg av prosjekt for kontroll er basert på en risikovurdering , og det aktuelle prosjektet
b l e valgt ut bla n t annet fordi d et var et av de største og mest omfattende
byggeprosjekt som var under gjennomføring i 2016.

Hovedentreprenør og tre sideentreprenører ble kontrollert i løpet av september og
oktober 2016 .

Hovedf unn
Rapporten konkluderte med tre tilfeller av mangler i arbeids av t aler i henhold til
Arbeidsmiljølovens krav (§ 14 - 6).

Ved tidspunkt for kontrollen var det en pågående konflikt mellom en av
entreprenørene og Asker kommune. Kommunen hadde mistanker om overfakturering
av arbeidstimer. BDO konkluderte med følgend e.

BDO har foretatt en særskilt vurdering av samsvaret mellom dokumenter te
arbeidstimer utført på prosjektet og godtgjorte timer på lønnslipper. Funnene
fra denne kontrollen indikerer at det er en risiko for at de ansatte ved flere
tilfeller har jobbet mer enn det som er tillatt i henhold til AML § 10 - 4. Det er
også en risiko for at de ansatte ikke har fått lønn for timene de har jobbet.
Dersom dette ikke er tilfellet, er det en risiko for at kommunen har blitt
fakturert for arbeid som ikke er utført.

BDO’s kontroll indikerte at kommunen hadde rett, og entreprenøren reduserte etter
hvert sitt krav .

Opp følging
Rapporten ble presentert og diskutert på byggemøte 18. 1.2017.
Asker kommune krevde at entreprenørene skulle oppdatere sine arbeidsavtaler. Vi har
fått skriftlig bekreftelse på arbeidsavtalene er oppdatert. Dokumentasjon på dette
ligger i Askerdialo gen (AI - 77/17 og AI - 76/17)

2.1.2 Ekstern kontroll ( del 2)
Perioden for kontrollen av lønns - og arbeidsvilkår (for kontrollen beskrevet over) var i
byggeprosjektets oppstartsfase. På grunn av forsinkelser i denne perioden var det
begrenset med aktivitet. Det ble derfor besluttet å gjøre en oppfølgerkontroll av en
utvalgt under entreprenør i prosjektets innspurt våren 2017. Basert på en
risikovurd ering valgte vi å kontrollere malerarbeidet i prosjektet .
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Kontroll av malerarbeidet ble gjennomført av BDO i april og mai 2017

Hovedf unn
Kontrollen avdekket 3 mindre avvik

Kontrollen av arbeidsavtaler har avdekket mindre avvik
Kontrollen av arbeidstid har avdekket ett avvik på arbeidet tid på én ansatt.

Kontrollen av samsvar mellom timelister og lønnslipp har avdekket to avvik
fordelt på to ansatte.

Oppfølging
Tatt i betraktning av at kontraktarbeidet var sluttført da disse f unnene forelå anså vi
ikke at disse avvikene var så alvorlige at vi vil le følge d em opp videre.
Malerarbeidet var organisert som en underentreprise og malermesteren er dermed
ikke vår kontraktspartner. Vi har opp fordret hovedentreprenøren til å gå gjennom
rapporten og vurdere behov for oppfølging av sin underentreprenør .

2.2 Intern kontroll av vann - og avløpsprosjekt
Prosjektet omfatter renovering av eksisterende VA - anlegg, og prosjektet ble valgt ut
for kontroll fordi det var et av de største og mest omfattende anleggsprosjekt som var
under gjennomføring høsten og vinteren 2016.
Kontroll ble gjennomført av kvalitetssikringsleder på Prosjekt og Utbygging i oktober
2016

Hovedfunn
Det ble ikke registrert noen avvik eller observasjoner . Entreprenøren framsto som
ryddig og kunne dokumentere at lønns - og arbeidsvilkår for egne ansatte oppfyller
kravene til anstendige lønns og arbeidsvilkår. Avtaler med underentreprenører
inneholder klausul om lønns - og arbeidsvilkår.

2.3 Intern kontroll av byggeprosje kt
Prosjektet var inne i en svært hektisk fase i på våren 2017 . Vi var kjent med at det
ble benyttet en del helgearbeid i denne perioden og besluttet å kontrollere hvorvidt
arbeidsmiljøvernlovens krav til arbeidstid og overtid ble overholdt. Etter å ha sjekket
bemanningslistene for fem helger i februar og mars, fant vi grunn til å se nærmere på
en entreprenør. Det ble gjennomførte en kontroll av lønns - og arbeidsvilkår for
entreprenør og bemanningsselskapet de benyttet.

Kontroll ble gjennomført av kval itetssikringsleder på Prosjekt og Utbygging i med
støtte fra Koordinator for Utførelse (KU) i prosjektet i april 2017

Hovedf unn
Kontrollen avdekket 2 avvik

Bemanningsselskapet har i første kvartal 2017 gjentatte ganger brutt
arbeidstidsbestemmelsene som er avtalt i turnusordningen.
Entreprenøren hadde god oversikt over antall timer som er jobbet av alle
underentreprenører, men de har ikke reagert på at ansatte i
bemanningssels kapet har jobbet 3 og 4 uker etter hverandre uten 2 ukers
pause slik det er avtalt i turnusordningen. Dette er et brudd på Forskrift om
informasjons - og påseplikt og innsynsrett.
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Oppfølging
Funnene ble kommunisert til entreprenør og underleverandøren i m øte 8. mai 2017 .

Tiltaksplan skal normalt dokumenteres og følges opp ved å returnere funnliste. Men
da prosjektet og kontraktsforholdet var i ferd med å avsluttes anså vi det som
tilstrekkelig med en skr iftlig redegjørelse for hvordan henholdsvis entreprenøren og
bemanningsselskapet vil le følge opp avvik og observasjoner.

Tilfredsstillende skriftlig dokumentasjon er mottatt og arkivert i Askerdialogen (AI -
2057/17).

2.3 Generelle erfaringer

Med et unntak har Asker kommune og BDO blitt positivt mottatt og møtt med
samarbeidsvilje. Det er vår oppfatning at seriøse entreprenører setter pris på at
vi følger opp og kontrollerer de krav vi setter til lønns - og arbeidsvilkår .

I det ene tilfellet der entreprenøren var mindre samarbeidsvillig under kontrollen
skyldtes det en pågående konflikt mellom entreprenøren og Asker kommune.

3. Tidligere behandling

Etter interpellasjon fra Leif - Frode Onarheim fattet kommunestyre 14. apr il 2015
(k - 42/15) følgende vedtak:

Vedtak:
1) Asker kommune skal ha som hovedprinsipp ved offentlige anskaffelser å stille krav
om i kontraktsvilkår at bedrifter skal være godkjente lærebedrifter og anvende
lærlinger i gjennomføringen av oppdragene. Et slikt krav skal, som i dag, bare kunne
stilles de r det er et definert behov for læreplasser innenfor den aktuelle bransjen.

2) Asker kommune vil når det finnes hjemmel i forskrift for begrensning av antall ledd
i kontraktskjeder være positive til å innta i våre standardkontrakter en maksimal
begrensnin g av antall ledd i kontraktskjeden ved tjenestekjøp.

3) Rådmannen bes om å arbeide med å utvikle metoder for å kunne gjennomføre
kontroller av kommunens leverandører og leverandørkjeder. Kommunen må utvikle
sine kontrakter sånn at man juridisk har muligh et for å gjennomføre kontroller. I
tillegg bes rådmannen om særskilt å følge opp kontroll av ID/mannskapslister hos
kontraktspartnere for å bedre kunne oppdage uregelmessigheter eller svart arbeid.

4) Som et konkret tiltak i arbeidet med næringsstrategie ns punkt om å samarbeide
med partene i næringslivet bes rådmannen vurdere å etablere et samarbeid med
SMSØ (samarbeidet mot svart økonomi) for å bidra til bedre holdninger i utsatte
bransjer.

Formannskapet fattet 23. august 2016 (F - 113/16) følgende vedtak:
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Sak om oppfølging av sosialt ansvar i entreprenørkontrakter tas til orientering

4 . Rådmannens vurderinger

Både tidligere politiske vedtak og gjeldende forskrifter innebærer at Asker kommune
som offentlig oppdragsgiver skal etablere og gjennomføre tiltak for å motvirke sosi al
dumping og sub - standard arbeidsforhold på byggeplasser der kommunen er
byggherre.

Tjenesteområdet Eiendom har etablert standard kontraktsbestemmelser for å sikre
anstendige arbeidsforhold i sine entreprisekontrakte r.

For å følge opp disse kontraktsbestemmelsene gjennomføres det jevnlig kontroller av
kommunens leverandører og leverandørkjeder for entrepriseoppdrag . Det er gjort tre
slike kontroller det siste året. Erfaringene er at kontrollene i all hovedsak blir g odt
m ottatt av entreprenørene. Det har blitt avdekket noen avvik, men ingen av disse er
vurdert som kritiske . Alle avvik har blitt dokumentert rettet opp i henhold til
kommunens forventninger.

Lars Bjerke
r ådmann

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:

1. Prosess for oppfølging av sosialt ansvar i offentlige kontrakter
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FELLES LEDELSESSYSTEM 

Felles/ Virksomhet /Tjenesteområde:  

Prosjekt og utbygging 

Prosessnavn:  

Oppfølging av sosialt 
ansvar i offentlige 
kontrakter 

Sist endret/erstatter: 16.10.2017/27.06.2016 

Prosesseier/sist endret av (e-postadresse): 
Virksomhetsleder/ Ingebjorg.Gravlien@asker.kommune.n 

 

HENSIKT 

Offentlige oppdragsgivere har et særskilt ansvar for å motvirke sosial dumping. Selv om 

lønns- og arbeidsvilkår primært er arbeidsgivers ansvar er vi som offentlige 
oppdragsgiver pålagt å kontrollere etterlevelse av kravene i praksis i forbindelse med 
våre kontrakter.  

 
Asker kommune har høye ambisjoner mht miljø og det er alltid krav til HMS i 
entreprisekontrakter. Det er ofte naturlig å se lønns- og arbeidsvilkår i sammenheng 

med HMS og ytre og dersom det er hensiktsmessig kan det kjøres kombinerte 
kontroller. 

ANSVAR OG MYNDIGHET 
Kvalitetssikringsleder har ansvar for å  

 planlegge og gjennomføre kontroll i samarbeid med prosjektleder 
 rapportere funn til prosjektleder og virksomhetsleder 

 følge opp og lukke eventuelle funn 
 

Prosjektleder har ansvar for  
 den primære kommunikasjonen med leverandør 

 fremskaffe utfylt egenrapporteringsskjema for lønns og arbeidsvilkår fra 
leverandør(er) 

 delta på stedlig kontroll 
 bistå i følge opp funn og evt lukking av avvik 
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REFERANSER  

 Lov om offentlige anskaffelser (§7) 

 Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 

 Difi 

o http://www.anskaffelser.no/sosial-dumping 

o http://www.anskaffelser.no/temaer-bae/kontrakter/spesielle-

kontraktsbestemmelser-til-standardkontrakter 

 Forskrift om identitetskort (HMS-kort) på bygge- og anleggsplasser 
 Stortingsmelding 29 (2010-2011)  

Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv 

 Felles Rammeavtalene med Oslo kommune for kjøp av tjenester ved oppfølging 

lønns- og arbeidsvilkår; Contikinr. 918 

 Anskaffelsesprosessen 
 Vedtak i kommunestyret 14.04.2015, utvalgssak 42/15: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kilder for å sjekke leverandører: 

o www.proff.no for info om regnskap,  roller og kunngjøringer 

o www.oep.no for info om tilsyn fra arbeidstilsynet 
 

1) Asker kommune skal ha som hovedprinsipp ved offentlige anskaffelser å stille 
krav om i kontraktsvilkår at bedrifter skal være godkjente lærebedrifter og anvende 
lærlinger i gjennomføringen av oppdragene. Et slikt krav skal, som i dag, bare 
kunne stilles der det er et definert behov for læreplasser innenfor den aktuelle 
bransjen.  
 
2) Asker kommune vil når det finnes hjemmel i forskrift for begrensning av antall 
ledd i kontraktskjeder være positive til å innta i våre standardkontrakter en 
maksimal begrensning av antall ledd i kontraktskjeden ved tjenestekjøp.  
 
3) Rådmannen bes om å arbeide med å utvikle metoder for å kunne gjennomføre 
kontroller av kommunens leverandører og leverandørkjeder. Kommunen må utvikle 
sine kontrakter sånn at man juridisk har mulighet for å gjennomføre kontroller. I 
tillegg bes rådmannen om særskilt å følge opp kontroll av ID/mannskapslister hos 
kontraktspartnere for å bedre kunne oppdage uregelmessigheter eller svart arbeid.  
 
4) Som et konkret tiltak i arbeidet med næringsstrategiens punkt om å samarbeide 
med partene i næringslivet bes rådmannen vurdere å etablere et samarbeid med 
SMSØ (samarbeidet mot svart økonomi) for å bidra til bedre holdninger i utsatte 
bransjer.  
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BAKGRUNN 

Regelverket krever at offentlige oppdragsgivere skal: 
1. I kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget opplyse om at kontrakten vil 

inneholde krav om lønns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner i 
samsvar med forskriften. Det er tilstrekkelig å legge ved kontrakten som 
inneholder krav til lønns- og arbeidsvilkår, men Difi anbefaler at du i tillegg 

opplyser om dette under «Spesielle kontraktsvilkår» i Doffin/TED. 
 

2. I kontrakten 
• stille krav om at ansatte som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten har 

lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende allmenngjøringsforskrift 

og/eller landsomfattende tariffavtale for vedkommende bransje. 
• stille krav om at leverandøren og underleverandører på forespørsel 

dokumenterer at kravene blir oppfylt 

• bestemme sanksjoner som er egnet til å påvirke leverandøren og 
underleverandører til å oppfylle vilkårene 

 

3. I kontraktsoppfølgingen 
• for anskaffelser innen allmenngjorte områder etablere skriftlige systemer og 

rutiner 

• gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår 
overholdes. Graden av kontroll kan tilpasses behovet i vedkommende 
bransje, geografisk område mv. 

• overholde lovbestemt taushetsplikt og verne om personopplysninger og 
annen sensitiv informasjon 

• dokumentere prosessen i henhold til gjeldende regelverk, herunder 

forvaltningsloven og arkivloven. 
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KRAV OG OPPFØLGING AV KRAV 

Følgende krav skal stilles til alle våre leverandører.  
Tekst i kursiv er eksempel på formuleringer slik det står i dagens mal i PRU. 

 

Hvilke krav stilles? Obliga-

torisk ? 

Hvordan stilles kravet? 

Lønns og 
arbeidsvilkår 

Ja 
Lovkrav 

Kontraktsbestemmelse  
Entreprenøren og hans underentreprenører plikter å ha 
lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det 
som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, 
eller det som ellers er normalt for vedkommende sted 
og yrke. [PRUs mal B.1.3.1] 

 
Rett til i innsyn i 

lønns og 
arbeidsvilkår 

Ja 

Lovkrav 

Kontraktsbestemmelse  
Oppdragsgiver kan kreve at entreprenøren 
dokumenterer hvilke lønns- og arbeidsvilkår de ansatte 
har. Oppdragsgiver har rett til innsyn i dokumenter og 
rett til å foreta andre undersøkelser som gjør det mulig 
for oppdragsgiver å gjennomføre nødvendig kontroll 
med at kravet til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. 
[PRUs mal D1.3.1] 
 

Lønns og 

arbeidsvilkår hos 
underleverandører 

Ja 

Lovkrav 

Kontraktsbestemmelse  
Entreprenøren plikter å ha tilsvarende kontrakts 
bestemmelse i sine kontrakter med underentreprenør 
og skal gjennomføre nødvendig kontroll hos sine 
underentreprenører for å påse at plikten overholdes.. 
[PRUs mal D.1.3.1] 
 

Bruk av innleid 
arbeidskraft eller 
enkeltmannsforetak 

Ja, kan 
kreve  

Kontraktsbestemmelse  
Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes 
ansatte i tjenesteforhold, eventuelt av 
underentreprenøren og deres ansatte, eller ved bruk av 
lovlig innleid arbeidskraft. Byggherren kan bestemme at 
avtale om underentreprise med enkeltpersonforetak 
eller anvendelse av innleid arbeidskraft skal godkjennes 
skriftlige av byggherren. Byggherrens godkjennelse 
endrer ikke entreprenørens forpliktelser overfor 
byggherren. [PRUs mal B.1.4.1] 

 

Bruk av utenlandsk 

arbeidskraft  - 
innbetaling av skatt 

Ja 

Lovkrav 

Kontraktsbestemmelse 
Kontrakt gitt til utenlandsk leverandør eller 
underleverandør, og alle arbeidstakere på slik kontrakt, 
skal rapporteres til Sentralskattekontoret for 
utenlandssaker i henhold til ligningsloven § 5-6. 
Leverandøren er ansvarlig for at slik rapportering skjer i 
hele kontraktskjeden. Leverandøren skal på forespørsel 
dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi 
av innmeldingsskjema eller kvittering fra Altinn. [PRUs 
mal B.1.4.2]. 
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Hvilke krav stilles? Obliga-

torisk ? 

Hvordan stilles kravet? 

HMS –kort  Ja, 
lovkrav 

Kontraktsbestemmelse 
Alle arbeidstakere skal bære lett synlig et gyldig HMS-
kort utstedt av Arbeidstilsynet. Ordrebekreftelse, 
søknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort.  
Arbeidstakere som ikke har slikt HMS-kort vil bli bortvist 
fra byggeplassen. 
Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid 
under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende 
bestemmelser. [PRUs mal B.1.3.2] 

 

Begrense antall 

ledd i 
kontraktkjeden 

Ja, 

lovkrav 

Kontraktsbestemmelse 
Entreprenøren kan ikke, uten byggherrens skriftlige 
samtykke, ha flere enn to ledd underentreprenører i 
kjede under seg. Vesentlig mislighold som ikke blir 
rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra 
byggherren, kan påberopes av byggherren som 
grunnlag for heving. [PRUs mal B.1.4.3] 

 

 
Lærlingeordning 

Ja, 
lovkrav 

Kontraktsbestemmelse 
Entreprenøren skal sørge for at det i løpet av 
kontraktsperioden benyttes minst xx  lærlinger ved 
utførelse av arbeid nyttet til denne kontrakten. 
Entreprenøren skal dokumentere at kravet er oppfylt 
ved oppstart av arbeidet, og ellers på oppdragsgivers 
anmodning. [PRUs mal B.2.1.1] 
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UTFØRELSE 

PRU velger å følge nedenforstående risikobaserte modell fra Difi: 
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Trinn 1 , Egenrapportering  og Risikovurdering 

Leverandøren skal innen én måned gjøre rede for hvordan virksomheten ivaretar de 
obligatoriske kravene i henhold til malen for egenrapportering. Egenrapporteringen skal 
sendes til oppdragsgiver innen én måned etter kontrakten har startet, med mindre 

annet er avtalt. Egenrapportering kan kreves flere ganger i løpet av kontraktsperioden. 
 
Skjema brukes som grunnlag for en risikovurdering for valg av hvilke leverandører som 

skal gå videre til trinn 2 av oppfølgingsmetodikken - dokumentasjonsgjennomgang. 
 
Trinn 2, dokumentasjonsgjennomgang 

For grundigere kontroll etter egenrapportering kan kommunen gjennomføre 
dokumentasjonsgjennomgang. PRUs standard kontraktsvilkår gir adgang til å foreta 
dokumentasjonsgjennomgang for å kontrollere etterlevelse av krav til lønns- og 

arbeidsvilkår. 
 
Det er viktig å vurdere hva slags dokumentasjon som er hensiktsmessig å hente inn. 

Dette gjelder særlig arbeidsavtaler, timelister og lønnsslipper for arbeidstakere som 
direkte medvirker til å oppfylle kontrakten. 

 
Det kan være hensiktsmessig å innhente dokumentasjonen i to omganger: 

1. leverandørens avtalte lønns- og arbeidsvilkår med eventuelle underleverandører; 

oppdatert liste over gjeldende landsomfattende og allmenngjorte tariffavtaler; 
lønnsrammer for stillingskategoriene/stillingskodene og satser/tillegg for skift, 
turnus, overtid og ulempe; 

2. arbeidsavtaler; timelister; lønnslipper; dekning av utgifter til reise, kost og losji 
samt mannskapslister 

 

Det skal benyttes sjekklister og funn og observasjoner skal dokumenteres skriftlig. 
Taushetsplikten overholdes ved innhenting av dokumentasjon og at personopplysninger 
og annen sensitiv informasjon behandles på en lovlig og forsvarlig måte 
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Trinn 3, stedlig kontroll 

PRUs standard kontraktsvilkår gir adgang til å foreta stedlig kontroll for å kontrollere 
etterlevelse av krav til lønns- og arbeidsvilkår. 
 

På bakgrunn av risikovurdering og etter dokumentasjonsgjennomgang eller ved 
mistanke om kritikkverdige forhold KAN Asker kommune gjennomføre en stedlig 
kontroll. En stedlig kontroll er ment for å verifisere og utdype opplysninger fra 

dokumentgjennomgangen og vil bl.a. inkludere  
 kontroll av HMS-kort på arbeidsplassen der det er krav om det 

 mannskapslister 
 

En stedlig kontroll vil normalt varsles (relativt kort tid) i forkant og kan utføres av Asker 
kommunes personell eller en uavhengig tredjepart(revisjon). En stedlig kontroll på et 
anlegg skal også omfatte underleverandører (hvis relevant). Det skal benyttes 

sjekklister og funn og observasjoner skal presenteres i et avslutningsmøte og 
dokumenteres skriftlig. 
 

Alle interne eller ekstern kontrollører har taushetsplikt. 
 
Rapport etter kontroll: 

En gjennomført kontroll av lønns- og arbeidsvilkår skal dokumenteres i henhold til 
relevante regelverk, spesielt forvaltningsloven og arkivloven. 
Rapporten bør inneholde  

 informasjon om hva som ble kontrollert,  
 hvilken dokumentasjon som ble innhentet,  

 eventuelle funn og observasjoner,  

 hvilke krav som ble satt og  
 hvilke frister som ble gitt 

 evt hvordan funn skal følges opp 
Rapporten skal arkiveres i tilknytning til kontrakten 

 
Funn og observasjoner skal presenteres leverandør(ene) for kommentar før endelig 
rapport skrives. 

 
 
Tiltak og sanksjoner: 

Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter krever at det inntas 
bestemmelser om sanksjoner i kontrakten. Se PRUs mal for Konkurransegrunnlag. 

 
Som en hovedregel skal  

 leverandør(ene) gis en rimelig tid for å utbedre forholdet  

 Asker kommune eller den eksterne kontrolløren godkjenne leverandørens tiltak  
enten basert på oppdatert dokumentasjon elle ny stedlig kontroll 

 
Hvis leverandøren ikke utbedrer forholdet tilfredsstillende og innen fristen vil dette bli 
ansett som mislighold av kontrakten som vil medføre sanksjoner.  
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Merk at vi må forholde oss til sanksjonsmuligheter slik de er beskrevet i de enkelte 

avtalene men alle nye avtaler skal ta høyde for at  
 

 Tiltak og sanksjoner skal iverksettes ut fra bruddets alvorlighetsgrad og omfang. 

Mulige sanksjoner er retting, dagbøter, tilbakeholdelse av kontraktssum, og 
heving. 

 
 Ved alvorlige brudd som medfører fare for ansattes liv og helse, ved gjentatte 

brudd eller ved avtalt maksimal periode med dagbøter, anses det som vesentlig 
mislighold som gir oppdragsgiver rett til å heve kontrakten.  

 

DOKUMENTER 
Sjekklister/maler som 

brukes i prosessen: 
Original: Ansvarlig: 

Mal for 
egenrapportering 

http://www.anskaffelser.no/verktoy/egenrapportering-
om-lonns-og-arbeidsvilkar 

RE- leder 

Risikovurdering lønns 

og arbeidsvilkår 

http://www.anskaffelser.no/verktoy/risikovurdering-

lonns-og-arbeidsvilkar 

RE- leder 

Sjekkliste og funnliste 
for lønns og 

arbeidsvilkår 
 

K:\Felles Ledelsessystem\ RE\Prosjekt og utbygging RE- leder 

Mal for rapport K:\Felles Ledelsessystem\ RE\Prosjekt og utbygging RE- leder 

 

Dokumenter som produseres i prosessen: Arkiv: Arkiveringstid: 

Egenrapporteringsskjema fra leverandør PRUs prosjektarkiv 10 år  

Risikovurdering  10 år  

Utfylt sjekkliste for lønns og arbeidsvilkår 
 

PRUs prosjektarkiv 10 år  

Utfylt funnliste for lønns og arbeidsvilkår PRUs prosjektarkiv 10 år  

Rapport fra dokumentgjennomgang og/eller 
stedlig kontroll av prosjekt 

PRUs prosjektarkiv 10 år  
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Arkivsak-dok. 16/00116-3 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 11.12.2017 
 
 
 

   
 
 

OVERORDNET REVISJONSSTRATEGI 2017 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar informasjon om status og risikoområder for regnskapsrevisjon av 
Asker kommunes regnskap for 2017 til orientering. 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg. 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal påse at kommunen blir revidert på en betryggende måte (ref. 
Kontrollutvalgsforskriften). I tillegg til at kontrollutvalget holder seg løpende orientert 
om revisjonsarbeidet gjennom regnskapsåret, ivaretar utvalget sitt påseansvar ved å 
følge opp revisjonen og revisjonsarbeidet ved å få en orientering om overordnet 
revisjonsstrategi for regnskapsrevisjonen, samt underliggende risikovurderinger. 
 

Revisjon av årsregnskapet er en helt sentral del av kommunens egenkontroll. 
Revisor avdekker og forebygger feil og mangler i kommunens økonomiske 
rapportering gjennom sine kontroller. I tillegg veileder revisor kommunen for å bidra 
til å forebygge og avdekke feil og misligheter. 
 
Regnskapsrevisjonen skal gi grunnlag for å bekrefte at årsregnskapet er avlagt i 
henhold til lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk. Revisor går ikke gjennom 
alle tall i årsregnskapet, men kontrollerer deler av det, basert på en vurdering av 
risiko for vesentlige feil i regnskapet. 
 
Det er et krav (ISA 300 Planlegging av revisjon av et regnskap) at revisor skal 
utarbeide en plan for hvordan revisjonen skal gjennomføres. Revisjonsplanen bygger 
på en overordnet revisjonsstrategi som beskriver revisjonens formål og omfang, når 
revisjonen skal utføres og hvilken angrepsvinkel den skal ha. Revisjonsplan og – 
strategi baseres på en vurdering av risiko og vesentlighet. 
 
Formålet med overordnet revisjonsstrategi er å dokumentere tilstrekkelige og 
effektive revisjonshandlinger i forbindelse med regnskapsrevisjon. BDO vil 
presentere status og risikoområder for regnskapsrevisjon av Asker kommunes 
regnskap for 2017 i møtet.  
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Arkivsak-dok. 17/00105-1 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 11.12.2017 
 
 
 

   
 
 

FORVALTNINGSREVISJON I VANNVERKET - BESTILLING 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget ber BDO om å legge frem en prosjektplan for forvaltningsrevisjon i 
Asker og Bærum vannverk til neste møte. 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg. 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget drøftet bestilling av kontroll i selskaper i forrige møte, og vedtok 
følgende:  

Kontrollutvalget tar sikte på å gjennomføre en forvaltningsrevisjon i vannverket 
med vekt på sikkerhetsrisiko.  

 
Dette er forankret i plan for forvaltningsrevisjon hvor utvalget pekt på at det kan være 
aktuelt å se på kriseberedskapen, hvordan Asker og Bærum vannverk har sikret seg 
mot terror i tillegg til IT-sikkerhet på driftssiden. 
 
Partner Morten Thuve BDO, vil være tilstede i møtet og delta i diskusjonen av 
prosjektet. 
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Arkivsak-dok. 16/00087-25 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 11.12.2017 
 
 
 

   
 
 

RAPPORTERING FRA REVISOR INKLUSIV RAPPORTERING PÅ 
TIDSBRUK 
 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget utvider rammen på forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikkreglement 
med 60 timer. For øvrig tas saken til orientering. 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg 

 
Saksframstilling: 
Utvalget har besluttet (sak 78/16) å etablere en rutine for oppfølging av 
budsjettet for 2017 med vekt på hvor mange timer som er bestilt fra kontrollutvalget 
og fakturert fra BDO på hvert enkelt prosjekt. 
 
Det er budsjettert med 1500 timer totalt til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for 
2017. I tillegg er det satt av 500 timer som kontrollutvalget kan benytte til særskilte 
undersøkelser. 
 
I forvaltningsrevisjonen Etikkreglement er det brukt 502,5 timer. Dette er en 
overskridelse på 52,5 timer. I tillegg er det påløpt en lisenskostnad for bruk av 
verktøyet BDO Feed Back (questback) som ble benyttet i spørreundersøkelsen, på 
kr. 7.500. Dette utgjør 7,5 timer. Rammen for prosjektet bør derfor utvides med 60 
timer.  
 
Av rammen til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll har kontrollutvalget vedtatt 
prosjekter for til sammen 1105 timer. Det står da igjen 395 timer som kan disponeres 
i år.  
 
Leder og sekretær har drøftet enkelte forhold knyttet til kontrakten med BDO. 
Fakturering knyttet til revisors møteplikt i kontrollutvalget ble drøftet i møtet 16.10, og 
utvalget vedtok i sak 73/17 at kontraktens ordlyd legges til grunn. Det kan ikke 
skrives timer for deltagelse i kontrollutvalget. 
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Kontrollutvalget har bedt revisor varsle sekretær ved sannsynlig overskridelse av 
rammen på et prosjekt på 10 % (sak 45/17). 
 
Tabellen nedenfor oppsummerer forvaltningsrevisjon 2017: 
 
 

Prosjekt Budsjett 
2016 

Forbruk 
2016 

Vedtatt 
ramme 
2017 

Forbruk 
pr 
1.11.17 

Rest/over
skridelse  

Anskaffelser (FR) - 
avsluttet 

400 t 213 t 187 76,5 
Advokat  
8 300 kr 

110,5 t 
Advokatut
gifter på 
8 300 til 
fratrekk 

Asker Produkt (SK) 
m/tilleggsundersøkelse 
- avsluttet 

 

100+20 t 102 t 18 27 
2040.- 

- 9 t 
- 2040 kr 

Etter-revisjon Plan 
og bygg - avsluttet 

   20  

Forvaltningsrevisjon 
etikkreglement 
avsluttet 

  450  502,5 timer 
7500 kr  

-52,5 t 
- 7500 kr 

Sum avsluttede 

prosjekter 
   625,5 t 

17 840.- kr 
 

Vurdering av 
fullstendigheten av 
refusjonskravene 
knyttet til flyktninger 
og ressurskrevende 

brukere 

  450   

Porteføljestyring og 
diverse 

   17,5   

Sum FR og SK vedtatt 
og forbruk 

520 t  1128,5 t 643 t  
17 840 kr 

 

FR= Forvaltningsrevisjon, SK=Selskapskontroll 

t=timer 
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rkivsak-dok. 15/00243-33 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 11.12.2017 
 
 
 

   
 
 

HENVENDELSE ANGÅENDE RUTINER I PLAN OG 
BYGNINGSAVDELINGEN 
 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
Vedlegg:  

1. Henvendelse angående rutiner i Plan og bygningsavdelingen fra Boxs 
Arkitektstudio AS 10.11.16. 

a. Vedlegg. Brev fra Asker kommune. 26/14 Tillatelse til tilbygg / utvidelse 
bolig Hofstadåsen 1 

b. Vedlegg. Brev fra Asker kommune. 58/81 Vettreåsen 37 - 
Reguleringsendring - Etterlyser status 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har mottatt vedlagte henvendelse angående rutiner i Plan- og 
bygningsavdelingen.  
 
Kontrollutvalget må som sedvanlig beslutte om de vil ta saken til behandling. I 
departementets merknader til kontrollutvalgsforskriften §4 står det blant annet at 
«Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp et hvert forhold ved kommunens/ 
fylkeskommunens virksomhet så lenge det kan defineres som kontroll 
eller tilsyn.» Det er videre slått fast at «Kontrollutvalget har ikke plikt til å behandle 
andre saker enn de som det får seg forelagt fra kommunestyret/fylkestinget, eller der 
det fremgår av forskriften om revisjon i kommuner og fylkeskommuner. 
 
Når det gjelder henvendelser fra andre enn kommunestyret/fylkestinget eller 
revisjonen, må kontrollutvalget selv vurdere om saken hører inn under utvalgets 
kompetanseområde og om det vil prioritere saken.» Kontrollutvalget må selv avgjøre 
om det vil behandle saker fra innbyggere eller andre aktører som mener de har en 
sak for kontrollutvalget. For hver henvendelse må det vurderes om den hører inn 
under kontrollutvalgets oppgaver. Det er viktig å huske på at kontrollutvalget ikke er 
et klageorgan, og at det derfor ikke behandler klager på vedtak som har vært til 
administrativ behandling. Det kontrollutvalget kan gjøre, er å undersøke 
henvendelser som kan tyde på svikt i den kommunale saksbehandlingen, 
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eller at kommunen ikke følger de lover og retningslinjer som den er underlagt. 
Fokuset bør være på systemkontroll. 
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----- Original Message -----  
From: Pieter Paul Furnée  
To: Astrid Nesland ; Ole Willy Sandbekk  
Sent: Friday, November 10, 2017 8:49 AM 
Subject: 14024 - Hofstadåsen 1 - gbnr 26/14 - svikt i dokumenthåndtering og fremdrift 

 
Til: Kontrollutvalget i Asker Kommune 
 
 
Hei! 

Vedlagt sendes PBAs svar i sak Hofstadåsen, hvor PBA først etter 4 måneder bekrefter systemfeil i 
dokumenthåndtering i Byggsak – snart et år siden. Dette har skjedd samtidig som leder Byggesak i 
Kontrollutvalget på forespørsel av leder i Kontrollutvalget i forbindelse med henvendelse fra Odd 
Jahr bedyret at de hadde gode rutiner, og at det ikke var nødvendig med en revisjon slik 
Planavdelingen hadde gjennomført. 
 
Fra PBAs brev av 7.11.2017: 
‘Kommunen beklager at brev som vårt postmottak har kvittert som mottatt 15.12.16 ikke er 
innregistrert i sakssystemet. Vi er enig med søker at dette er en systemsvikt. Brevet, som har vært 
avgjørende for utfallet av saken, ble ikke innregistrert i saker knyttet til g.bnr 26/14.’ 
 
Resultat av systemsvikt er at en tiltakshaver i mer enn et år har vært i uvitenhet om byggesaken som 
er under bygging faktisk var godkjent. Til tross for flere henvendelser fra søker til PBA ble avklaring 
ikke prioritert heller. 
 
Og som kontrollutvalget ser: Søkers besvarelse av 15.12.16 hvor dokumenthåndteringen har sviktet 
var avgjørende for sakens utfall og tillatelse. 
 
Fortsatt svikt i saksbehandlingsrutiner knyttet til fremdrift i planavdelingen 
For ordens skyld gjøres oppmerksom at vår innsendt reguleringsforslag for Vettreåsen (sak 15/4232) i 
dag 10.11.2017 hele 18 måneder etter innsendelse april 2016 fortsatt IKKE er behandlet. 
 
Vi tør be Kontrollutvalget å ha fokus på dette: dette er kun noen eksempler på at vi som brukere ikke 
kan se at rutiner er på plass / blir fulgt (dersom de er på plass). 
 
 
Hilsen 
Pieter Paul i Boxs 
Mob: +47 4666 3862 
Sendt fra iPhone 
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Plan og Bygning
Postboks 353
1372 Asker

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

Telefon
66 90 90 00

Org.nr.
944 382 038 mva.

Til alle mottakere

Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato:
NHJERMAN GBNR 26/14 07.11.17
S 16 / 2965 L 97777 / 17

Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S 16 / 2965

Delegasjonssak: 17 / 1858

26/14 Tillatelse til tilbygg / utvidelse bolig
Hofstadåsen 1 Tiltakshaver: Odd Arne og Anne Cathrine Haueng

Vi viser til søknad om overnevnte tiltak først mottatt 09.03.16 og revidert
dokumentasjon mottatt 09.07.17, 13.07.17 og 18.10.1 7 .

Søknaden godkjennes, j amfør plan - og bygningsloven § 20 - 2 .

Tiltaket må settes i gang innen 3 år etter tillatelsen. Er ikke tiltaket igangsatt
etter 3 år faller tillatelsen bort. Endringer må godkjennes av kommunen før de
kan gjen nomføres.

Igangsetting før klagefristen er ute eller før eventuelt endelig klagebehandling er
avsluttet hos fylkesmannen, skjer for tiltakshavers egen økonomiske risiko.

Beskrivelse av søknaden
Det søkes om tilbygg i tilknytning til u.etg og 1. i eksist. enebolig. Tilbygget
omfatter, bl.a, en sekundærbolig. I opprinnelig søknad er bruksareal oppgitt til
141,9 m2 . I revisjon dat. 15.12.16 er bebygd areal for eksist. og nytt tiltak
beregnet av kommunen til 272 m2 BYA . Det vises til vurdering på s. 2 .

Arealgrunnlag
Tiltaket har følgende arealgrunnlag , jfr arealoversikt i opprinn. søknad:

BYA , ny 89,7+14,7= 104,4 m2 for bygning,
pluss 18 m2 for park.pl. nr 2=122,4 m2

BRA 1. etasje , ny 64,7 m2
BRA u.etg, ny 72,2 m2

Naturmangfoldloven
Etter en kontroll i karttema er d et ikke registret funn av betydning i forhold til
naturmangfoldloven s §§ 8 – 12.



79/17 Henvendelse angående rutiner i Plan og bygningsavdelingen

2

Nabovarsel/merknad
Tiltaket er nabovarslet, jamfør plan - og bygningsloven § 21 - 3. Det er ikke
mottatt merknader.

Kort sakshistorikk
Etter sak mottas 09.03.16 sendes mangelbrev med avviksrapport 20.04.16.
Søker imøtegår mangler, dvs besvarer ikke disse da han ser søknad som
komplett. Søker viser til pbl § 20 - 3 og forbeholder seg retten til igangsetting
innen 3 uker etter innsendelse.
Det sendes nytt ma ngelbrev 23.11.16, der noen av kommunens krav revideres.
Det kreves derimot innsending av fornyet BYA - oversikt der utkraget 1. etg
medtas.
I søkers brev av 09.07.17 vises det til at utkraget 1. etg faktisk er hensyntatt i
saken, og BYA endret (dvs økt) der etter. Dette ble sendt kommunen 15.12.16 og
det vises til kvittering fra kommunens postmottak.

Rådmannens vurdering
Tomt ligger i kat. B og kommuneplanen tillater her 2 boenheter. Forhold som
parkering og uteoppholdsareal er ivaretatt i hht søknad. Søker har ikke besvart
kommunens anmodning om terrengsnitt og vi antar terrengendringer er innenfor
tiltak uten søknadsplikt, jfr bl.a SAK § 4 - 1.

Det er ikke mottatt en grafisk fremstilling av rev. BYA - regnskap som innsendt
15.12.16 . En detaljert fremstilling v ar krevd i mangelbrev av 20.04.16 men er
ikke besvart. I søkers brev av 09.07.17 heter det:

« For å imøtekomme PBA og unngå videre diskusjon om dette tema i denne saken
oppgis BYA - størrelse for utkragende del: 14,7 m2. Men hvis dette arealet
medregnes så k an utkragende del av terrasse mot vest fratrekkes: - 4 m2. »

Vi ser ikke noen grunn til at utkraget terrasse uansett dybde ut fra vegg utgår ,
og har regnet de oppgitte 4 m2BYA inn i BYA - oversikt over. Grad av utnyttelse
blir dermed (netto tomt 1596,7: 272=) 17 %BYA.

Kommunen beklager at brev som vårt postmottak har kvittert som mottatt
15.12.16 ikke er innregist r ert i sakssystemet. Vi er enig med søker at dette er en
systemsvikt. Brevet, som har vært avgjørende for utfallet av saken, ble ikke
innregistrert i saker knyttet til g.bnr 26/14.

Ferdigattest
Tiltaket kan ikke tas i bruk før det er gitt midlertidig brukstillatelse / ferdigattest.

Følgende skal sendes inn før brukstillatelse kan gis:
1. Endelig gjennomføringsplan.
2. Sluttrapport for faktisk disponering av avfall, jfr. byggesaks forskriften § 8 -

1 og i den grad avfall og avfallsmengder krever detter i hht forskrift.

Klage
Du kan klage på vedtaket innen 3 uker. Begrunnet klage sendes til Asker
kommun e og merkes saksnummer 16 / 2965 . Dersom vedtaket blir opprettholdt,
vil saken bli oversendt til fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Gebyr
Beskrivelse Antall(M) Beløp
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§ 3.3.1 - Tilbygg 101 – 200 m 2 14M Kr 30 100,00
§ 1.6 – Ingen dispensasjon, 14Mx0,7x10 % - Kr 2 107,00
§ 3.5 – Avviksrapport 21.04.16 1 M Kr 2 150,00
§ 7.1 - A jourføring av kartbasen 2M Kr 4 300,00
Reduksjon pga tidsoverskridelse, jfr SAK - Kr 34 443,00
Totalt gebyr å betale Kr 0,00

Med vennlig hilsen

Gudbrand Hasvold Nils Hjermann
Seksjonsleder Byggesak Sivilarkitekt

Dokumentet er elektronisk godkjent

Boxs Arkitektstudio AS v/Pieter Paul Furnée, Alfheim 24, 1384 ASKER
Odd Arne og Anne Cathrine Haueng, Krags terrasse 4, 0783 OSLO
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Plan og Bygning
Postboks 353
1372 Asker

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

Telefon
66 90 90 00

Org.nr.
944 382 038 mva.

Boxs Arkitektstudio AS
Alfheim 24

1384 ASKER

Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato:
JTYSSELA GBNR 58/81 12.07.2017
S 15 / 4232 L 66463 / 17

Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S 15 / 4232 .

58/81 Vettreåsen 37 - Reguleringsendring - Etterlyser status

Viser til din mail av 09.07.2017 med spørsmål om status i saken.
Her har det dessverre skjedd en feilregistrering etter at saksbehandler som
hadde denne saken sluttet. Det har medført at den ikke er fanget opp av
systemet her hos oss og dermed ikke behandlet. Vi beklager dette.

Nå er det ferietid og liten kapasitet. Vi kommer tilbake til saken over ferien når
plansjef Erling Guderud er tilbake.

Med vennlig hilsen

Jørgen Tysseland
Sivilingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent i Asker kommune og har derfor ingen
håndskrevet signatur.

Boxs Arkitektstudio AS, Alfheim 24, 1384 ASKER
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Arkivsak-dok. 15/00272-6 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 11.12.2017 
 
 
 

   
 
 

ÅRSPLAN 2018 - ASKER KONTROLLUTVALG 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen for 2016, med de endringer 

som fremkom i møtet. 
2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2016 til orientering. 
 
Vedlegg:  

1. Forslag til Årsplan 2018 for Asker kontrollutvalg 
2. Planlagte saker 2018 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget 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. 
 
Årsplanen er et viktig styringsdokument for kontrollutvalget. I tillegg utarbeides det 
en detaljert oversikt over saker til behandling som legges frem under referatsakene i 
hvert møte. 
 
Det legges opp til at kontrollutvalget kommer med sine innspill til forslaget til årsplan 
for 2017 i møtet, og at disse innarbeides før saken oversendes kommunestyret. 
Sekretariatet vil løfte frem prioritering av forvaltningsrevisjoner, 
selskapskontroller og virksomhetsbesøk i denne forbindelse. 
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Kontrollutvalgets utarbeider hvert år en 
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Romerike kontrollutvalgsekretariat 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.  
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Kontrollutvalget i Asker 
Kontrollutvalget i Asker består av 6 medlemmer. Følgende medlemmer er valgt 

for perioden 2015 - 2019:  

 

Medlem 
Parti  Varamedlemmer i numerisk 

rekkefølge 
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 

                          

Møteplan 2018 
Kontrollutvalget har vedtatt følgende møteplan for 2018: 

Mandag 15.1 

Mandag 12.2 
Mandag 19.3 

Mandag 23.4 
Mandag 14.5 
Mandag 11.6 

Mandag 20.8 
Mandag 17.9 

Mandag 15.10 
Mandag 3.12  
 

Møtene begynner kl. 16.00, og holdes på Rådhuset i Asker.  

Kontrollutvalgets hovedfokus i 2018 

Kontrollutvalgets arbeid knyttet til kommunesammenslåing 
Det er besluttet å slå sammen Asker, Hurum og Røyken kommuner og oppnevnt 

en felles interims-nemd hvor Asker kommune er vert. Kontrollutvalget skal i 

henhold til Inndelingsloven innstille på valg av revisor til den nye kommunen. 

Kontrollutvalget skal også innstille på valg av sekretær til kontrollutvalget i den 

nye kommunen. 

Kontrollutvalget i Asker har hatt to felles møter med kontrollutvalgene i Hurum 

og Røyken i 2017. Det planlegges et nytt møte på nyåret, hvor disse sakene er 

aktuelle:  

 Forventningene til kontrollutvalg og deres rolle i forbindelse med 
kommunesammenslåingsprosessen  

 Ny orientering fra fellesnemda 
 Hvordan sikrer kommunene kvalitet i tjenesteleveransene på 

omsorgstjenester i sammenslåingsprosessen. 
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Generelt tilsyn med forvaltningen og orienteringer 
Det generelle tilsynet med forvaltningen gjennomføres i hovedsak gjennom 

orienteringer fra administrasjonen. Kontrollutvalget har planlagt å be om en 
orientering om organisasjons- og utviklingsprosjektet våren 2018. Kommunen 
valgte BDO som ny revisor fra regnskapsåret 2016. I denne forbindelse er det 

aktuelt å få en orientering fra rådmannen om erfaringer med skifte av revisor. 
Utvalget tar for øvrig fortløpende stilling til hvilke orienteringer som er aktuelle. 

 
Utvalget mottar en rekke henvendelser som behandles fortløpende. Utvalgets 
egne observasjoner og initiativ, samt relevante 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 rapporter på 
selskapskontroll i tillegg til besøk i etat/avdeling. Erfaring viser at 
virksomhetsbesøk gir et godt innblikk i den kommunale virksomheten. 

Tilbakemeldinger fra etatene er at også de opplever besøkene som positive. 
Kontrollutvalget planlegger virksomhetsbesøk hos aktuelle virksomheter/enheter 

i 2018. 

 

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 hvilke tilsyn som eventuelt vil bli iverksatt i 2018 i Asker.  

 

Undersøkelser 
Kontrollutvalget bestiller 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 til 

kontrollutvalget. 

 

Forvaltningsrevisjoner 
Kontrollutvalget har utarbeidet en plan for gjennomføring av 

forvaltningsrevisjon 2016 - 2019. Planen er basert på en overordnet analyse 

av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. Basert 

på planen har kontrollutvalget bestilt forvaltningsrevisjon Vurdering av 

fullstendigheten av refusjonskravene knyttet til flyktninger og ressurskrevende 

brukere. Rapporten leveres primo 2018. 
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Tema for forvaltningsrevisjon i 2018 vil dessuten være barnevern og 

tilskudd innen kultur og idrett. I arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon har 

kontrollutvalget også identifisert områder hvor utvalget vil avvente andre 

undersøkelser eller tilsyn før beslutning om igangsetting tas: 

 

Barne- og familieenheten Vurdere i slutten av 
perioden.  

Etterlevelse av klimaplanen Avventer revisjon av 
planen 

 

Kontrollutvalget behandler rapportene på forvaltningsrevisjon og rapporterer til 

kommunestyret, og følger deretter opp rapportene i tråd med kommunestyrets 

vedtak.  

 

Selskapskontroller 
Kontrollutvalget har utarbeidet en plan for gjennomføring av selskapskontroll 

2016 - 2019. Planen er baseres på en overordnet analyse av kommunens 

virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger.  

 

Kontrollutvalget har under bestilling en forvaltningsrevisjon i Asker og Bærum 

vannverk, med fokus på sikkerhetsrisiko.  

 

I forbindelse med nye Asker er det nedsatt et delprosjekt innen eierskap og 

interkommunalt samarbeid. Delprosjektet skal blant annet utarbeide forslag til 

eierskapspolitikk og utrede endringer i selskapsstruktur/samarbeid. 

Kontrollutvalget vil avstemme sitt arbeid med selskapskontroll i forhold til 

dette. 

 

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 2018. 

 
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 påseansvar vil kontrollutvalget be om følgende dokumentasjon fra 
revisor i 2018: 

 Skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet fra oppdragsansvarlig revisorer. 

 Overordnet revisjonsstrategi, status og risikoområder for regnskapsåret 

2018. 

 Jevnlig rapport på ressursbruk.  
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Kontrollutvalget vil følge opp sak om drøfting av erfaringer med bytte av revisor i 

ved utgangen av 2018.  
 

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 2017 behandles i det første møtet i 2018, og 

oversendes deretter kommunestyret til orientering. Årsrapporten skal 

gjenspeile kontrollutvalgets samlede aktiviteter.  

 

Kontrollutvalgets årsplan for 2019 behandles i siste møte i 2018, 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 7. - 8. februar 2018.  

 

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. 

 

 

 

Asker 11.12.2017  

 

Ole Willy Sandbekk 

Kontrollutvalgsleder  

 

                                                                     Mona Moengen 

                                                     Rokus IKS 
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Oversikt over saker til behandling 201 8
Møte Saker

Følgende
rapportering legges
frem fortløpende

Rapporter fra andre tilsynsorganer (f.eks Fylkesmannen) og
kommunens svar/oppfølging.
Sekretariatets oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og
oppfølgingen av disse.
A nnen informasjon

15 . januar Best illingsdialog nytt FR prosjekt. Aktuelle tema: Barnevern og Tilskudd
innen kultur og idrett
Årsrapport 2017

Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg

Rapportering fra revisor inklusiv rapportering på tidsbruk.

Referater.

12 . februar Forvaltningsrevisjon Vurdering av fullstendigheten av refusjonskravene
knyttet til flyktninger og ressurskrevende brukere (51/17) – utsatt fra
desember

Rapportering fra revisor inklusiv rapportering på tidsbruk.
Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg

R eferater

Eventuelt

19 . mars Rapportering fra revisor inklusiv rapportering på tidsbruk.

Henvendelse vedrør ende utbygging av Blakstadmarka.

Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg

Referater

23 . april Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 .
Rapportering fra revisor inklusiv rapportering på tidsbruk.

Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg
Referater

14 . mai Bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt.

Buds jett for kontroll og tilsyn 2019 .
Rapportering fra revisor inklusiv rapportering på tidsbruk.

Gjensidig orientering om aktuelle saker fra komiteer og utvalg

R eferater

11 . juni Erklæring om uavhengighet.
Rapportering fra revisor inklusiv rapportering på tidsbruk.
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Møte Saker

Gjensidig orientering om aktuelle saker fra komiteer og utvalg

Referater

20 . august O rientering fra rådmannen om erfaringer med skifte av revisor.
Rapportering fra revisor inklusiv rapportering på tidsbruk.

Gjensidig orientering om aktuelle saker fra komiteer og utvalg

R eferater

17 . september Rapportering fra revisor inklusiv rapportering på tidsbruk.

Gjensidig orientering om aktuelle saker fra komiteer og utvalg

Referater

1 5 . oktober Møteplan 2019
Rapportering fra revisor inklusiv rapportering på tidsbruk.

Gjensidig orientering om aktuelle saker fra komiteer og utvalg

Refer ater

3 . desember Erfaringer med bytte av revisor. Ved utgangen av 2018, se sak 50/17.

Kontrollutvalgets årsplan 2019 .

Rapportering fra revisor inklusiv rapportering på tidsbruk.

Gjensidig orientering om aktuelle saker fra komiteer og utvalg

Referater

Saker som ikke er
berammet

Sak til behandling: Kontrollutvalget ber om å få tilsendt rapporten fra
tilsynet med Risenga barnehage når den foreligger. Sak 63/17.
I sak 75/15 (23. nov) vedtok kontrollutvalget å bestille kontroll med
brukermidler med jevne me llomrom.
Sak 27/16: Oppfølging av forvaltningsrevisjon på eiendeler:
Kontrollutvalget anser saken som ferdig behandlet i denne omgang
men vil vurdere å komme tilbake til saken på et senere tidspunkt.

201 9
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Arkivsak-dok. 15/00240-42 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 11.12.2017 
 
 
 

   
 
 

GJENSIDIG ORIENTERING OM AKTUELLE SAKER FRA KOMITEER 
OG UTVALG 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalgets medlemmer orienterer hverandre om aktuelle saker fra de andre 
hovedutvalgene og kommunestyret i denne saken: 
• Kommunestyret og formannskapet – Kirsti Kierulf 
• Komite for helse- og omsorg – William Norset 
• Komite for oppvekst – Astrid Nesland 
• Bygningsrådet. – Erling Bergsaker 
• Komite for teknikk - Petter Berntsen 
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Arkivsak-dok. 15/00242-43 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 11.12.2017 
 
 
 

   
 
 

REFERATER 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Vedlegg:  

1. Plan for saker som skal til behandling. 
2. Oversikt over saker som har vært behandlet 
3. Invitasjon til Kontrollutvalgskonferansen 2018 
4. DFØ og Difi har i samarbeid gjennomført en kartlegging av tilskudd til 

kommunesektoren på oppdrag av KMD og FIN. Se 
https://www.difi.no/sites/difino/files/endelig_difi_notat_omradegjennomgang_-
_kartlegging_av_tilskudd_til_kommunesektoren.pdf  
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Saksframstilling: 
 
 

Bakgrunn: 
 
 

Merknader: 
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Oversikt over saker til behandling 201 7
Møte Saker

Følgende
rapportering legges
frem fortløpende

Rapporter fra andre tilsynsorganer (f.eks Fylkesmannen) og
kommunens svar/oppfølging.
Sekretariatets oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og
oppfølgingen av disse.
A nnen informasjon

16 . januar Forvaltnin gsrevisjon anskaffelsesområdet – utsatt
Notatet om statsstøtteregelverket og d ets anvendelse på Asker Produkt
Best illingsdialog nytt FR prosjekt Økonomistyring, målstyring og
internkontroll eller Etikk, etiske retningslinjer og arbeidsgiverstrategi
Anmodning om innsyn – Brønn øya. Henvendelse fra innbygger
Årsrapport 2016

Rapportering fra revisor inklusiv rapportering på tidsbruk.

Referater.

13. februar
Fellesmøte med

Hurum og Røyken
fra kl. 18

Henvendelse angåenge a nmodning om innsyn – Brønn øya. - utsatt fra
januarmøtet
Forvaltningsrevisjon anskaffelsesområdet

Rapportering fra revisor inklusiv rapportering på tidsbruk.
Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg

R eferater

Eventuelt

Fellesmøte t
Orienter ing fra leder av interimsnemda L ene Conradi
Orientering fra leder for nye Sandefjord KU
Om valg av revisor til fellesnemda
Eventuelt

20 . mars Orientering om anskaffelse av tjenester

Hvordan følges korrupsjonsplanen opp?

Sak 41/16 Oppfølging av undersøkelse - Saksbehandlingsrutiner i
Planseksjonen, plan og bygningsavdelingen: Kontrollutvalget vil følge
opp saken første halvår 2017.

Bestilling av nytt forvaltnin gsrevisjonsprosjekt. Problemnotat om
etterlevelse av etiske retningslinjer.
Rapportering fra revisor inklusiv rapportering på tidsbruk.

Henvendelse vedrør ende utbygging av Blakstadmarka.

Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg

Referater
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Møte Saker

o Orientering om håndteringen a v et brev fra sendt fra Odd Jahr
ref sak 9/17

24 . april Orientering om organisasjons - og utviklingsprosjektet
Henvendelse eldreomsorg
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2016 .
Rapportering fra revisor inklusiv rapportering på tidsbruk.

Revidert foranalyse forvaltningsrevisjonsprosjekt Etikk.

Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg

Referater

22 . mai Orientering om kommunens kunstverk og hvordan de er sikret.

Buds jett for kontroll og tilsyn 2018 .

Bestillingsdialog nytt FR prosjekt Økonomistyring, målstyring og
internkontroll eller IKT/informasjonssikkerhet – foreløpig drøfting
Valg av revisor til fellesnemda – ref fellesmøte sak 4/17
Rapportering fra revisor inklusiv rapportering på tidsbruk.
Gjensidig orientering om aktuelle saker fra komiteer og utvalg

R eferater

19 . juni Forvaltningsrevisjon etterlevelse av etikkreglement
Bestilling av nytt FR prosjekt – ref behandlingen i mai - møtet :
1. Kontrollutvalget ber rådmannen om å få en oversikt over hvilke

tilskuddsordninger kommunen benytter seg av til neste møte.
2. Kontrollutvalget ber BDO om å få oversendt aktuelt materiale

knyttet til tilskuddsordninger til neste møte.
3. Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om hvordan GDPR -

direktivet vil bli ivaretatt i kommunen i neste møte.
Erklæring om uavhengighet.
Rapportering fra revisor inklusiv rapportering på tidsbruk.
Gjensidig orientering om aktuelle saker fra komiteer og utvalg

Referater

21 . august O rientering fra rådmannen om erfaringer med skifte av revisor.
Henvendelse fra Skarbøvik. Bekymringssak behandling av byggesak.
Pårørenderapport eldreomsorg, Siri Jensrud
Prosjektplan for nytt FR - prosjekt : I hvilken grad har Asker kommune
mottatt korrekte tilskudd på områdene integrasjon av flyktninger og
ressurskrevende brukere for perioden 2014 - 2016. Bestilt 20.6
Rapportering fra revisor inklusiv rapportering på tidsbruk.

Gjensidig orientering om aktuelle saker fra komiteer og utvalg
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Møte Saker

R eferater

22. august

Fellesmøte med
Hurum og Røyken

kl. 18

Orientering om delprosjekt Digitalisering
Valg av revisor til fellesnemda – status
Eventuelt

18. september Om risiko for bruk av useriøse leverandører/underleverandører –
foreløpig orientering. sak 57/17

Klage fra Holmen slipp
Forvaltningsrevisjon IKT/informasjonssikkerhet – drøfting av mulige
problemstillinger for forvaltningsrevisjon.
Referater

o Rådmannens orientering om Risenga barnehage. F - møte 22.8.
o Noe om KS - etikk utvalg
o Utkast til protokoll fra fellesmøtet. Vedtak: Utvalget tar

protokollen til orientering.
16. oktober Orientering om organisering og styring av prosjektet Digitale Asker

2020.
Orientering om pens jonsordning i nye Asker kommune, utsatt sak.
Muntlig
Behandling av FR om etikk.

KU tar stilling til om utvalget skal bestille flere selskapskontroller, eller
ligge på været ifm. Kommunesammenslåing. Diskusjonssak.

Henvendelse eldreomsorg. Rådmannens uttalelse til rapporten
«Gjennomgang av helsetilbudet til eldre med særlig fokus på
de menssykdommer i Asker kommune. Observasjoner fra en
pårørende» . Bestilt i epost 22.8

Møteplan 2018

Rapportering fra revisor inklusiv rapportering på tidsbruk.

Gjensidig orientering om aktuelle saker fra komiteer og utvalg
Referater

11. desember Oppfølgi ng av forvaltningsrevisjon på anskaffelser. Sak 10/17.

Overordnet revisjonsstrategi for revisjonsåret 2017 .

Orientering om risiko for bruk av useriøse
leverandører/underleverandører sak 58/17.
Bestilling av forvaltningsrevisjon i vannverket med vekt på
sikkerhetsrisiko, sak 69/17.
Henvendelse Hofstadåsen.
Kontrollutvalgets årsplan 2018.
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Møte Saker

Rapportering fra revisor inklusiv rapportering på tidsbruk.

Gjensidig orientering om aktuelle saker fra komiteer og utvalg

Referater
o DFØ og Difi har i samarbeid gjennomf ørt en kartlegging av

tilskudd til kommunesektoren på oppdrag av KMD og FIN.

Saker som ikke er
berammet

Sak til behandling: Kontrollutvalget ber om å få tilsendt rapporten fra
tilsynet med Risenga barnehage når den foreligger. Sak 63/17.
I sak 75/15 (23. nov) vedtok kontrollutvalget å bestille kontroll med
brukermidler med jevne mellomrom.
Sak 27/16: Oppfølging av forvaltningsrevisjon på eiendeler:
Kontrollutvalget anser saken som ferdig behandlet i denne omgang
men vil vurdere å komme tilbake til saken p å et senere tidspunkt.

2018 Forvaltningsrevisjon Vurdering av fullstendigheten av refusjonskravene
knyttet til flyktninger og ressurskrevende brukere (51/17) – utsatt fra
desember

Erfaringer med bytte av revisor. Ved utgangen av 2018, se sak 50/17.
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SAKER BEHANDLET I ASKER KONTROLLUTVALG 2017 
 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Oppfølging Behandlet Ferdig 

16.1.17 1/17 
Henvendelse til kontrollutvalget 
angående klage på plan- og 
byggesaksbehandling  

Saken utsettes til neste møte.      

 2/17 
Undersøkelse - regelverk for 
statsstøtte til attføringsbedrifter  

1. Kontrollutvalget tar rapporten om selskapskontroll med Asker 
Produkt og notat om statsstøtteregelverk og Asker Produkt til 
orientering. 
2. Rapporten og notatet sendes kommunestyret med følgende forslag 
til vedtak: 
a. Kommunestyret tar revisjonsrapporten og notatet til orientering. 
b. Kommunestyret ber administrasjonen om å følge opp anbefalingene i 
revisjonsrapporten og notatet om statsstøtteregelverk, herunder 

i. Asker kommune bør etablere konkrete målsettinger med sitt 
eierskap i Asker Produkt AS. 
ii. Avklare selskapets forhold til EØS-regelverket 
iii. Sikre at Asker Produkts arbeidsmarkedstiltak er i tråd med 
statsstøtteregelverket. 

c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om 
hvordan anbefalingene er fulgt opp høsten 2017. 

Utskrift sendt 
17.1.17 

 K-styret 
7.3.17 
Sak 21/17 

  

 3/17 
Bestillingsdialog nytt 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 

Kontrollutvalget ber revisor komme tilbake med problemnotat om 
etterlevelse av kommunens etiske terningslinjer. Det settes av inntil 
25 timer til dette. 

Utskrift sendt 
17.1.17 

    

 4/17 
Rapportering fra revisor inklusiv 
rapportering på tidsbruk 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 5/17 
Kontrollutvalgets årsrapport 
2016 

1. Forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2016 vedtas. 
2. Saken oversendes kommunestyret med innstilling: 

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2016 til 
orientering. 

Utskrift sendt 
17.1.17 

 K-styret 
31.1.17 
Sak 2/17 

  

 6/17 
Gjensidig orientering om 
aktuelle saker fra komiteer og 
utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til orientering      

 7/17 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering      

 8/17 Eventuelt Ingen vedtak.      

13.2. 
2017 

9/17 
Henvendelse til kontrollutvalget 
angående klage på plan- og 

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering. 
 

Utskrift 
sendt14.2.17 
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byggesaksbehandling. 

 10/17 

Forvaltningsrevisjon av 
anskaffelser i - Asker kommune, 
Asker og Bærum vannverk IKS, 
Asker og Bærum brannvesen IKS 
og Asker Eiendomsforvaltning 
AS 

1. Kontrollutvalget tar revisjonsrapporten Forvaltningsrevisjon av 
anskaffelser i Asker kommune, Asker og Bærum vannverk IKS, Asker 
og Bærum brannvesen IKS og Asker Eiendomsforvaltning AS til 
orientering.  

2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:  
a. Kommunestyret tar revisjonsrapporten Forvaltningsrevisjon 

av anskaffelser i Asker kommune, Asker og Bærum 
vannverk IKS, Asker og Bærum brannvesen IKS og Asker 
Eiendomsforvaltning AS til orientering. 

b. Kommunestyret ber administrasjonen om å følge opp 
revisjonsrapportens funn og anbefalinger, herunder  

 vurdere behovet for og omfanget av 
opplæring/oppfrisking av anskaffelsesfaglig 
kompetanse. 

 sørge for presise innkjøpsrutiner og at 
anskaffelsesprosessen dokumenteres. 

 sørge for at kommunens eierrepresentanter i 
selskapene blir orientert om resultatet av 
revisjonen, og følger opp overfor selskapene. 

c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra 
administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp 
ultimo 2017. 

 

Utskrift 
sendt14.2.17 

 K-styret 
7.3.17 Sak 
20/17 

  

 11/17 
Rapportering fra revisor inklusiv 
rapportering på budsjett 

Saken ble utsatt. 
 

     

 12/17 
Gjensidig orientering om 
aktuelle saker fra komiteer og 
utvalg 

Saken ble utsatt. 
 

     

 13/17 Referater 

Kontrollutvalget ber revisor om å følge opp undersøkelsen 
Saksbehandlingsrutiner i Planseksjonen, plan og bygningsavdelingen, 
med utgangspunkt i Asker kommunerevisjons notat til kontrollutvalget 
6.juni 2016, og komme tilbake til utvalget i neste møte. 

Utskrift 
sendt14.2.17 
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 14/17 Eventuelt Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

20.3.2017 15/17 
Orientering fra rådmannen om 
innkjøp av tjenester 

Kontrollutvalget konstaterer at intet regelbrudd er påvist, og tar saken 
til orientering. 

     

 16/17 
Orientering fra rådmannen om 
oppfølging av korrupsjonsplanen 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 17/17 
Forvaltningsrevisjon etterlevelse 
av etikkreglement - foranalyse 

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av etterlevelse av 
etikkreglementet basert på fremlagte foranalyse, og diskusjonen i 
møtet. Utvalget ber om en revidert prosjektplan til neste møte. 
Prosjektet leveres til junimøtet innenfor rammen av totalt 450 timer. 

Utskrift sendt 
21.3.17 

    

 18/17 

Oppfølging av undersøkelse 
Saksbehandlingsrutiner i 
Planseksjonen, plan- og 
bygningsavdelingen 

1. Kontrollutvalget har merket seg at alle funn i undersøkelsen er fulgt 
opp, og avslutter med dette sin oppfølging av undersøkelsen.  

2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 Kommunestyret tar saken til orientering. 

Utskrift sendt 
21.3.17 

 K-styret 
13.6.17 
Sak 64/17 

  

 19/17 
Rapportering fra revisor inklusiv 
rapportering på budsjett 

Kontrollutvalget tok opp at revisor har møteplikt i kommunestyret ved 
behandling av revisjonsrapporter. 
Vedtak: Kontrollutvalget godkjenner timeforbruk på selskapskontroll av 
Asker Produkt samt kostnader til advokat knyttet til tilleggsnotat om 
statsstøtteregelverk. 

     

 20/17 
Henvendelse til kontrollutvalget 
angående Blakstadmarka 

Saken tas ikke til behandling. Kontrollutvalget ber sekretær opplyse 
innsender om å henvende seg til rådmannen som rette vedkommende.  

Utskrift sendt 
21.3.17 

    

 21/17 
Gjensidig orientering om 
aktuelle saker fra komiteer og 
utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til orientering, 
 

     

 22/17 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering,      

 23/17 Eventuelt 
Sekretær bes orientere Odd Jahr om hva som har skjedd med brevet 
sendt mai 2016. 

Utskrift sendt 
21.3.17 

    

24.4.2017 24/17 
Orientering om organisasjons- 
og utviklingsprosjekt  

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 25/17 
Kontrollutvalgets uttalelse til 
årsregnskapet 2016 

Kontrollutvalgets uttalelse til Asker kommunes årsregnskap 2016 
vedtas, og oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 

Utskrift sendt 
24.4.17 

    

 26/17 
Forvaltningsrevisjon etterlevelse 
av etikkreglement - oppdatert 

Kontrollutvalget godkjenner den reviderte prosjektplanen med 
merknaden som fremkom i møtet.. 

Utskrift sendt 
24.4.17 
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foranalyse  

 27/17 
Rapportering fra revisor inklusiv 
rapportering på tidsbruk 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 28/17 

Gjensidig orientering om 
aktuelle saker fra komiteer 
og utvalg 
 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 29/17 
Henvendelse til kontrollutvalget 
om eldreomsorg 

Kontrollutvalget ønsker å få oversendt rapporten som Siri Jensrud har 
skrevet. Utvalget vil vurdere om rapporten vil bli oversendt til 
rådmannen. 

Utskrift sendt 
24.4.17 

    

 30/17 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 31/17 Eventuelt 

Kontrollutvalget i Asker foreslår å foreta direkte forespørsel til disse tre: 
BDO, KMPG og Deloitte. Dette avklares med utvalgene i Røyken og 
Hurum med sikte på snarlig behandling. 
Henvendelse om Holmen slipp tas ikke til behandling 

Utskrift sendt 
24.4.17 

    

22.5.2017 32/17 
Orientering om kommunens 
kunstverk og hvordan de er 
sikret.  

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 33/17 
Nytt 
forvaltningsrevisjonsprosjekt - 
foreløpig drøfting 

1. Kontrollutvalget ber rådmannen om å få en oversikt over hvilke 
tilskuddsordninger kommunen benytter seg av til neste møte. 

2. Kontrollutvalget ber BDO om å få oversendt aktuelt materiale 
knyttet til tilskuddsordninger til neste møte. 

3. Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om hvordan GDPR-
direktivet vil bli ivaretatt i kommunen i neste møte. 

Utskrift sendt 
24.5.17 

    

 34/17 
Rapportering fra revisor inklusiv 
rapportering på tidsbruk 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 35/17 Valg av revisor til fellesnemnda 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak: 

 BDO velges til revisor for fellesnemnda. 

Utskrift sendt 
24.5.17 

    

 36/17 
Budsjett for kontroll og tilsyn 
2018 

1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen for 
Asker kommune vedtas og oversendes kommunen som 
kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsyn for 2018. 

 
 Poster Budsjett 2018 

Utskrift sendt 
24.5.17 
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Kontrollutvalget Godtgjørelser kontrollutvalget   550 000.-  
 Konferanser, bevertning etc.   150 000.-  

 Sum   700 000.-  
Sekretariatet    200 000.-  
Revisjonen  2 515 000.-  
Totalt   3 415 000.-  

   
Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret 
vedrørende budsjettet for Asker kommune 2018. 
 

 37/17 
Gjensidig orientering om 
aktuelle saker fra komiteer 
og utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 38/17 Referater  
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 39/17 Eventuelt  

Fra møtebehandlingen:  Rapporten fra Siri Jensrud vil bli lagt frem, 
ref. sak 29/17. Leder får fullmakt til å sende over rapporten til 
rådmannen dersom rapporten kommer etter juni-møtet.  Vedtak: 
Leder får fullmakt til å sende over rapporten fra Siri Jensrud til 
rådmannen dersom rapporten kommer etter juni-møtet. 

     

Møte 
19.6.17 

40/17 
Orientering om 
tilskuddsordninger  

Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 

     

 41/17 
Orientering om hvordan 
kommunen ivaretar de nye 
personvernreglene 

Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 

     

 42/17 
Forvaltningsrevisjon av etikk og 
habilitet  

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonen til foreløpig orientering. 
2. Kontrollutvalget avventer rådmannens varslede tilbakemelding på 
rapportens funn til neste møte. 

Utskrift sendt 
20.6.17 

    

 43/17 
Nytt 
forvaltningsrevisjonsprosjekt - 
bestillingsdialog 

Kontrollutvalget ber revisor komme tilbake med forslag til prosjektplan 
til et prosjekt med følgende avgrensning: I hvilken grad har Asker 
kommune mottatt korrekte tilskudd på områdene integrasjon av 
flyktninger og ressurskrevende brukere for perioden 2014 - 2016. Dette 

Utskrift sendt 
20.6.17 
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omfatter også overføringer mellom kommuner. Prosjektplanen 
behandles i neste møte. 

 44/17 Erklæring om uavhengighet 
Oppdragsansvarlig revisorers egenvurdering av uavhengighet tas til 
orientering. 

     

 45/17 
Rapportering fra revisor inklusiv 
rapportering på tidsbruk 

Kontrollutvalget ber revisor varsle sekretær ved sannsynlig 
overskridelse av rammen på et prosjekt på 10 %. For øvrig tar 
kontrollutvalget saken til orientering. 

     

 46/17 
Avtale om kontrollutvalgets 
sekretariatsfunksjon  

Avtale nr. 962 om sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget, inngått 
mellom Asker kommune og Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 
(ROKUS), forlenges med 2 år i tråd med avtalens opsjon. Avtalen med 
ROKUS vil etter dette gjelde frem til september 2019. 

Utskrift sendt 
20.6.17 

    

 47/17 
Gjensidig orientering om 
aktuelle saker fra komiteer og 
utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 48/17 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 49/17 Eventuelt Ingen vedtak.     

21.8.2017 
 

50/17 
Erfaringer så langt med bytte 
av revisor i Asker kommune 

Kontrollutvalget tar saken til orientering, og ber om en tilsvarende sak 
ved utløpet av 
2018. 

     

 

 
51/17 

Prosjektplan for 
forvaltningsrevisjon - tilskudd 
til ressurskrevende brukere 
og integrasjon av flyktninger 

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonen «Vurdering av 
fullstendigheten av refusjonskravene knyttet til flyktninger og 
ressurskrevende brukere», basert på den fremlagte prosjektplanen, og 
diskusjonen i møtet. Prosjektet leveres innen 27. november innenfor 
rammen av totalt 450 timer. 

Utskrift sendt 
22.8.17 

    

 

 
52/17 

Rapportering fra revisor 
inklusiv rapportering på 
tidsbruk 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 

53/17 Henvendelse til kontrollutvalget 
om eldreomsorg 

Kontrollutvalget ber om en uttalelse fra rådmannen til rapporten 
«Gjennomgang av helsetilbudet til eldre med særlig fokus på 
demenssykdommer i Asker kommune. Observasjoner fra en pårørende» 
til oktobermøtet. 

Utskrift sendt 
22.8.17 

    

  Henvendelse - Kontrollutvalget tar saken til orientering. Utskrift sendt     
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54/17 Bekymringssak behandling 
av byggesak i 
Bygningsrådet i Asker 
Kommune 

22.8.17 

 

 
55/17 

Gjensidig orientering 
om aktuelle saker fra 
komiteer og utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 56/17 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 57/17 Eventuelt Kontrollutvalget ber om en orientering om risiko for bruk av useriøse 
leverandører/underleverandører i neste møte. 

Utskrift sendt 
22.8.17 

    

18.9.2017 58/17 
Orientering om risiko for bruk av 
useriøse 
leverandører/underleverandører 

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og ber om å få 
oversendt kopi av saken som forberedes om dette tema til 
formannskapet i høst 

Utskrift sendt 
20.9.17 

   

 59/17 
Henvendelse fra Holmen slipp - 
klage til kontrollutvalget 

Saken blir ikke å behandle.  
 

Utskrift sendt 
20.9.17 

    

 60/17 

Forvaltningsrevisjon innen 
IKT/informasjonssikkerhet - 
drøfting av mulige 
problemstillinger 

Leder av styringsgruppen for prosjektet Digitale Asker 2020 Ole 
Christian Tangen, inviteres til neste møte for å gi en orientering om 
prosjektets organisering og styring. 
 

Utskrift sendt 
20.9.17 

    

 61/17 
Rapportering fra revisor inklusiv 
rapportering på tidsbruk 

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og vil komme tilbake 
til utvidelse av rammen på prosjektet Etikkreglement når prosjektet er 
avsluttet. 

     

 62/17 
Gjensidig orientering om 
aktuelle saker fra komiteer og 
utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 63/17 Referater 

1. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt rapporten fra tilsynet med 
Risenga barnehage når den foreligger. 
2. Kontrollutvalget tar protokollen fra felles kontrollutvalgsmøte med 
Hurum og Røyken 22.8.2017 til orientering. 
3. Kontrollutvalget tar for øvrig saken til orientering 

Utskrift sendt 
20.9.17 

    

 64/17 Eventuelt Ingen vedtak      

16.10.2017 65/17 Orientering om Kontrollutvalget tar saken til orientering      
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pensjonsforpliktelser i 
forbindelse med 
kommunesammenslåingen 

 

 66/17 
Orientering om organisering og 
styring av prosjektet Digitale 
Asker 2020 

Møtebehandling: Kontrollutvalget vil ikke gå inn på et revisjonsoppdrag 
på IKT nå, men vil følge temaet videre. 
Vedtak: Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 67/17 
Henvendelse til kontrollutvalget 
om eldreomsorg - Unntatt etter 
offentlighetsloven Offl § 13 

Kontrollutvalget tar ikke saken til behandling. 
 

Utskrift 
send17.10.17 

    

 68/17 
Forvaltningsrevisjon etikk og 
habilitet 

1. Kontrollutvalget tar revisjonsrapporten Forvaltningsrevisjon av 
etikk og habilitet til orientering. 

2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til 
vedtak: 
a) Kommunestyret tar revisjonsrapporten Forvaltningsrevisjon 

av etikk og habilitet til orientering. 
b) Kommunestyret ber administrasjonen om å følge opp 

revisjonsrapportens funn og anbefalinger. 
c) Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra 

administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp 
ultimo 2018. 

 

Utskrift sendt 
20.10.17 

 K-styret 
14.11.2017 
sak 116/17 

  

 69/17 
Bestilling av selskapskontroll - 
diskusjonssak 

Kontrollutvalget tar sikte på å gjennomføre en forvaltningsrevisjon i 
vannverket med vekt på sikkerhetsrisiko. 
 

     

 70/17 Møteplan 2018 
Møteplan for 2018 vedtas 
 

     

 71/17 
Gjensidig orientering om 
aktuelle saker fra komiteer og 
utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 

     

 72/17 Referater 
Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 

     

 73/17 Eventuelt Møtebehandling: Leder orienterte om diskusjonen med BDO Utskrift     
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angående punkt 6 i kontrakten. Vedtak: Kontraktens ordlyd legges til 
grunn. Det kan ikke skrives timer for deltagelse i kontrollutvalget 

send17.10.17 

       1 rest 
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Målgruppe
Ledere/medlemmer av kontrollutvalg, 

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

 

Hovedtemaer:

Digitalisering  >
Arbeidslivskriminalitet  >

Etikk  >
Personvern  > 

P R O G R A M

Følg konferansen 
på Twitter:
#ku18nkrf

www.twitter.com/nkrf

NKRFs
Kontrollutvalgskonferanse

7-8 februar 2018
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen
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Onsdag 7. februar
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19.30

Møteleder: Daglig leder Rune Tokle, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)

Registrering og kaffe + noe å bite i  / utstilling

Velkommen
u Daglig leder Rune Tokle, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)

Åpning
u Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV), leder av Stortingets  
 kommunal- og forvaltningskomite

En tilstandsrapport fra digitaliseringen 
i kommune-Norge
u Elin Wikmark Darell, leder av Værnesregionen IT

Digitaliseringsstrategi i kommune-Norge
u Line Richardsen, avdelingsdirektør for digitalisering i KS

Lunsj

Innovasjonsbyen Bergen
u Dag Inge Ulstein (KrF), byråd for finans og innovasjon i Bergen kommune 
 

Pause / utstilling

Hvordan kan den etiske standarden som 
lages for kommunene bistå kommuneledelsen 
og kontrollutvalgene?
u Tina Søreide, professor ved NHH

Pause / utstilling

Kontrollutvalgets rolle i undersøkelsen av 
byggesaksbehandling i Tjøme kommune 
u Dag Erichsrud (H), leder av kontrollutvalget i Tjøme kommune 

Pause / utstilling

Offentlig eierskap i et samfunn i endring
u Geir Lippestad (A), byråd for næring og eierskap i Oslo kommune
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Torsdag 8. februar

09.00

11.25

10.20

11.05

10.00

13.00

12.15

u Møteleder: Daglig leder Mona Moengen, Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (Rokus) 
og leder av NKRFs kontrollutvalgskomite  

Er den nye personopplysningsloven svaret 
på de teknologiske utfordringene vi møter 
de neste årene?
u Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet

Pause / utstilling

Kriminelle bygger Norge
u Einar Haakaas, journalist og forfatter av boka ”Svartmaling. Kriminelle 
 bygger Norge”

Pause / utstilling

Etikk i en ny mediehverdag
u Per Arne Kalbakk, NRKs etikkredaktør

Omdømme, varsling og kontroll 
– et skråblikk 
u Harald Stanghelle, redaktør i Aftenposten

Lunsj  
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Påmelding
• Påmeldingsfrist: 19. desember 2017. 

• Bindende påmelding skal skje via NKRFs nettsider

• Faktura vil bli tilsendt etter påmeldingsfristens utløp.

• Det tas forbehold om endringer i programmet. 

 

Konferansepriser*
• Kr 6 600  eks. mva. med overnatting (ikke-medlemmer: Kr 7 000)

• Kr 4 930  eks. mva. uten overnatting (ikke-medlemmer: Kr 5 330)

• Kr 1 120  eks. mva. for overnatting m/frokost fra 6. til 7. februar 2018

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

Avbestillingsbetingelser 
• Avbestilling må skje skriftlig.

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

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

 konferanseavgiften.

• Avbestilling ved legitimert sykdom behandles særskilt.

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

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

• Deltakelse kan ved behov overføres til en annen kollega.

 

Konferansested
The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Forhåndsgodkjenning
11 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

  

  

  

  Norges Kommunerevisorforbund

  Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo

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

  www.twitter.com/nkrf  (#ku18nkrf)

faglig arena • nettverksbygging • inspirasjon

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

NKRFs
Kontrollutvalgskonferanse

7-8 februar 2018
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Arkivsak-dok. 15/00241-44 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 11.12.2017 
 
 
 

   
 
 

EVENTUELT 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Ingen saker meldt inn 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg 
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