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Arkivsak-dok. 15/00205-8 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 15.01.2018 
 
 
 

   
 
 

FORLENGELSE AV AVTALEN MED BDO OM REVISJON 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget oversender saken til formannskapet med følgende innstilling: 

 Asker kommune benytter seg av opsjonen til å fornye avtalen med BDO AS 
med ett år, fra 1. juni 2018 til 31. mai 2019. 

 
Vedlegg:  
Vedlegg 1 kravspesifikasjon Revisjon Asker kommune, avtalenr. CON-100042 til 
avtalen om revisjonstjenester mellom Asker kommune og BDO AS, jf. Kontrakten 
punkt 1. 

 
Saksframstilling: 
Kommunestyret fattet i sak 25/16 Asker kommunes revisjonsordning - inngåelse av 
kontrakt med eksternt revisjonsselskap følgende vedtak: 

1. Kommunestyret velger BDO AS som ny revisor for perioden 1. juni 2016 til og 
med 31. mai 2018, med opsjon for oppdragsgiver til å kunne forlenge avtalen 
med 1 + 1 år. 

2. Formannskapet får fullmakt til å forlenge avtalen i samsvar med avtalt opsjon. 
 
 
Det er kommunestyret som velger kommunens revisor. Vedtaket treffes på grunnlag 
av innstilling fra kontrollutvalget, jf. Kommuneloven § 78 nr.4. Sekretariatet legger til 
grunn at dette også gjelder ved spørsmål om eventuell bruk av opsjon til å forlenge 
slik avtale. Sekretariatet tolker avtalens bestemmelse om «å forlenge av avtalen med 
1 + 1 år» slik at avtalen bare kan forlenges med ett år av gangen. 
 
Vedlagt følger Vedlegg 1 kravspesifikasjon Revisjon Asker kommune, avtalenr. CON-
100042 til avtalen om revisjonstjenester mellom Asker kommune og BDO AS, jf. 
Kontrakten punkt 1. 
 
Kontrollutvalget har behandlet i sak 50/17 erfaringer med bytte av revisor i Asker 
kommune, hvor rådmannen ble bedt om å komme med sine erfaringer. Rådmannen 
pekte på at det er et potensial for å utvikle og bedre kommunikasjonen mellom 
revisor og rådmannen både innen regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. 



1/18 Forlengelse av avtalen med BDO om revisjon - 15/00205-8 Forlengelse av avtalen med BDO om revisjon : Forlengelse av avtalen med BDO om revisjon

 

  
2 

Kontrollutvalget tok saken til orientering, og ba om en tilsvarende sak ved utløpet av 
2018. 
 
Kontrollutvalget er fornøyd med leveransene fra revisor både hva revisjonsrapporter 
og presentasjoner i kontrollutvalgets møter angår. Utvalget har tatt opp at revisor må 
være tilstede under kommunestyrets behandling av revisors rapporter og ved 
fremleggelse av regnskapet, både for å kunne svare på spørsmål fra salen og for å 
kunne drøfte saken med leder umiddelbart etter behandlingen ved behov. 
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REVISJONSTJENESTER ASKER KOMMUNE 
 

Vedlegg A – Kravspesifikasjon 
 

1 GENERELT 
 
Formålet med leveransen er å sikre en forsvarlig revisjon av Asker kommunes 
regnskaper iht lover, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.   

 
Tjenestene skal utføres i samsvar med god kommunal revisjonsskikk og gjeldende 

bransjestandarder forøvrig. 
 
Revisjon skal utføres i samsvar med kravene i lov av 25. september 1992 nr. 107 om 

kommuner og fylkeskommuner kap 12 med tilhørende forskrifter. 
 
Tilbyderen skal i avtaleperioden forplikte seg til å medvirke til å minimalisere 

kommunens totale revisjonskostnader, slik at relasjonen mellom oppdragsgiver og 
leverandør blir så effektiv som mulig. Dette vil kreve et godt samarbeide.  
 

2 REGNSKAPSREVISJON  

2.1 Regnskapsrevisjon 

For revisjonstjenestene gjelder det til enhver tid gjeldende krav om kommunal 
revisjon med bl.a. krav, ansvar, plikter og rettigheter for revisor herunder: 

 
 Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven) - §§ 78 og 79. 

 Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. – FOR 2004-06-15-

904 

 Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner – FOR-2004-06-
15-905 

 Den til enhver tid gjeldende øvrige lovgivning som berører oppdraget – 
eksempelvis regnskaps- og revisjonslovgivning. 

 Øvrige allment aksepterte standarder.  

 
Oppdraget skal videre utføres ”i henhold til god kommunal revisjonsskikk” jf. 
Kommuneloven § 78 nr. 1, og kravet om at kommunens regnskaper ”blir revidert på 

en betryggende måte” jf. Kommuneloven § 77 nr. 4. 
 
Det lovpålagte revisjonsarbeidet utføres på revisors selvstendige faglige ansvar. 

 
Revisjonen skal oppfylle alle krav fastsatt i lov, forskrift eller annet aktuelt statlig 
regelverk og instruks.  

 
Tilbudet skal gjelde hele revisjonsprosessen fra planlegging av oppdraget til 
revisjonsberetning/-uttalelse er avgitt. 

 
  



1/18 Forlengelse av avtalen med BDO om revisjon - 15/00205-8 Forlengelse av avtalen med BDO om revisjon : CON-100042.Kravspesifikasjon.46641

CON-100042 – Revisjon Asker kommune – kravspesifikasjon – s. 4 

 

På forespørsel fra kontrollutvalget må revisor gi informasjon, og fremlegge 
arbeidsdokumenter, dokumentasjon for utført arbeid og vurderinger.  

 
Det forutsettes at revisor legger fram revisjonsberetning og rapportering, slik at 
disse kan legges fram i rett tid for kontrollutvalget. 

 
Revisor skal utføre revisjon av regnskapet til Asker. Oppdraget inkluderer avgivelse 
av revisjonsberetning for kommunens årsregnskap. Det skal i tillegg gis en årlig 

revisjonsrapport til Kontrollutvalget.  
 
Det skal i tillegg revideres regnskap til 8 legater og 1 stiftelse av helt begrenset 

omfang.  
 

2.2 Kontroll- og attestasjonsoppgaver 

Revisor skal også utføre kontroll, attestasjon eller bekrefte, gi uttalelser til ulike 
kompensasjons- og tilskuddsordninger og refusjonskrav som kommunen har og 

eventuelt etablerer i perioden.  
 
Attestasjoner skal utføres i tråd med regelverk på området og i tråd med god 

kommunal revisjonsskikk. Attestasjonsoppgaver vil bli bestilt av kommunens 
administrasjon med gitt tidsfrister. Revisor kan påregne 5 virkedager fra bestilling til 
levering av attestasjonen.   

 
Det er behov for å få utført flere typer attestasjonsoppgaver gjennom året. Et 
estimat vil kunne være 300-350 timer for ett år. I 2014 er det avgitt 57 slike 

attestasjoner og uttalelser. I hovedsak gjelder dette attestasjoner iht standard ISRS 
4400 – Avtalte kontrollhandlinger, men også typer der det avgis revisjonsberetning.  
 

Av store og tidkrevende attestasjoner nevnes krav om refusjon vedrørende 
ressurskrevende tjenester, rapportering av PU-registrerte og tilskudd til private 
barnehager. Kravene representerer betydelige midler. Andre store terminvise 

attestasjoner er kompensasjon for merverdiavgift.  
 
Omfanget vil kunne variere med hvilke statlige refusjons- og tilskuddsordninger som 

til enhver tid er tilgjengelige og aktuelle å benytte. Det må også tas høyde for at 
antall attestasjoner relatert til refusjonskrav og rapportering ovenfor offentlige 
myndigheter kan endres som følge av krav fra sentrale myndigheter, politiske vedtak 

i kommunene etc. 
 

Feil og mangler funnet før endelig attestering, gir ikke grunnlag for 
tilleggsfakturering.  
 

 
2.2.3 Frister for attestasjonsoppgaver 
Når avtale om revisjonstjeneste er inngått, skal revisor straks ta kontakt med Asker 

kommune og gjøre avtale om frister for attestasjonsoppgavene. Overskridelse av 
tidsfrister fastsatt av statlige myndigheter kan føre til bortfall av tilskuddsmidler. 
Kommunen forbeholder seg rett til å gjøre gjeldende erstatningsansvar, dersom 

fristoversittelse skyldes revisor uaktsomhet. 
 
Prisen for regnskapsrevisjon og attestasjoner inngår i fastprisen for 

regnskapsrevisjon. 
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2.3 Revisjonsteam regnskapsrevisjon og attestasjoner 

Oppdragsgiver forutsetter at tilbyder har et fast team på regnskapsrevisjon og 
attestasjoner. 
 

Oppdragsgiver forutsetter at teamet ledes av en oppdragsansvarlig med 
hovedansvar for oppdraget.  Vedkommende bør være fast i kontraktsperioden, 
eventuelle endringer av teamleder skal godkjennes av oppdragsgiver. Teamleder 

skal være statsautorisert revisor. Vedkommende må ha erfaring med revisjon i 
kommunal sektor.  
 

Teamet som skal utføre regnskapsrevisjonen, skal ha revisorutdannelse, med 
minimum bachelor i revisjon og regnskap eller annen relevant økonomisk 
kompetanse på bachelornivå.  

 
Tilbudt team må ha erfaring med revisjon i kommunal sektor og for øvrig ha 
kompetanse på kommunale regnskapsforskrifter, kommunale regnskapsregler og 

god kommunal revisjonsskikk.  
 
Dette blir vurdert under kriterier for tildeling.  

2.4 Rapportering og kommunikasjon med kontrollutvalget 

 

Plan for utførelse av regnskapsrevisjonsarbeidet med fokusområder skal forelegges 
kontrollutvalget ved starten av hvert revisjonsår. Det gis samtidig en vurdering av 
risiko og vesentlighet (prioriteringer). I tillegg skal revisor årlig utarbeide en rapport 

for hele revisjonsåret for kommunen, som stiles til Kontrollutvalget. Rapportene skal 
beskrive hva revisjonsoppgavene har omfattet og hvordan disse er utførte. Det skal 
også gis en oppsummering av vesentlige funn.  

 
Årsrapporten skal foreligge til Kontrollutvalgets behandling av regnskapet i 
aprilmøtet.  

 
Uavhengighetserklæring leveres hvert år for både oppdragsansvarlig revisor og team 
medlemmene. 

 
Prisen for dette skal inngå i fastprisen for regnskapsrevisjon. 
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3 FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 
 
Forvaltningsrevisjonen og selskapskontroll skal følge de retningslinjer som følger av 
Kommuneloven og Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v av 15. 

juni 2004 og anvende NKRFs standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. Iht 
Revisjonsforskriften § 6 skal kommunens virksomhet være gjenstand for 
forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i kapittel 3.  

 
Forvaltningsrevisjonens innhold, jf. revisjonsforskriften § 7, innebærer å 

gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og 
virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger, herunder om: 
 

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

• Forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som 

er satt på området. 
• Regelverket etterleves 
• Forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige 

• Beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer 
med offentlige utredningskrav. 

• Resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets 

forutsetninger og / eller om resultatene for virksomheten er nådd. 
 
Revisor skal på basis av overordnet analyse utarbeide forslag til plan for 

forvaltningsrevisjon. Det skal også utarbeides prosjektplan.  
 
Revisor skal utarbeide overordnet analyse og forslag til plan for selskapskontroll jf. 

kontrollutvalgsforskriftens § 13. Det skal også utarbeides prosjektplan.  
 
Dette gjøres i nært samarbeid med Kontrollutvalget.  

 
Bestillinger fra kontrollutvalget sendes oppdragsansvarlig revisor som deretter 
utarbeider en prosjektplan, der blant annet valg av metoder og gjennomføring, tids- 

og kostnadsramme, samt revisjonskriterier skal fremgå.  
 
På forespørsel fra kontrollutvalget må revisor gi informasjon, og fremlegge 

arbeidsdokumenter, dokumentasjon for utført arbeid og vurderinger.  
 
Rapporter skal leveres senest 14 dager før oppgitt møte i kontrollutvalget der 

rapporten skal behandles. Tilbyder plikter å gi informasjon underveis om framdriften 
og straks ta opp med kontrollutvalget dersom forutsetninger endrer seg underveis.  
 

Det skal leveres en revisjonsrapport per oppdrag. 
 
Det er gitt et estimat på 1500 timer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Det 

er estimert 2-3 forvaltningsrevisjonsoppdrag pr år.  
 

Vi ber om timepris på forvaltningsrevisjon og selskapskontroll iht Tildelingskriteriene. 
Forarbeidet (overordnet analyse, forslag til plan og prosjektplan) inngår i fastprisen 
for revisjonsoppdraget.  
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3.1 Revisjonsteam forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 

Oppdragsgiver forutsetter et eget revisjonsteam på forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll. Oppdragsgiver forutsetter at teamet blir ledet av en fast 
kontaktperson med bred erfaring og kompetanse på forvaltningsrevisjon i kommunal 

sektor.  
 
Teamet som skal utfører forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, må være 

sammensatt slik at det kan løse oppgaver knyttet til de ulike virksomhetene i 
kommunen. Det forutsettes utdanning på mastergrad/bachelor nivå og erfaring fra 
forvaltningsrevisjon i kommunal sektor. 

 
Gjennomføringen og rapportering av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll skal 
skje iht gjeldende standarder på området, og det skal etableres revisjonskriterier for 

det enkelte prosjekt. Det forutsettes at tilbyder har et opplegg for intern 
kvalitetssikring av prosjekter og rapporter. 
 

Revisor skal fortløpende rapportere til Kontrollutvalget om resultatene av 
gjennomførte forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller.  
 

Rådmannen skal gis anledning til å uttale seg om de forhold som fremgår av 
rapporten og normalt ha en frist på 15 virkedager. Rådmannens kommentar skal tas 
inn i rapporten. Der et kommunalt selskap eller et selskap hvor kommunen er 

medeier, er gjenstand for forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll/ 
eierskapskontroll, skal styret og daglig leder gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn 
på de forholdene som fremgår av rapporten. 

 
Oppdragsgiver vil stille følgende krav til utforming av revisjonsrapporter (knyttet til 
forvaltningsrevisjoner, selskapskontroller og eventuelle undersøkelser):   

 
 rapporten skal innledningsvis ha et sammendrag som gjør rede for revisors 

funn og anbefalinger 

 rapporten må skrives slik at den er enkel å lese for politikerne 
 hovedelementene i bestillingen (formål og problemstillinger) må gå fram av 

rapporten slik at leser skal kunne se om bestillingen er besvart 

 rapporten må utarbeides slik at den er i tråd med dokumentasjonskravene i 
RSK-001 

 

Uavhengighetserklæring leveres i tilknytning til prosjektplan for både 
oppdragsansvarlig revisor og team medlemmene. 
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4 INTERNKONTROLL OG GRANSKNING 
 
Revisor kan etter nærmere avtale og til gjeldende timepriser, utføre oppdrag på 
bakgrunn av vedtak i Kontrollutvalget. Hvert oppdrag må ha en avtalt ramme for 

tidsbruk og kostnad.  

5 OPPLÆRING 
 
Revisor skal legge fram forslag for kontrollutvalget om, og holde kurs for 

kontrollutvalgets medlemmer og/eller for medarbeidere i kommuneadministrasjonen. 
Temaer skal avtales for hver gang. Omfanget skal regnes til to kursdager pr. 
regnskapsår. 

 
Prisen for dette skal inngå i fastprisen for regnskapsrevisjon. 

6 MØTER 
 
Revisor skal delta på møter med administrasjonen for informasjon om, og drøftelse 

av aktuelle problemstillinger. Møtene finner sted 4 ganger pr. år og inntil 2 timer pr. 
gang. Revisor skal normalt møte fast i kontrollutvalget. Kontrollutvalget holder årlig 
ca 10 - 12 møter på kveldstid. Oppdragsansvarlig revisor må også møte i 

kommunestyret ved behandling av revisjonssaker. Tilbudet må også legge til grunn 
at det er behov for løpende kontakt mellom revisor og kontrollutvalgets sekretariat.  

 
Prisen for dette skal inngå i fastprisen for regnskapsrevisjon og i timeprisen for 
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 

7 RETTLEDNING OG BISTAND 
 

Revisor skal løpende besvare enklere spørsmål fra administrasjonen, som er relatert 
til oppdraget uten ekstra kostnad.  
 

Dersom enkelte spørsmål krever mer utfyllende svar og mer ressurser fra revisor og 
ikke er en del av revisjonsarbeidet, kan dette faktureres ekstra. I slike tilfeller skal 
det være en dialog og en avtale (email) mellom ansvarlig revisor og 

administrasjonen om tidsbruk og kostnad. 

8  ARBEIDSSPRÅK 
 
Arbeidsspråket skal være norsk muntlig og skriftlig. 

9   KONTRAKT 
 

Arbeidet skal utføres i samsvar med de vedlagte kontraktsvilkår. 
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Arkivsak-dok. 17/00105-4 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 15.01.2018 
 
 
 

   
 
 

FORVALTNINGSREVISJON I VANNVERKET - PROSJEKTPLAN 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget vedtar prosjektplanen. Rapporten leveres til junimøtet. Det settes av 
inntil 350 timer til prosjektet. 
 
Vedlegg:  
Forvaltningsrevisjon av sikkerhetsrisiko i vannverket, prosjektplan fra BDO 2.1.18 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget drøftet bestilling av forvaltningsrevisjon i vannverket i forrige møte, 
og la vekt på at de ønsket at prosjektet skulle ha fokus på kriseberedskap, hvordan 
Asker og Bærum vannverk har sikret seg mot terror i tillegg til IT-sikkerhet på 
driftssiden. Kontrollutvalget vedtok å be BDO å legge frem en prosjektplan for 
forvaltningsrevisjon i Asker og Bærum vannverk til neste møte, samt informere styret 
i Asker og Bærum vannverk og kontrollutvalget i Bærum om den planlagte 
forvaltningsrevisjonen. Sistnevnte er ivaretatt ved oversendelse av utskrift fra 
protokollen 13.12.17. 
 
Kontrollutvalget har mottatt vedlagte forslag til prosjektplan. Formålet med revisjonen 
er å vurdere vannverkets kriseberedskap, sikringen mot terror og sabotasje samt IT-
sikkerhet. BDO foreslår følgende problemstillinger for prosjektet: 
 
1. Er vannverkets styring av sikkerhets- og beredskapsarbeidet hensiktsmessig? 
 
Følgende delspørsmål besvares for problemstilling 1: 

1. Hvilke mål for sikkerhet og beredskap er gitt fra vannverkets ledelse og 
eierkommunene?  

2. Hvordan har vannverket organisert sikkerhets- og beredskapsarbeidet sitt? 
3. Hvordan er vannverkets styringssystem for sikkerhet og beredskap?  
4. Hvilke ressurser er allokert til sikkerhetsorganisasjonen og etablering av 

sikkerhet- og beredskapstiltak? 
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2. Etterlever vannverket relevant regelverk innen sikkerhet og beredskap? 
 
Følgende delspørsmål besvares for problemstilling 2: 

1. Har vannverket gjennomført tilstrekkelig med risiko- og sårbarhetsanalyser?  
2. Hvordan blir vannverkets ledelse orientert om sikkerhets- og 

beredskapstilstanden? 
3. Hvordan blir beslutninger om risikohåndtering og ev. aksept av risiko forankret 

i vannverkets ledelse?  
4. Har vannverket en overordnet beredskapsplan? 
5. Har vannverket et helhetlig beredskapsplanverk som sikrer sammenheng 

mellom beredskapsplanene i de ulike tjenesteområdene? 
6. Gjennomfører vannverket regelmessige øvelser på sikkerhets- og 

beredskapsområdet?  
7. Hvordan arbeider vannverket med å bevisstgjøre alle sine ansatte om 

sikkerhetsrisikobildet?  
8. Hvilke formelle krav er satt til kompetanse i sikkerhets- og 

beredskapsorganisasjonen? 
 
 
3. Hvordan er sikkerhetstilstanden i vannverket? 
 
Følgende delspørsmål besvares for problemstilling 3: 

1. Hvordan har vannverket fulgt opp eventuelle risiko- og sårbarhetsanalyser? 
2. I hvilken grad er sikkerhetstiltakene forankret i en sikringsstrategi? 
3. I hvilken grad har vannverket en helhetlig tilnærming til sikkerhet som omfatter 

både menneskelige, teknologiske og organisatoriske tiltak? 
4. I hvilken grad oppfyller sikringstiltakene virksomhetens sikringsmål? 
5. Foreligger det sårbarheter i vannverkets IKT-systemer som en potensiell 

trusselaktør kan utnytte? 
 
 
Prosjektplanen tar høyde for at rapporten kan behandles i kontrollutvalgets junimøte. 
BDO ber om at det settes av inntil 350 timer til gjennomføring av prosjektet. 
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1 FORMÅL OG AVGRENSNING 

Kontrollutvalget i Asker kommune har vedtatt at det skal gjennomføres en 

forvaltningsrevisjon i Asker og Bærum vannverk (vannverket) som omhandler sikkerhetsrisiko. 

BDO er engasjert for å gjennomføre forvaltningsrevisjonen. 

Kontrollutvalget har i sak 77/17 bedt BDO om å legge frem en prosjektplan for denne 

forvaltningsrevisjonen. Revisjonen er forankret i plan for forvaltningsrevisjon hvor utvalget 

har 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. 

1.1 FORMÅL 

Formålet med revisjonen er å vurdere vannverkets kriseberedskap, sikringen mot terror og 

sabotasje samt IT-sikkerhet. 

1.2 AVGRENSNING 

Revisjonen avgrenses til å omfatte de mest sentrale forhold knyttet til virksomhetens 

sikkerhet og beredskap. Dette inkluderer vurdering av vannverkets sikkerhetsstyring, prosess 

for risiko- og sårbarhetsanalyser, strategi og gjennomføringsevne for etablering av sikkerhets- 

og beredskapstiltak, samt beredskapsplanlegging og krisehåndteringsevne. Revisjonen vil 

således ikke omfatte alle detaljkravene i de aktuelle sikkerhetsregelverkene. Foruten en 

revisjon av etterlevelsen av aktuelle sikkerhetsregelverk, vil revisjonen vurdere kvaliteten på 

virksomhetens sikkerhetstiltak (med særlig fokus på IT-sikkerhet).  

2 PROBLEMSTILLINGER  

2.1 OVERSIKT OVER PROBLEMSTILLINGER 

BDO foreslår følgende tre problemstillinger for forvaltningsrevisjonen:  

Problemstillinger 

1. Er vannverkets styring av sikkerhets- og beredskapsarbeidet hensiktsmessig? 

 Fordeling av ansvar, myndighet og roller 

 Økonomiske rammer 

2. Etterlever vannverket relevant regelverk innen sikkerhet og beredskap? 

 Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 Beredskapsplanverk 
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 Øvelser og opplæring 

 Dokumentasjon på etterlevelse 

3. Hvordan er sikkerhetstilstanden i vannverket?   

 Menneskelige, organisatoriske og tekniske tiltak 

 Sikkerhetstest – informasjonssikkerhet 

 

2.2 ER VANNVERKETS STYRING AV SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSARBEIDET 
TYDELIG OG HENSIKTSMESSIG? 

 

 Fordeling av ansvar, myndighet og roller 

Godt sikkerhets- og beredskapsarbeid i offentlige forvaltningsorganer fordrer at system for 

sikkerhetsstyring er forankret i etatsstyring på lik linje med andre risikoer (eksempelvis 

operasjonell-, finansiell-, omdømmerisiko m.fl.). Dette er illustrert i figur 1 under og betyr at 

sikkerhets- og beredskapsrisiko formidles til ledelsesnivå. Videre må systemet for 

sikkerhetsstyring omhandle alle faser av sikkerhetsarbeid, inkludert forebyggende sikkerhet, 

beredskap og hendelseshåndtering. 

Gitt et helhetlig system for sikkerhetsstyring, kan det forebyggende sikkerhetsarbeidet 

overordnet deles i en tiltaks- eller grunnsikringsdel og en beredskapsdel. I førstnevnte del 

inngår primært forebyggende fysisk sikkerhet (objekt), personellsikkert og 

informasjonssikkerhet, mens del to omhandler kriseberedskapen, inkludert bl.a. planlegging 

og øvelse. 

I tillegg til at leder(e) er bevisst sitt ansvar innen sikkerhet og beredsakp, er det viktig at 

vannverket er velorganisert, der sikkerhets- og beredskapsarbeid og tilhørende oppgaver er 

delegert, forankret og beskrevet.  
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Figur 1 Prosjektets gjennomføring 

 

 Økonomiske rammer 

Uten tilstrekkelige ressurser vil kvaliteten på sikkerhets- og beredskapsarbeidet være 

mangelfull eller forvitre over tid. Dette er ofte tilfelle der få hendelser inntreffer eller slike 

ikke oppdages når konsekvensen ikke er merkbar. I mange tilfeller får manglende ressurser 

først konsekvenser når et eventuelt tilsyn varsles eller en hendelse inntreffer. Da er det per 

definisjon allerede for sent å tenke på manglende ressurser som årsak til manglende 

etterlevelse. Forvaltningsrevisjonen vil derfor vurdere om tilstrekkelige ressurser er avsatt og 

fordelt til sikkerhets- og beredskapsarbeid i vannverket, og at dette reflekterer nødvendig 

størrelse for å etterleve minimum sikkerhets- og beredskapskrav og -tiltak som følger av 

lovverk. 

 

 

 

 

 

 

 

Basert på det ovennevnte bør følgende delspørsmål besvares for problemstilling 1:  

1. Hvilke mål for sikkerhet og beredskap er gitt fra vannverkets ledelse og 

eierkommunene? 

2. Hvordan har vannverket organisert sikkerhets- og beredskapsarbeidet sitt? 

3. Hvordan er vannverkets styringssystem for sikkerhet og beredskap? 

4. Hvilke ressurser er allokert til sikkerhetsorganisasjonen og etablering av sikkerhet- og 

beredskapstiltak? 
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2.3 ETTERLEVER VANNVERKET RELEVANT LOVVERK INNEN SIKKERHET OG 
BEREDSKAP? 

 

 Risiko- og sårbarhetsanalyser 

I tråd med regelverket (drikkevannsforskriften, forskrift om kommunal beredskapsplikt, 

sikkerhetsloven m.m.) må vannverket gjennomføre risiko- og sårbarhetsvurderinger som et 

premiss for å oppfylle grunnsikrings- og andre minimumstiltak relatert til sikkerhet og 

beredskap. 

Revisjonen vil evaluere vannverkets prosess for risikohåndtering, samt vurdere om 

risikovurderinger gjennomføres på en standardisert og faglig måte.  

Revisjonen vil vurdere i hvilken grad risikovurderinger gjennomføres jevnlig som en del av 

virksomhetens styringssystem for sikkerhet og beredskap, og i hvilken grad slike vurderinger 

legges til grunn for valg av strategi og implementering av sikkerhets- og beredskapstiltak.  

BDO mener at alle sikkerhetsaspekter må sees i sammenheng. Derfor kan eksempelvis fysisk 

sikkerhetsrisiko og informasjonssikkerhetsrisiko ikke nødvendigvis ses på eller håndteres 

isolert. Både fysisk sikkerhet og informasjonssikkerhet må inkludere menneskelige, 

organisatoriske og tekniske tiltak.  

 

 Beredskapsplanverk  

Den overordnede beredskapsplanen til vannverket skal sikre en forberedt evne til å håndtere 

en uønsket hendelse, eller evne til å gjenopprette tilfredsstillende tilstand etter en uønsket 

hendelse. BDOs vurdering av beredskapsplanverket baserer seg på nasjonale myndigheters 

(Justis- og beredskapsdepartementet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 

tilnærming til beredskapsplanlegging.  

Beredskapsplanen skal beskrive vannverkets organisering og styring av kriseledelse. Som en 

del av et beredskapsplanverk vil det normalt være «tiltakskort» som beskriver ansvar og 

aktuelle tiltak i ulike krisesituasjoner. Tiltakskortene er ment som et hjelpemiddel, og vil 

kunne fravikes/endres avhengig av krisens art. Beredskapsplanen vil vanligvis definere roller 

og ansvar i beredskapsarbeidet, samt en intern og ekstern varslingsliste.  

BDO vil særlig vurdere om beredskapsplanen er utviklet med utgangspunkt i en 

risikovurdering. Fraværet av, eller vesentlige mangler ved, en risikovurdering som grunnlag 

for beredskapsplanleggingen øker sannsynligheten for at de planlagte beredskapstiltakene 

ikke gir den ønskede sikkerhets- og beredskapsmessige effekt.  
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Foruten å vurdere om kravet til en overordnet beredskapsplan er oppfylt, vil BDO se om det 

er en sammenheng mellom den overordnede beredskapsplanen for kommunen (jamfør 

forskrift om kommunal beredskapsplikt) og beredskapsplanene i vannverket.  

 

 Øvelser og opplæring 

For at sikkerhets- og beredskapsplanlegging og –arbeid skal være nyttig, må beredskapsplaner 

øves regelmessig. Dette er basert på både erfaring og gjeldende lovpålegg. Revisjonen vil se 

på vannverkets etterlevelse av helse- og sosialberedskapsloven, sivilbeskyttelsesloven mv. 

relatert til planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser, samt evne til å følge opp 

læringspunkter med påfølgende korrigerende tiltak. 

Lovverk relatert til sikkerhets- og beredskapsarbeid stiller også krav til generell og spesiell 

kompetanse. En av flere måter å vurdere etterlevelse av slike krav på, er gjennom opplæring 

og dokumentasjon på kompetanse- og sikkerhetsbevisthetshevende tiltak i vannverket. 

 

 

 Dokumentasjon på etterlevelse 

For alle forholdene nevnt over er det viktig å dokumentere at kravene er etterlevd. Ikke bare 

som en etterlevelse i seg selv, men også for å gjøre kontroll- og oppfølgingsarbeidet mer 

effektivt. I tillegg vil økt oversikt over etterlevelse i seg selv indirekte minske 

sikkerhetsrisiko. Revisjonens metodikk (som beskrevet under) vil nødvendigvis innebære å 

innhente, både som revisjonsgrunnlag generelt og som bevis for de dokumentasjonskrav som 

gjelder. 

 

 

Figur 2 Prosess for øvelser innen samfunnssikkerhet og beredskap 
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2.4 HVORDAN ER SIKKERHETSTILSTANDEN I VANNVERKET? 

 

 Menneskelige, tekniske og organisatoriske tiltak 

 

Tilfredsstillende sikring av vannverkets eiendeler, informasjon og personell, forutsetter en 

kombinasjon av sikkerhetsbarrierer, deteksjonstiltak, verifikasjonstiltak og reaksjonstiltak. 

Det er både i regelverk og standardverk (se punkt 3.1 om revisjonskriterier) åpnet for 

variasjoner i hvordan innrettingen og dimensjoneringen av tiltakene skal være, da det her 

primært er lagt til grunn at tiltakene skal baseres på risikovurderinger. I denne forbindelse vil 

derfor revisjonen se på hvilke risikovurderinger som er gjort knyttet til fysisk sikkerhet, 

informasjonssikkerhet og sikringen av personell, samt oppfølgingen av disse 

risikovurderingene (herunder strategi og implementeringen av tiltak). 

 

 Sikkerhetstest – informasjonssikkerhet 

 

God informasjonssikkerhet innebærer at informasjon er tilgjengelig for de som skal bruke 

den, samt skjermet for innsyn og manipulering fra uvedkommende. Revisjonen vil 

gjennomføre en sikkerhetstest for å vurdere vannverkets informasjonssikkerhet. I denne 

forbindelse vil revisjonsteamet vurdere i hvilken grad det er sårbarheter som en potensiell 

trusselaktør på innsiden eller utsiden av virksomhetens IKT-nettverk kan utnytte, for på den 

måten å få uautorisert tilgang til informasjon, eller manipulere og sabotere IKT-systemene. 

Basert på det ovennevnte bør følgende delspørsmål besvares for problemstilling 2:  

1. Har vannverket gjennomført tilstrekkelig med risiko- og sårbarhetsanalyser?  

2. Hvordan blir vannverkets ledelse orientert om sikkerhets- og 

beredskapstilstanden? 

3. Hvordan blir beslutninger om risikohåndtering og ev. aksept av risiko forankret i 

vannverkets ledelse? 

4. Har vannverket en overordnet beredskapsplan? 

5. Har vannverket et helhetlig beredskapsplanverk som sikrer sammenheng mellom 

beredskapsplanene i de ulike tjenesteområdene? 

6. Gjennomfører vannverket regelmessige øvelser på sikkerhets- og 

beredskapsområdet? 

7. Hvordan arbeider vannverket med å bevisstgjøre alle sine ansatte om 

sikkerhetsrisikobildet? 

8. Hvilke formelle krav er satt til kompetanse i sikkerhets- og 

beredskapsorganisasjonen? 
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Testingen gjennomføres av BDOs Pen-test team. Nærmere detaljer rundt gjennomføringen vil 

avtales med vannverket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 METODISK TILNÆRMING  

BDO vil gjennomføre oppdraget i henhold til RSK 001 - Standard for forvaltningsrevisjon, som 

innebærer blant annet at rådmannen vil få en orientering om oppdraget før oppstart, og vil få 

en mulighet for å uttale seg om utkast til rapport før endelig rapportering. 

Revisor har taushetsplikt i alle forhold som vedrører forvaltningsrevisjonsprosjektet. For alle 

problemstillinger er vurderingene som gjøres avhengig av at informasjonsgrunnlaget de bygger 

på er riktig og fullstendig. BDO legger til grunn at alle nødvendige opplysninger gjøres 

tilgjengelig i gjennomføringen av oppdraget. Videre tar vi forbehold om at sentrale ressurser 

gjøres tilgjengelige for intervju og samtale. 

Arbeidet vil bli gjennomført i følgende faser: 

1. Planleggingsfasen 

2. Kartleggingsfasen 

3. Test og vurderingsfasen 

4. Rapporteringsfasen  

 

Gjennom hele prosessen vil kravene til dokumentasjon og kvalitetssikring bli ivaretatt. En 

nærmere spesifisering av innholdet i de ulike fasene framkommer av figuren nedenfor. 

 

 

 

 
 

Basert på det ovennevnte bør følgende delspørsmål besvares for problemstilling 3:  

1. Hvordan har vannverket fulgt opp eventuelle risiko- og sårbarhetsanalyser? 

2. I hvilken grad er sikkerhetstiltakene forankret i en sikringsstrategi? 

3. I hvilken grad har vannverket en helhetlig tilnærming til sikkerhet som omfatter 

både menneskelige, teknologiske og organisatoriske tiltak? 

4. I hvilken grad oppfyller sikringstiltakene virksomhetens sikringsmål? 

5. Foreligger det sårbarheter i vannverkets IKT-systemer som en potensiell 

trusselaktør kan utnytte? 
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Figur 3 Prosjektets gjennomføring 

 

3.1 PLANLEGGINGSFASEN 

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å gi kontrollutvalget en vurdering av sikkerhets- og 

beredskapsarbeidet i Asker og Bærum vannverk IKS. I planleggingen vil det avtales hvilke 

personer som skal intervjues som del av revisjonen. Det vil også avtales hvilken informasjon 

og dokumentasjon som er relevant for gjennomføringen av prosjektet, og hvordan denne skal 

gjøres tilgjengelig. Eksempel på dokumentasjon som kan undersøkes, er: 

 Risiko- og sårbarhetsanalyser  

 Beredskapsplaner og tilltakskort 

 Interne styringsdokumenter, prosedyrer og retningslinjer 

 Strategi og styringsdokumenter for sikkerhet og beredskap 

 Prosessbeskrivelser 

 Revisjonsrapporter 

 Hendelsesrapporter 

 Erfaringsrapporter fra hendelser og øvelser 

Som ledd i planleggingsfasen vil vi identifisere relevante revisjonskriterier for 

problemstillingene. På nåværende tidspunkt vil vi trekke frem følgende kilder til 

revisjonskriterier: 

 Helse- og sosialberedskapsloven. 

 Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften). 

 Veiledning til drikkevannsforskriften. 
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 Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om 

helsemessig og sosial beredskap. 

 Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 

(sivilbeskyttelsesloven), i kraft 1. januar 2010. 

 Forskrift om kommunal beredskapsplikt, i kraft 7. oktober 2011  

 Veiledning til forskrift om kommunal beredskapsplikt, utgitt av Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), februar 2012.  

 Relevante forarbeider knyttet til innføringen av kommunal beredskapsplikt, 

herunder stortingsdokumenter og offentlige utredninger, som St.meld. nr. 25 (1997-

98), St.meld. nr. 17 (2001-2002), NOU 2000:24 Et sårbart samfunn, St.prp. nr. 1 

(2004-2005), NOU 2006:6 Når sikkerheten er viktigst, St.meld. nr. 35 (2008-2009), 

Ot.prp. nr. 61 (2008-2009) og NOU 2012:8 Ny utdanning for nye utfordringer.  

 Sikkerhetsloven med forskrifter. 

Det vil være hensiktsmessig å gjøre en overordnet vurdering av forholdet mellom den 

kommunale beredskapsplikten og øvrige plikter knyttet til sikkerhet og beredskap som 

vannverket er pålagt i annen lovgivning, herunder sikkerhetsloven, brann- og 

eksplosjonsvernloven, helse- og sosialberedskapsloven mv., i tillegg til de oppgaver som er 

gitt kommunene i det nasjonale beredskapssystem (SBS).  

Det materielle virkeområdet til sivilbeskyttelsesloven synes dels å overlappe med, samt dels å 

supplere plikter i annet regelverk. Dette gjelder spesielt plikter knyttet til styringssystem for 

risikohåndtering, risiko- og sårbarhetsanalyser, forebyggende sikkerhet, beredskap og 

hendelseshåndtering.  

Ifølge sivilbeskyttelsesloven skal risiko- og sårbarhetsanalyser ligge til grunn for valg av 

strategi og implementering av tiltak.  

3.2 KARTLEGGINGSFASEN 

Formålet med kartleggingsfasen er å fremskaffe nødvendig informasjon og dokumentasjon 

som grunnlag for kontroll. Det må sikres at denne informasjonen er tilstrekkelig både i 

omfang, detaljeringsnivå og kvalitet. Etter kartleggingsfasen skal det være tilstrekkelig 

informasjon tilgjengelig til å kunne lage et revisjonsprogram. 

3.3 VURDERINGSFASEN 

De etablerte revisjonskriteriene vil være målestokken for våre vurderinger av vannverkets 

arbeid med sikkerhet og beredskap. De normative kildene nevnt over danner grunnlaget for 

konkrete revisjonskriterier. De ulike problemstillingene vil vurderes opp mot disse kriteriene 

og det vil gjøres konklusjoner for den enkelte problemstilling. Kontrollene dokumenteres i et 

revisjonsprogram. 
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3.4 RAPPORTERINGSFASEN 

Forvaltningsrevisjonsrapporten blir utarbeidet med en redegjørelse for de faktiske forhold, 

revisors vurderinger og en konklusjon for hver av problemstillingene. Videre vil vi beskrive 

eventuelle forbedringstiltak der dette anses hensiktsmessig.  

Rapporten sendes til rådmannen på høring for administrativ verifisering av faktabeskrivelse og 

eventuelle kommentarer. Normalt sendes hele rapporten til høring selv om det i prinsippet 

kun er faktadelen i rapporten som skal verifiseres. Høringskommentarer innarbeides i endelig 

rapport, og forvaltningsrevisor kan finne det riktig å kommentere disse. Endelig rapport 

oversendes kontrollutvalgssekretariatet, og det vil gis en presentasjon av rapporten for 

kontrollutvalget når forvaltningsrevisjonsrapporten skal behandles. 

4 FRAMDRIFTSPLAN, ORGANISERING OG 
RESSURSSTYRING 

BDO foreslår at ferdig prosjektplan foreligger 31. januar 2018, og at endelig rapport sendes til 

kontrollutvalget innen 6. juni 2018. Følgende overordnede framdriftsplan ligger til grunn for 

gjennomføringen: 

Figur 4 Fremdriftsplan 

BDO vil presentere prosjektplanen for kontrollutvalget etter nærmere avtale. Kontrollutvalget 

beslutter hvilke problemstillinger som skal undersøkes i forvaltningsrevisjonen. Rådmannen vil 

informeres om oppstart av forvaltningsrevisjon umiddelbart etter at problemstillingene er 

vedtatt i kontrollutvalget. Utkast til rapport sendes på høring til kommunens administrasjon 

og ledelsen i vannverket, planlagt 23. mai 2018.  

Presentasjon av rapport for kontrollutvalget gjennomføres i det etterfølgende møtet i 

kontrollutvalget.  
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Kontrollutvalget i Asker kommune er bestiller, og BDO AS er engasjert til å gjennomføre 

forprosjektet og den påfølgende forvaltningsrevisjonen. BDO har etablert følgende 

revisjonsteam for dette oppdraget: 

1. Øyvind Sunde, oppdragsleder 

2. Dagfinn Buset, prosjektleder 

3. Erik Sundet, gjennomføringsressurs 

4. Håkon Lønmo, gjennomføringsressurs (sikkerhetstesting) 

5. Erik Løhre, gjennomføringsressurs (sikkerhetstesting). 

Forprosjektet skal gjennomføres innenfor en timeramme på 350 timer. 

 

 

Oslo, 03.01.2018 

 

 

 

Dagfinn Buset 

Partner 
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Arkivsak-dok. 16/00050-7 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 15.01.2018 
 
 
 

   
 
 

NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - 
BESTILLINGSDIALOG 
 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget ber revisor komme tilbake med forslag til prosjektplan i neste møte 
 
Vedlegg:  
Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2020. 

 
Saksframstilling: 
I Plan for forvaltningsrevisjon er barnevern, psykisk helse og rus samt tilskudd innen 
kultur og idrett prioriterte områder for 2018. 
 
Barnevern.  
I forbindelse med overordnet analyse ble det gjennomført en spørreundersøkelse 
rettet mot komitéledere og gruppeledere, kontrollutvalgets medlemmer, direktører og 
virksomhetsledere i kommunen samt utvalgte mellomledere. På spørsmålet «Kjenner 
du til særskilte risikoområder innen Oppvekst?» svarte flere barnevern. Mobbing ble 
også nevnt. 
 
Da kontrollutvalget drøftet vesentlighet, var utvalget opptatt av mobbesaken i 
Bærum/Valdes i forbindelse med barnevernet. Fylkesmannen har etter dette avsluttet 
tilsynet med Bærum og Valdres barnevern, et tilsyn hvor det var flere avvik.  
 
Psykisk helse og rus 
Kontrollutvalget gjennomførte i 2013 en forvaltningsrevisjon av rusomsorg og 
ettervern i Asker kommune. Ved drøfting av plan for forvaltningsrevisjon var 
kontrollutvalget inne på at et eventuelt nytt prosjekt kunne rettes inn mot brukere 
under 18 år.  
 
I spørreundersøkelsen ble blant annet samhandling mellom ulike instanser, 
ressurser/økonomi innen helse- og omsorgsektoren, tjenestetilbudet til psykisk 
utviklingshemmede trukket frem. Psykisk helse og rus er et område hvor kommunen 
har foretatt omorganiseringer. Det kan derfor være grunn til å undersøke hvor langt 
man her kommet i dette arbeidet før utvalget konkluderer.  
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Tilskudd innen kultur og idrett  
Når det gjelder et mulig prosjekt rettet mot tilskudd innen kultur og fritid, har utvalget 
pekt på at dagens praksis oppfattes som uryddig, og at det kan være grunn til å se 
nærmere på den. Ordføreren var også inne på dette tema i sin samtale med 
kontrollutvalget (sak 1/16 Overordnet analyse – innspill fra ordfører og drøfting av 
risikoområder.) Hun var inne på som et eksempel om kommunen er gode nok til å 
søke på de statlige tilskuddsordningene som er tilgjengelige, for eksempel til 
bevaring av kulturminner.  
 
I spørreundersøkelsen kom det blant annet frem at tette bånd mellom 
beslutningstakere og organisasjoner kan gi stor risiko for at relasjoner kan være 
utslagsgivende i fordeling av ressurser.  
 
 
Det legges opp til at utvalget drøfter og beslutter valg av prosjekt, og bestiller en 
prosjektplan for det prosjektet utvalget prioriterer  
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Vedtatt av kommunestyret 12.4.16 

Endret av Kontrollutvalget 16.1.2017 

 

sak 33/16. 

 

  Kontrollutvalget skal påse at det føres 

kontroll med at den økonomiske 

forvaltning foregår i samsvar med 

gjeldende bestemmelser og vedtak, og at 

det blir gjennomført systematiske 

vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra 

kommunestyrets eller fylkestingets vedtak 

og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). 

Plan for 
forvaltnings-
revisjon  
2016 - 2019 
Kontrollutvalget i Asker 

kommune 
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Innledning 
Forvaltningsrevisjon er et verktøy som kommunestyret og kontrollutvalget skal 

bruke for å sikre at kommunen drives på en måte som ivaretar innbyggernes 

behov og rettigheter best mulig. Dette er en av de pålagte oppgavene til 

kontrollutvalget.  

Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 

Formålet med forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer 

effektiv kommunal forvaltning, hvor læringsperspektivet står sentralt. 

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner pålegger 

kontrollutvalget at det minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av 

året etter at kommunestyret er konstituert, å utarbeide en plan for 

gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtas av kommunestyret 

selv, som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 

Gjennomførte forvaltningsrevisjoner i forrige periode 
I forrige periode er det følgende forvaltningsrevisjoner og undersøkelser 

gjennomført: 

 Barnevernstjenesten i Asker kommune  
 Rusomsorg og ettervern 

 Helsetjenester i hjemmet i lys av samhandlingsreformen 
 Kommunens eiendeler 

 Forvaltning, drift og vedlikehold - Eiendom 
 Tjenester til barn med nedsatt funksjonsevne 

 Saksbehandlingsrutiner i planseksjonen, plan- og bygningsavdelingen 
 Skolefritidsordningen 

 

Overordnet analyse 
Planen bygger på en overordnet analyse for forvaltningsrevisjon. Analysen er 

utført av Asker kommunerevisjon, og kontrollutvalget har etter eget ønske vært 

involvert i prosessen. Analysen har hatt en bred tilnærming, hvor både politikere 

og administrasjonen har gitt innspill (spørreundersøkelse) på hvordan de ser 

risikobildet. Andre kilder er KOSTRA, kommunens egne plandokumenter og 

strategier og kommunerevisjonens vurdering av aktuelle områder. Både 

rådmannen og ordfører har dessuten gitt sine innspill i kontrollutvalgets møte.  

Den overordnede analysen har bidratt til å utpeke hvilke områder det er knyttet 

størst risiko til, og hvilke områder det er mest vesentlig for kontrollutvalget å 

undersøke.  

Overordnet analyse er viktig også utover det som gjelder valg av 

forvaltningsrevisjoner. Analysen identifiserer flere risikoområder enn det 

kontrollutvalget har ressurser til å gjennomføre forvaltningsrevisjon på. 

Kontrollutvalget har imidlertid et bredt spekter av kontrollformer som kan tas i 

bruk, som orientering fra rådmannen og virksomhetsledere, virksomhetsbesøk 
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og høring for å nevne noen. Analysen kan dermed brukes på flere måter i 

utvalgets arbeid med kontroll og tilsyn i Asker kommune. 

I tillegg til at overordnet analyse er viktig som grunnlag for utvalgets 

kontrollaktiviteter, kan analysen også være et viktig kontrollverktøy i seg selv. 

Analysen gir en god oversikt over de viktigste virksomhetsområdene til 

kommunene med identifikasjon av de største risikoene innenfor hvert område. 

Dette gir kontrollutvalget god innsikt i den kommunale forvaltningen og 

kommunens utfordringer. Det kan også være at kontrollutvalgets overordnede 

analyse kan gi nyttige innspill til kommunens administrasjon når det gjelder 

internkontrollarbeidet. 

 

Kontrollutvalgets prioriteringer 
Kontrollutvalget har identifisert følgende områder som er aktuelle for 

forvaltningsrevisjon. Utvalget har også laget en tentativ tidsplan for 

gjennomføring av prosjektene: 

Tema Gjennomføring 

Anskaffelser 2016 

Prosjektgjennomføring av større investeringer 2016 

Økonomistyring, målstyring og internkontroll 2017 

Psykisk helse og rus 2018 

IKT/informasjonssikkerhet 2017 

Etikk, etiske retningslinjer og arbeidsgiverstrategi 2017 

Barnevern 2018 

Tilskudd innen kultur og idrett 2018 

Vann og avløp 2019 

 

Kontrollutvalget vil følge opp en undersøkelse i Plan og bygg medio 2016. 

Kontrollutvalget vil også følge med på og eventuelt komme tilbake til 

flyktningeområdet. I tillegg er det iverksatt en forvaltningsrevisjon om unge 

sosialhjelpsmottakere. 

Basert på den rammen som ligger i kontrakten med BDO, kan det gjennomføres 

mellom 2 og 3 forvaltningsrevisjonsprosjekter i året. 

Utvalget har identifisert områder og tema utover de prioriterte. På disse 

områdene vil utvalget ta i bruk andre kontrollformer som å be om en orientering 

eller foreta egne undersøkelser. Det er også områder hvor utvalget vil avvente 

andre undersøkelser eller tilsyn før beslutning om igangsetting tas: 

Mobbing i skolen Avventer 

Fylkesmannens 
tilsyn i Bærum 

Flyttes opp 

Barne- og familieenheten Avventer 

kommunestyresak 

Etterlevelse av klimaplanen Avventer revisjon 

av planen 
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Ulike tilnærminger i forvaltningsrevisjoner  
Kontrollutvalget vil utforme formål og problemstillinger for prosjektene ved 

bestilling av forvaltningsrevisjon. De fleste forvaltningsrevisjoner ser på 
regeletterlevelse. Årsaken til dette kan være at det er enklere å finne kriterier å 

revidere etter ved å velge lover og regler som utgangspunkt for kontrollen. I 
regelverket legges det imidlertid vekt på at forvaltningsrevisjon er ulike typer 
undersøkelser i tillegg til regeletterlevelse som:  

 Økonomi og produktivitet 
 Effektivitet og måloppnåelse 

 Styringsverktøyenes hensiktsmessighet 
 Administrasjonens saksbehandling 
 Resultat av kommunens tjenesteproduksjon 

 

Rapportering av gjennomførte forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget rapporterer fortløpende arbeidet med forvaltningsrevisjon til 

kommunestyret. I tillegg rapporteres det i utvalgets årsrapport.  

Kommunestyret fastsetter hvordan den enkelte forvaltningsrevisjon skal følges 

opp, og kontrollutvalget følger opp vedtakene. Kontrollutvalget skal også avgi 

rapport til kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader til 

forvaltningsrevisjonsrapporter er blitt ivaretatt.  

Rullering av planen 
Denne planen er utarbeidet med tanke på forvaltningsrevisjon i kommende 4-

årsperiode. I tillegg til løpende vurdering av planen vil kontrollutvalget vurdere 

om den bør revideres etter 2 år. Kontrollutvalget ber kommunestyret om 

fullmakt til å fravike de vedtatte prioriteringene i planen basert på slike 

vurderinger, eller hvis andre forhold tilsier det. 
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rkivsak-dok. 15/00240-45 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 15.01.2018 
 
 
 

   
 
 

RAPPORTERING PÅ TIDSBRUK PÅ REVISJONSPROSJEKTER 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar 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 
2018. I tillegg er det satt av 500 timer som kontrollutvalget kan benytte til særskilte 
undersøkelser. 
 
Ett av prosjektene Vurdering av fullstendigheten av refusjonskravene knyttet til 
flyktninger og ressurskrevende brukere er forsinket, og vil bli avsluttet i mars 2018. 
Sekretariatet avventer rapport fra BDO på hvor mange timer som er brukt på dette 
prosjektet i 2017.  
 
Tabellen nedenfor oppsummerer tidsbruken på revisjonsprosjekter så langt i 2018 

Prosjekt Vedtatt ramme 
Forbruk pr 
dato Rest/overskridelse 

Vurdering av 
fullstendigheten av 
fullstendigheten av 
refusjonskravene 
knyttet til flyktninger 
og ressurskrevende 
brukere 

450 t vedtatt i 
2017. Forbruk 
2017:                     
Rest: 

    

Vannverket 350 t     

Totalt: 350 0   
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Arkivsak-dok. 15/00243-36 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 15.01.2018 
 
 
 

   
 
 

HENVENDELSE ANGÅENDE RUTINER I PLAN OG 
BYGNINGSAVDELINGEN - ORIENTERING FRA RÅDMANNEN 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning, og går ikke videre med saken.  
 
Vedlegg:  
Svar på henvendelse til Kontrollutvalget, notat fra rådmannen 5.1.2018 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget behandlet en henvendelse v\fra Boxs Arkitektstudio om rutiner i Plan 
og bygningsavdelingen i forrige møte, og besluttet å be rådmannen om en skriftlig 
orientering om saken. 
 
I vedlagte notat redegjør rådmannen for saksbehandlingen og hvilke rutiner som har 
vært fulgt i de to kokrete sakene henvendelsen omhandler. Kommunen har nå endret 
rutinene for sikre at saker ikke blir liggende i systemet på saksbehandlere som har 
sluttet. 
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Notat

Til: Kontrollutvalget

Fra: Rådmannen

Kopi :

Saksnr./Arkivkode Sted Dato
16 / 9742 - 033 ASKER 05 .01.2018

Svar på henvendelse til Kontrollutvalget:
Dette notatet svarer ut henvendelse vedr. Hofstadåsen 1 samt Vettreåsen 37.

Vedr. henvendelse for byggesak i Hofstadåsen 1, gbnr 26/14
Byggesaken mottas 09.03.16 og omhandler en større utvidelse av enebolig i
form av et tilbygg over to etasjer med sekundæ rboenhet.

Det sendes mangelbrev 20.04.16 til søker der det påpekes en rekke manglende
forhold. Det sendes samtidig en avviksrapport (med gebyr), noe som er rutine
når det foreligger flere mangler og søker er et foretak.

Søker sier seg uenig i kommunens gjennomgang av mangler. Boxs
Arkitektstudio AS anser søknaden som komplett og varsler oppstart av
arbeidene, mai 2016.
Kommunen sender så nytt mangelbrev 23.11.16 der kommunens krav revideres.
Vi opprettholder derimot krav om fornyet oversikt over utnyttelse.

I søkers brev av 09.07.17 vises det til at kommunens krav nå er hensyntatt og
at utnyttelse er endret. Denne endringen ble sendt kommunen allerede
15.12.16, jfr søkers kvittering fra kommunens postmottak - portal. Breve t,
mottatt her 15.12.16, ble likevel ikke innregistrert i sakssystemet på riktig sak
før søker gjorde kommunen oppmerksom på dette forholdet.
I kommunens vedtak av 07.11.17 kommenteres dette:
«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».

Som følge av manglende/feil innregistrering av dokumentet av kommunens
postmottak, har plan og bygningsavdelingen frafalt saksbehandlingsgebyrer i
saken.

Dette har vært en krevende sak for Plan - og bygningsavdelingen ;
- Prosjektet ble påstartet uten at kommunen mottok svar på alle punktene i

opprinnelig mangelbrev
- Prosjektet ble påstartet på tross av manglende vedtak
- Det er en alvorlig svikt at søkers brev, som kommunen mottok 15.12.16,

ikke ble innregistrert i kommunes sakssystem.
- Brevet hadde stor betydning for fremdrift i saken.
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- Fokuset i saken har omhandlet teori og lovforståelse.
- Kommunes saksbehandling har mangelfull.

All innkommende post til k ommunen håndteres av kommunens dokumentsenter.
Plan og bygningsavdelingen er avhengig av at innkommende post registreres
korrekt av kommunens dokumentsenter. Plan og bygningsavdelingen har
forståelse for at det kan forekomme enkelte feil i innregistreringe n av all den
post som er adressert til plan og bygg. Dette skjer svært sjelden. For å unngå
feilinnregistrering og bistå dokumentsenteret er det opprettet faste månedlige
kontaktmøter mellom enhetene. Dette samarbeidet har vært etablert i snart 2 år
og opp leves som gjensidig hensiktsmessig.
Plan - og bygningsavdelingen har dessverre ikke fulgt opp saken på en
tilfredsstillende måte, da fokuset i saken har omhandlet teori og tolkning av
lovverket. Dette har resultert i at KMD har måttet uttale seg i saken.

Vedr. henvendelse for Reguleringsendring i Vettreåsen 37, gbnr 58/81
Denne saken omhandler reguleringsendring av regulert areal for renovasjon
(21,4 m2).

Denne saken har en forhistorie tilbake til 2010, hvor eier av arealet påklaget
nylig vedtatt regule ringsplan som omhandlet blant annet omtalte areal. Klagen
ble ikke tatt til følge

Gjeldende reguleringsplan viser en felles plass for renovasjonsløsning (21,4 m2)
inn mot gbnr. 58/81. Dette arealet har gbnr. 58/392.

Denne løsningen er ikke ideell i forhold til eiers adkomst til sin garasje. Eier
søker derfor om å flytte renovasjonsarealet mot nord, til ytterkant av felles
lekeområde FL3 (gbnr. 58/373).
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I etterkant av klagesaken innsendte Boxs Arkitekstudio AS, pva grunneier, en e -
post som er håndte rt som et planinitiativ. Dette er et planinitiativ hvor formålet
og innholdet er samme løsning som var behandlet gjennom klagesaken på nylig
vedtatt reguleringsendring. Planinitiativet er registret mottatt 04.03.2015.
19.03.2015 gir planavdelingen tilbakem elding på at forslagstiller måtte utarbeide
et komplett planinitiativ, dersom forslaget skulle kunne behandles av
avdelingen. Det ble samtidig gitt tilbakemelding på at kommunen trolig ville
stille seg negative til skisserte løsning.

April 2015 mottar ko mmunen tilbakemelding fra forslagstiller på at de ikke
ønsker å utarbeide et fullstendig planinitiativet, men ønsket å levere komplett
planforslag.

18. april 2016 mottok kommunen oversendelsen «komplett planforslag» fra
forslagstiller, i mellomtiden har saksbehandler sluttet.
Mai 2016 mottar kommunen flere negative merknader fra naboer til omsøkte
reguleringsendring.
Frem til 12. juli 2017 er det ikke registrert noen bevegelse i saken, før
forslagstiller etterlyser/purrer saken. Kommunen v/planavdelinge n svarer
forslagstiller samme dag. Hvorav svaret er at saken vil bli sett på etter ferien.
Pga av stor arbeidsbelastning har avdelingen dessverre ikke hatt anledning til å
prioritere saken før den ble fordelt til ny saksbehandler 19.10.2017. Det er i
desem ber 2017 gjennomført befaring av saksbehandler med både forslagstiller
og grunneier. Saken er nå i prosess og vil bli prioritert.

En medvirkende årsak til at saken ikke har blitt fulgt opp fra kommunens side er
at tidligere saksbehandler på saken har slu ttet og saken ble dessverre ikke
overført til ny saksbehandler. Konsekvensen av at saken ikke er overført ny
saksbehandler er at planavelingen ikke har vært kjent med bevegelsene i saken.
Det er i etterkant av dette innført rutine som sikrer at saker ikke blir liggende i
systemet på saksbehandlere som har sluttet, i den grad saken er aktiv.



6/18 Kontrollutvalgets årsrapport 2017 - 16/00020-7 Kontrollutvalgets årsrapport 2017 : Kontrollutvalgets årsrapport 2017

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 16/00020-7 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 15.01.2018 
 
 
 

   
 
 

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2017 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2017 vedtas. 
2. Saken oversendes kommunestyret med innstilling: 

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2017til orientering 
 
Vedlegg:  
Kontrollutvalgets årsrapport 2017 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret føre det løpende tilsynet med den 
kommunale forvaltningen. 
 
I henhold til kommunelovens § 77 nr. 6 skal kontrollutvalget rapportere resultatene av 
sitt arbeid til kommunestyret. Rapportering fra kontrollutvalget til kommunestyret skjer 
i all hovedsak løpende gjennom året ved at saker og rapporter oversendes 
kommunestyret for videre behandling. I tillegg utarbeider kontrollutvalget hvert år en 
årsrapport som oversendes kommunestyret til orientering. 
 
Sekretariatet har utarbeidet vedlagte forslag til årsrapport for 2017. 
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1 INNLEDNING 
Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. 

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll på vegne av 
kommunestyret, og skal utøve sitt arbeid iht. kommuneloven og forskrift om 
kontrollutvalg. Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp ethvert forhold ved 

kommunens virksomhet så lenge det kan defineres som kontroll og tilsyn, men 
kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens 

folkevalgte organer.  
 
Kontrollutvalget rapporterer om sin virksomhet til kommunestyret. Noen saker 

som f.eks. forvaltningsrevisjonsrapporter og rapporter etter selskapskontroller 
oversendes kommunestyret gjennom året etter hvert som de foreligger. 

Årsrapporten gir en samlet oversikt over kontrollutvalgets virksomhet i 2017.  

2 KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET  

2.1 Medlemmer 
Kontrollutvalget i Asker består av 6 medlemmer. Følgende medlemmer er valgt 
for perioden 2015 – 2019. 

 

Medlem Parti Varamedlem Parti 

Ole Willy Sandbekk, leder  A 1. Stein H. Annexstad H 
Erling Bergsaker, nestleder V 2. Stein Arne Bakken A 
Kirsti Kierulf  H 3. Jan Erik Wilhelmsen V 
William Norset  H 4. Marit Røgeberg SV 
Astrid O. Nesland  Frp 5. Marianne Knarud H 
Petter Berntsen MDG 6. Solveig Fossum PP 

 

2.2 Møter og saker 
I løpet av 2017 har kontrollutvalget hatt 10 møter og behandlet 83 saker. Hvilke 
saker som er behandlet går fram av vedlegget til årsrapporten. I tillegg er det 
avholdt 2 felles møter med kontrollutvalgene i Hurum og Røyken. 

 
Kontrollutvalget er beskrevet på kommunens hjemmeside. I møtekalenderen er 

det en link til sekretariatets hjemmeside hvor møteinnkallinger, protokoller og 
rapporter blir lagt ut (www.rokus.no). 
 

Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører. 

3 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER  
 

3.1 Orienteringer  
Kontrollutvalget gjennomfører samtaler med ordfører og rådmann ved behov. 
Ordfører har generell møterett i kontrollutvalgets møter. Rådmannen blir innkalt 

for å rapportere eller orientere kontrollutvalget i spesielle saker. Ordfører og 
rådmann besvarer også spørsmål utvalget har i forhold til saker som er til 
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behandling. Deltakelsen fra ordfører og rådmann gjør at utvalget er godt 

orientert om den løpende virksomhet i kommunen. 
 

Kontrollutvalget har fått en rekke orienteringer fra rådmannen i løpet av 2017. I 
marsmøtet fikk utvalget en orientering om innkjøp av tjenester og om oppfølging 
av korrupsjonsplanen. I mai orienterte rådmannen om kommunens kunstverk og 

hvordan de er sikret. I juni fikk utvalget en orientering gom om hvordan 
kommunen ivaretar de nye personvernreglene om kommunens arbeid med IT-

sikkerhet. Orientering om risiko for bruk av useriøse leverandører/ under-
leverandører ble gitt i september med en oppfølgende orientering i desember  
 

3.2 Henvendelser 
Kontrollutvalget har mottatt ulike henvendelser som er behandlet i løpet av året. 
Kontrollutvalget må selv vurdere om en henvendelse hører inn under utvalgets 

ansvarsområde, om det vil prioritere saken, og på hvilken måte saken eventuelt 
skal undersøkes. 
 

I 2017 har utvalget har behandlet ulike henvendelser angående Plan og bygg, 
samt en henvendelse om eldreomsorg.  

3.3 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 
Kontrollutvalget skal påse at årsregnskapet for kommunen blir revidert på en 
betryggende måte (kontrollutvalgsforskriften § 6). Det vil si at regnskapene skal 

revideres etter de kravene som går fram av forskrift om revisjon og god 
kommunal revisjonsskikk. 
 

Kommuneregnskapet for 2016 ble behandlet i kontrollutvalget 24.4.17. 
Økonomisjefen redegjorde for regnskapet og svarte på spørsmål. Oppdrags-

ansvarlig regnskapsrevisor Terje Tvedt, BDO orienterte om revisjonsarbeidet og 
om revisors beretning. 
 

Kontrollutvalget hadde ingen særskilte merknader til årsregnskapet for 2016. I 
kontrollutvalgets uttalelse går det frem at utvalget merket seg at kommunens 

lånegjeld er stadig økende, og ligger over økningen i kommunens frie inntekter. 
Dette gir seg utslag i økende rente- og avdragsbelastning, og er et 
bekymringsfullt trekk ved kommunens økonomi. Kontrollutvalgets merket seg 

også rapporteringen på etisk standard og betryggende kontroll. 
 

3.4 Forvaltningsrevisjon 
Forvaltningsrevisjon av anskaffelser i - Asker kommune, Asker og Bærum 
vannverk IKS, Asker og Bærum brannvesen IKS og Asker Eiendomsforvaltning 
AS ble behandlet i kommunestyret i mars 2017 (sak 20/17). Da kontrollutvalget 

fulgte opp rapporten i desember, var avvikene lukket i så vel administrasjonen 
som i selskapene. Kontrollutvalget ba allikevel rådmannen om en ny oppdatering 

høsten 2018, sett i sammenheng med Digitale Asker 2020. 
 
I mars bestilte kontrollutvalget forvaltningsrevisjon av etterlevelse av 

etikkreglementet som ble levert i oktober. Kommunestyret behandlet rapporten i 
november (sak 116/27). Kontrollutvalget vil følge opp saken ultimo 2018. 
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Kontrollutvalget fulgte opp undersøkelsen Saksbehandlingsrutiner i 

Planseksjonen, plan- og bygningsavdelingen i mars. Alle funn i undersøkelsen var 
fulgt opp, og utvalget avsluttet dermed sin oppfølging av undersøkelsen. Saken 

ble oversendes kommunestyret som tok den til orientering 13.6.17 (sak 64/17)- 
 
Forvaltningsrevisjon av tilskudd til ressurskrevende brukere og integrasjon av 

flyktninger ble bestilt i august og skulle etter planen vært levert til 
desembermøtet. Rapporten er forsinket, og vil bli levert til marsmøtet 2018. 

 
Kontrollutvalget har drøftet igangsetting av forvaltningsrevisjon innen IKT, og 
fikk i denne forbindelse en orientering om organisering og styring av prosjektet 

Digitale Asker 2020. Utvalget konkluderte med at det ikke vil gå inn på et 
revisjonsoppdrag på IKT nå, men vil følge temaet videre. 

 
Kontrollutvalget har også startet bestillingsdialog om Forvaltningsrevisjon i 
vannverket. Prosjektplanen behandles i januar 2018.  

 

3.5 Selskapskontroll 
Da rapport fra eierskapskontroll i Asker produkt AS ble behandlet i desember 

2016, ba kontrollutvalget revisor komme tilbake med en redegjørelse for EØS-
støtte-regelverket til denne type virksomheter, mulige konsekvenser av dette, 

samt avklare status for utsalget i Asker sentrum. Tilleggsundersøkelsen ble lagt 
frem i januarmøtet, og oversendt kommunestyret sammen med rapport fra 
selskapskontrollen. Kommunestyret behandlet saken i mars (Sak 21/17). 

Rapporten vil bli fulgt opp i 2018. 
 

3.6 Nye Asker kommune 
Asker kommune skal slå seg sammen med Hurum og Røyken kommuner fra 
1.1.2020. I denne forbindelse har kontrollutvalget innstilt på valg av BDO som 
revisor til fellesnemnda. Fellesnemda vedtok innstillingen 21.6.2017 sak 28/17.  

 
Kontrollutvalgene i de tre kommunene hadde to felles møter. I februar fikk 

utvalget en orientering fra leder i fellesnemda og en orientering fra leder av 
kontrollutvalget i nye Sandefjord kommune. I august fikk utvalget en orientering 
om digitalisering i Nye Asker kommune. 

 
Kontrollutvalgene planlegger neste fellesmøte tidlig 2018. 

3.7  Tilsyn med revisjonen 
Ekstern revisjonsordning krever at utvalget endrer arbeidsform når det gjelder 
bestilling og oppfølging av prosjekter innen forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll. Ordningen krever styring i forhold til inngått kontrakt og tettere 

oppfølging i forhold til leveranser. Som et ledd i dette legger sekretariatet frem 
en rapport over vedtatt forbruk og medgått tid for revisors prosjekter til hvert 

møte. Sekretariatet bistår administrasjonen ved å avklare om faktura er innenfor 
de timer som kontrollutvalget har bestilt og i tråd med kontrakten. 
Kontraktstyring krever god dialog mellom partene også på dette området. 

 
I august behandlet kontrollutvalget en sak om erfaringer så langt med bytte av 

revisor i Asker kommune. Rådmannen ble også bedt om å komme med sine 
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erfaringer. Rådmannen pekte på at det er et potensial for å utvikle og bedre 

kommunikasjonen mellom revisor og rådmannen både innen regnskapsrevisjon 
og forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget tok saken til orientering, og ba om en 

tilsvarende sak ved utløpet av 2018. 
 
Kontrollutvalget er fornøyd med leveransene fra revisor både hva 

revisjonsrapporter og presentasjoner i kontrollutvalgets møter angår. Utvalget 
har tatt opp at revisor må være tilstede under kommunestyrets behandling av 

revisors rapporter og ved fremleggelse av regnskapet, både for å kunne svare på 
spørsmål fra salen og for å kunne drøfte saken med leder umiddelbart etter 
behandlingen ved behov. 

 
BDO la fram uavhengighetserklæring for Asker kommune for revisjonsåret 

2016/17 i junimøtet. 
 
I tillegg til å påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at 

årsregnskapet blir revidert på en betryggende måte, skal kontrollutvalget holde 
seg løpende orientert om revisjonsarbeidet. Kontrollutvalget fikk en orientering 

om overordnet revisjonsstrategi i møtet i desember.  
 

3.8  Budsjettbehandling 
Etter kontrollutvalgets forskrift § 18 skal kontrollutvalget legge fram forslag til 
budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Forslaget bør foreligge 
tidsnok til at kommunen kan få innarbeidet dette i sine budsjetter. 

Budsjettforslaget skal inneholde utgifter til kontrollutvalgets virksomhet, ramme 
for sekretariatets budsjett og ramme for revisjonens budsjett. Til sammen skal 

dette utgjøre funksjon 110 i KOSTRA-rapporteringen. 
 
I kontrollutvalgets budsjett ligger godtgjørelser, utgifter til reise, kurs, 

bevertning mv. I revisjonens budsjett ligger revisjon av kommuneregnskap, 
Asker kirkelige fellesråd, fem menigheter og flere legater, regnskapsbekreftelser, 

samt andre tilhørende tilleggsoppgaver. Det er budsjettert med 1500 timer til 
selskapskontroll og 500 timer til gransking. 
 

I sekretariatets budsjett ligger blant annet arbeid med å sørge for at de saker 
som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak 

blir fulgt opp. 
 
Kontrollutvalget behandlet forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet 

2018 i maimøtet. Forslaget ble deretter oversendt kommunen, og 
budsjettforslaget som ble vedtatt i kommunestyret i desember er: 

 
 Poster Budsjett 2018 

Kontrollutvalget Godtgjørelser kontrollutvalget   550 000.-  
 Konferanser, bevertning etc.   150 000.-  
 Sum   700 000.-  
Sekretariatet    200 000.-  
Revisjonen  2 515 000.-  
Totalt   3 415 000.-  
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3.9 Kontrollutvalgets rapportering 
Rapporter fra forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller oversendes 
kommunestyret etter hvert som de foreligger. 

 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 ble behandlet i utvalget i januar 2017 og i 

kommunestyret den 31.1.17 (sak 2/17). Årsplan for 2018 ble behandlet i 
utvalget i desember 2017, og er oversendt kommunestyret for behandling. 

 

3.10  Øvrige aktiviteter 
Kontrollutvalgets medlemmer følger med på aktuelle saker som drøftes i 
kommunestyret og hovedutvalgene, og bringer informasjon om dette til 

kontrollutvalget.  
 

Kontrollutvalget var representert på Kontrollutvalgskonferansen 2017. 

4 SEKRETARIATSFUNKSJON 
Sekretærfunksjonen for kontrollutvalget i Asker kommune utføres av Romerike 
kontrollutvalgsekretariat IKS (Rokus).  

 
Kontrollutvalgets sekretariat har brukt 223 timer på arbeid for kontrollutvalget i 
Asker kommune. Dette er om lag like mange timer som i 2016.  

Fordelingen på oppgaver ser slik ut: 

 

Oppgaver 2017 

Saksbehandling 180 

Møter i utvalget 

Fellesmøter 

36 

8 

 223 

 

Under saksbehandling ligger all saksforberedelse, rådgivning, møtetilrettelegging 
og utredning, herunder planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, 

årsplan og årsrapport. Det er videre utsendelse av møteinnkallinger, referater og 
vedtak til videre behandling, samt oppfølging av vedtak.  

5 AVSLUTTENDE KOMMENTARER 
Kontrollutvalgets oppgave er å ivareta kontroll- og tilsynsfunksjonen i kommunen 

på vegne av kommunestyret, med støtte og hjelp fra sekretariatet og revisjonen. 
Utvalget er godt fornøyd med de tjenestene revisjonen og sekretariatet har 
levert. 

 
Dialogen med ordfører og rådmann oppleves som god. 

 
Asker 15.1 2018,  
 
Ole Willy Sandbekk 
Leder kontrollutvalget 

 

 

 Mona Moengen 
Sekretariatsleder 
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VVedlegg 

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 
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 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 

byggesaksbehandling. 

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering. 

 

Utskrift 

sendt14.2.17 

    

 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. 

Utskrift 

sendt14.2.17 

 K-styret 

7.3.17 Sak 

20/17 
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c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra 

administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt 

opp ultimo 2017. 

 

 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 

    

 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 
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 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 foranalyse 

Kontrollutvalget godkjenner den reviderte prosjektplanen med 

merknaden som fremkom i møtet.. 

 

Utskrift sendt 

24.4.17 

    

 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 
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 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 

 Fellesnemda 

21.6.2017 

sak 28/17 

  

 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 

Kontrollutvalget Godtgjørelser kontrollutvalget   550 000.-  
 Konferanser, bevertning etc.   150 000.-  
 Sum   700 000.-  
Sekretariatet    200 000.-  
Revisjonen  2 515 000.-  

Utskrift sendt 

24.5.17 
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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 omfatter også overføringer mellom kommuner. 

Prosjektplanen behandles i neste møte. 

Utskrift sendt 

20.6.17 

    

 44/17 Erklæring om uavhengighet 
Oppdragsansvarlig revisorers egenvurdering av uavhengighet tas 

til orientering. 
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 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 

    

 

 
54/17 

Henvendelse - 
Bekymringssak behandling 
av byggesak i 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. Utskrift sendt 

22.8.17 
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Bygningsrådet i Asker 
Kommune 

 

 
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      
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16.10.2017 65/17 

Orientering om 

pensjonsforpliktelser i 

forbindelse med 

kommunesammenslåingen 

Kontrollutvalget tar saken til orientering 

 

     

 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 
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 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 

angående punkt 6 i kontrakten. Vedtak: Kontraktens ordlyd legges 

til grunn. Det kan ikke skrives timer for deltagelse i 

kontrollutvalget 

Utskrift 

send17.10.17 

    

 

11.12.2017 
74/17 

Oppfølging av 

forvaltningsrevisjon av 

anskaffelser 

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber rådmannen om en 

ny oppdatering høsten 2018, sett i sammenheng med Digitale 

Asker 2020. 

 

     

 75/17 

Orientering om risiko for bruk 

av useriøse leverandører/ 

underleverandører 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

     

 76/17 
Overordnet revisjonsstrategi 

2017 

Kontrollutvalget tar informasjon om status og risikoområder for 

regnskapsrevisjon av Asker kommunes regnskap for 2017 til 

orientering. 

 

     

 77/17 
Forvaltningsrevisjon i 

vannverket - bestilling 

1. Kontrollutvalget ber BDO om å legge frem en prosjektplan 

for forvaltningsrevisjon i Asker og Bærum vannverk til 

neste møte, basert på diskusjonen i dagens møte. 

2. Kontrollutvalget informerer styret i Asker og Bærum 

vannverk og kontrollutvalget i Bærum om den planlagte 

forvaltningsrevisjonen. 

 

Utskrift sendt 

13.12.2017 

    

 78/17 

Rapportering fra revisor 

inklusiv rapportering på 

tidsbruk 

Kontrollutvalget utvider rammen på 

forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikkreglement med 60 timer. For 

øvrig tas saken til orientering. 
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 79/17 
Henvendelse angående rutiner i 

Plan og bygningsavdelingen 

Kontrollutvalget oversender henvendelsene til rådmannen, og ber 

om en skriftlig redegjørelse til januarmøtet. 

 

Utskrift sendt 

13.12.2017 

    

 80/17 
Årsplan 2018 - Asker 

kontrollutvalg 

1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen for 2018, 

med de endringer 

som fremkom i møtet. 

2. Årsplanen sendes kontrollutvalgene i Hurum og Røyken. 

3. Kontrollutvalget ber samtidig om å få oversendt årsplanene 

til kontrollutvalgene i Røyken og Hurum. 

4. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til 

vedtak: 

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2018 

til orientering. 

 

Utskrift sendt 

13.12.2017 

    

 81/17 

Gjensidig orientering om 

aktuelle saker fra komiteer og 

utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

     

 82/17 Referater 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

     

 83/17 Eventuelt Ingen vedtak    1 rest 
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Arkivsak-dok. 15/00240-44 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 15.01.2018 
 
 
 

   
 
 

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 
 
 
 



 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 15/00242-45 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 15.01.2018 
 
 
 

   
 
 

REFERATER 

 

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

1. Plan for saker som skal til behandling 2018 
2. Utrykket vedlegg: Se Kommunal- og moderniseringsdepartementets 

effektivitetsbarometer her: https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-
regioner/kommunedata/effektivitetsanalyse/effektivitetsanalyse/id2520380/  

3. Oppsummeringen fra møte med BDO 18.9.17 

 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget ba i sak 80/17 om at årsplanen for 2018 sendes kontrollutvalgene i 
Hurum og Røyken, hvilket er gjort. Samtidig ønsket utvalget å få oversendt 
årsplanene til kontrollutvalgene i Røyken og Hurum. Det viser seg imidlertid at disse 
kontrollutvalgene ikke utarbeider årsplaner.  

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunedata/effektivitetsanalyse/effektivitetsanalyse/id2520380/
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunedata/effektivitetsanalyse/effektivitetsanalyse/id2520380/
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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 Valg av revisor til Asker kommune – behandling av opsjon til forlengelse
av avtale.
Kontrollutvalget oversender henvendelsene fra Boxs til rådmannen, og
ber om en skriftlig redegjørelse til januarmøtet.
Prosjektplan for forvaltningsrevisjon i Asker og Bærum vannverk
Best illingsdialog nytt FR prosjekt. Aktuelle tema: Barnevern og Tilskudd
innen kultur og idrett drøftingssak
Årsrapport 2 017

Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg

Rapportering revisor s ti dsbruk på prosjektene
Referater.

Eventuelt

12 . februar Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om
hvordan selskapskontroll i Asker Produkt er fulgt opp.

Rapportering revisor s tidsbruk på prosjektene

Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg
R eferater

Eventuelt

19 . mars Forvaltningsrevisjon Vurdering av fullstendigheten av refusjonskravene
knyttet til flyktninger og ressurskrevende brukere (51/17) – utsatt fra
desember - eventuelt i marsmøtet

Rapportering revisor s tidsbruk på prosjektene

Henvendelse vedrør ende utbygging av Blakstadmarka.

Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg

Referater

23 . april Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 .
Rapportering revisor s tidsbruk på prosjektene

Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg

Referater
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Møte Saker

14 . mai Bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt.

Buds jett for kontroll og tilsyn 2019 .

Rapportering revisor s tidsbruk på prosjektene
Gjensidig orientering om aktuelle saker fra komiteer og utvalg

R eferater

11 . juni Erklæring om uavhengighet.
Rapportering revisor s tidsbruk på prosjektene

Gjensidig orientering om aktuelle saker fra komiteer og utvalg

Referater

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

Gjensidig orientering om aktuelle saker fra komiteer og utvalg

R eferater

17 . september Kontrollutvalget ber rådmannen om en ny oppdatering på
anskaffelsesverktøy høsten 2018. Dette også sett i sammenheng med
Digitale Asker 2020. sak 74/17

Rapportering revisor s tidsbruk på prosjektene

Gjensidig orientering om aktuelle saker fra komiteer og utvalg
Referater

1 5 . oktober Møteplan 2019

Rapportering revisor s tidsbruk på prosjektene
Gjensidig orientering om aktuelle saker fra komiteer og utvalg

Referater

3 . desember Erfaringer med bytte av revisor. Ved utgangen av 2018, se sak 50/17.
Kontrollutvalgets årsplan 2019 .

Rapportering revisor s tidsbruk på prosjektene

Gjensidig orientering om aktuelle saker fra komiteer og utvalg

Referater

Saker som ikke er
berammet

følge opp arbeidet i prosjektet Digitale Asker 2020. Gjøres dels i sak i
september.
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.
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Møte Saker

Sak 27/16: Oppfølging av forvaltningsrevisjon på eiendeler:
Kon trollutvalget anser saken som ferdig behandlet i denne omgang
men vil vurdere å komme tilbake til saken på et senere tidspunkt.

201 9



Oppsummeringen fra møte i Asker 18.9.17 

Tilstede fra BDO: Terje Tvedt og Morten Thuve. Leder av kontrollutvalget Ole Willy Sandbekk, 
Controller Asker kommune Anne Karin Olander og sekretær for kontrollutvalget Mona Moengen. 

Bakgrunnen for møtet var behovet for avklaring i forhold til fakturering. Vi var enige om følgende: 

BDO fører all tid de bruker der på prosjektet i sitt timeregnskap. Det settes 0 på følgende 
aktiviteter når faktura sendes Asker kontrollutvalg:  

 Møter med kontrollutvalget og oppmøte i kommunestyret 

 Reiser til og fra møter i kontrollutvalget og kommunestyret 

 Reisekostnader rettet mot deltakelse i oppdrag som omfattes av fastprisen 

 Det skrives ikke timer for å skrive timelister eller skrive faktura. 
 

 
Prosjektrettede aktiviteter, eksempelvis reisekostnader til prosjektmøter, prosjektadministrasjon 
(inkl timerapportering som KU etterspør) og bruk av verktøy som utløser lisensavgift, advokathonorar 
mv. regnes som en del av honorarrammen som kontrollutvalget setter for hvert prosjekt 
 
Revisor kommer tilbake til utvalget (dialog) når de ser en potensiell overskridelse på 10% i 
forvaltningsrevisjonsprosjekter. 
 
Revisor kommer tilbake til utvalget (dialog) når de mener det er behov for å forandre og/eller utvide 
problemstillinger ifm forvaltningsrevisjonsprosjekter. 
 
Det er viktig at ekstra undersøkelser/arbeid innen regnskapsrevisjon avtales med kommunens 
administrasjon på forhånd slik at Asker får avklart om de skal bruke revisor eller Hjort som de har 
rammeavtale med.  
 
Det er viktig med god dialog i forkant av møter med revisor, slik at kommunen kan forberede seg.  
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Arkivsak-dok. 15/00241-46 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 15.01.2018 
 
 
 

   
 
 

EVENTUELT 

 

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