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ORIENTERING OM TILSKUDDSORDNINGER  

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tas saken til orientering 
 
Vedlegg:  
Tilskuddsordninger og refusjoner i Asker kommune, notat fra rådmannen 9.6.2017 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget startet bestillingsdialog på nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt i forrige 
møte (sak 33/17). De to neste områdene kontrollutvalget har prioritert for 2017 er 
Økonomistyring, målstyring og internkontroll samt IKT/informasjonssikkerhet. Dette er 
bakgrunnen for at kontrollutvalget har bedt rådmannen om å få en oversikt over 
hvilke tilskuddsordninger kommunen benytter seg av.   
 
Kontrollutvalget har mottatt vedlagte notat om saken. Notatet viser at kommunen 
benytter en rekke tilskuddsordninger. 
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Notat  

 

Til: Kontrollutvalget 

    
Fra: Rådmannen 

 

Kopi: Randi Sandli, Elin Fejerskov  

    
 
Saksnr./Arkivkode Sted Dato 
16/9742 - 033 ASKER 09.06.2017 

TILSKUDDSORDNINGER OG REFUSJONER I ASKER KOMMUNE 

Innledning 

Rammetilskudd og andre tilskudd er sammen med skatt og brukerbetalinger en 

viktig finansieringskilde for kommunen. De vesentligste tilskuddsordningene 

bevilges over statsbudsjettet og gis hovedsakelig fra statlige direktorater, 

Fylkesmannen og Husbanken. Kommunen benytter seg også av andre mindre, 

offentlige og private, tilskuddsordninger. For å finne frem i jungelen av tilskudd 

abonnerer Asker kommune på «Tilskuddsportalen». 

 

Deler av statens satsninger fordeles via rammetilskuddet som frie midler. Mange 

satsninger gis som øremerkede tilskudd. Disse fordeles til kommunene basert på 

offentlig informasjon eller de er søknadspliktige.   

Enkelte oppgaver som finansieres av øremerkede midler er løpende, ordinære 

oppgaver, mens andre oppgaver er ekstraordinære og tidsavgrensede. 

Tilskuddene forutsetter ofte at en andel egenfinansieres.  

Skille mellom tilskudd og refusjoner er noe uklart og vi har valgt å se på dette 

samlet. 

 

Som et ledd i kommunens ISO-sertifisering (ISO 9001:2015 – ledelsessystemer 

for kvalitet) har kommunen utarbeidet prosesser i kvalitets- og ledelsessystemet 

som beskriver ansvar, rutiner og internkontroll knyttet til søknad om og 

forvaltning av tilskuddsmidler. 

 

Tilskuddene er i det følgende delt i tre hovedgrupper:  

 

1) Driftstilskudd som omhandler hele organisasjonen,  

2) Tjenesteorienterte driftstilskudd og  

3) Investeringstilskudd.   
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Kommunens driftsinntekter i 2016 knyttet til refusjoner og tilskudd: 

Konto Beløp

700 Overføring erfra staten (motytelse) -181 336 985

710 Sykelønnsrefusjon -91 964 263

729 Kompensasjon for mva -87 408 615

730 Overføringer fra fylkeskommuner (motytelse)-361 514

750 Overføringer fra andre kommuner (motytelse)-29 427 463

770 Overføringer fra andre (private) (motytelse)-6 194 238

800 Rammeoverføring -738 177 430

810 Andre statlige overføringer -144 144 055

830 Overføringer fra fylkeskommuner -4 304 805

850 Overføringer fra andre kommuner -1 137 058

890 Overføring fra andre (private) -1 910 433

-1 286 366 858  
 

 

Kommunens investeringsinntekter i 2016 knyttet til refusjoner og tilskudd: 

 
 

Tilskudd og refusjoner er en viktig finansieringskilde. Enkelte tilskuddsordninger 

er imidlertid ressurskrevende å administrere. Selv for forholdsvis små 

tilskuddsbeløp kreves omfattende søknader. I tillegg kreves detaljert 

rapportering underveis og ved prosjektenes slutt. Mange tilskuddsgivere har 

krav om attestasjon av prosjektregnskap fra kommunens revisor. Kommunens 

revisor attesterte en rekke prosjektregnskaper for tilskudd gitt i 2016 hvor 

tilskuddsbeløpene varierte mellom 50.000 kroner til 83 mill. kroner. 

 

1. Driftstilskudd og refusjonsordninger som gjelder hele 

organisasjonen 

 

Rammetilskudd 

Rammetilskuddet er kommunesektorens viktigste tilskudd. Rammetilskuddet 

består hovedsakelig av et innbyggertilskudd, likt beløp per innbygger. For å sikre 

likeverdige tjenestetilbud i kommunene blir det foretatt en utgifts- og 

inntektsutjevning.  Rammetilskuddet beregnes av Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet og utbetales i 10 terminer. 
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Sykelønnsrefusjon 

Sykelønnsrefusjon og fødselspermisjonsrefusjon er en vesentlig inntektskilde. 

Det er utarbeidet en prosess i felles ledelsessystem som skal sikre at Asker 

kommune får korrekt sykepengerefusjon fra NAV. 

Merverdiavgiftskompensasjon 

Merverdiavgiftskompensasjon er en vesentlig inntektskilde. De fleste kommunale 

oppgaver er kompensasjonsberettigde. For å sikre riktig mva-behandling brukes 

flere virkemidler: 

- Reglement/prosesser/rutiner 

- Opplæring og kurs 

- Kvalitetskontroll 

Tilskudd/refusjoner ved mottak og bosetting av flyktninger 

Det er flere tilskuddsordninger knyttet til flyktninger. Asker deltar i 2017 i 

beregningsutvalgets arbeid med å kartlegge kostnader som skal danne grunnlag 

for tilskudd knyttet til denne gruppen.  

 

Integreringstilskuddet skal gi kommunene en rimelig dekning av 

gjennomsnittlige merutgifter til bosetting og integrering av flyktninger i de fem 

første årene flyktningene er bosatt.  

 

Enslig mindreårige flyktninger genererer særskilt tilskudd i tillegg til 

integreringstilskuddet tilskudd inntil de fyller 20 år. Ordningen var tidligere 

refusjonsbasert og knyttet til barnevernstiltak men fra 2017 er ordningen basert 

på faste tilskuddssatser. 

 

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnsfag skal bidra til at asylsøkere i 

mottak får basisferdigheter i norsk, kjennskap til norsk kultur og norske verdier, 

og til at oppholdet i mottak får et positivt innhold. Tilskuddet gis over tre år 

mens kommunens opplæringsansvar går over fem år. 

De største tilskuddene er søknadsbaserte ved bosetting av flyktninger. Senere 

års tilskudd kommer automatisk på bakgrunn av bostedsadresse. 

 

Det finnes også andre søknadsbaserte tilskuddsordninger knyttet til flyktninger. 

Asker har i 2016 blant annet fått tilskudd til følgende prosjekt: 

 

- Prosjekt Jobbsjansen  

- Flyktninger med nedsatt funksjonsevne 

- Språkstimulering minoritetsspråklige førskolebarn 

- Svømmeopplæring til enslige mindreårige asylsøkere 

- Innvandrerkvinner i arbeid 

Andre refusjoner og tilskudd 

NAV har flere generelle refusjonsordninger som kommunen benytter seg av. 

Eksempler på dette er: 

- Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd 

- Refusjon av kostnader til bedriftshelsetjeneste 
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- Lønnstilskudd 

Husbanken kompenserer enkelte av kommunens rentekostnader knyttet til 

tidligere investeringer. Kompensasjonstilskuddene er knyttet til sykehjem, 

omsorgsboliger, skoler, kirkebygg og Reform -97. 

 

De fleste av tilskuddene og refusjonsordningene, som gjelder hele 

organisasjonen og ikke tildeles automatisk, blir administrert sentralt av 

støtteenhetene. Noen av ordningene administreres gjennom NAV, Barnevernet 

og Voksenopplæringen. 

 

2. Tjenesteorienterte driftstilskudd 

 

Statlige instanser har mange tjenesteorienterte tilskudds- og refusjonsordninger 

knyttet til kommuner. I tillegg har private selskaper, ideelle organisasjoner, 

legater og andre relevante tilskuddsordninger. 

Administrasjon og ledelse 

For administrasjon er Fylkeskommunenes refusjonsordning for lærlinger viktig. I 

tillegg søkes det årlig om ulike tilskudd fra Fylkesmannens pott for 

skjønnsmidler. 

Oppvekst 

Oppvekst mottar store statstilskudd knyttet til tidlig innsats. Dette tilskuddet 

tildeles automatisk.  I tillegg har Asker søkt om og mottatt tilskudd som delvis 

finansierer flere viktige satsningsområder. Eksempler på dette er: 

- Videreutdanning av lærer 

- Kompetanseutvikling i barnehagene 

- Rusarbeid for ungdom og deres familier 

- Elektronisk samhandling 

- Forskningsprosjekt lærereffekt 

- Realfagsatsing 

- Barnefattigdom 

For oppvekst er det også en omfattende refusjonsordning knyttet til barn som 

har skole- og barnehageplass i Asker kommune, men har en annen 

bostedskommune.  

 

Også mindre tilskuddsbeløp fra for eksempel fra Comenius, Sparebankstiftelsen 

og Statens veivesen er viktige finansieringskilder for tjenestetilbudet. 

Helse og omsorg 

For Helse og omsorg er refusjon av utgifter til særlig krevende helse og 

omsorgstjenester («ressurskrevende brukere») den vesentligste. Dette er en 

ordning der kommunen får refundert deler av utgiftene knyttet til disse 

brukerne. Andre faste tilskuddsordninger er: 

- Boligtilskudd etablering 

- Vertskommunetilskudd transittmottak 

- Legetilskudd 
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I tillegg har tjenesteområdet søkt og mottatt tilskudd som bidrar til 

medfinansiering av viktig videreutvikling av tjenestene. Eksempler på dette er:  

- Velferdslab 

- Pasientforløp - demens 

- Tilskudd IPAD - prosjekt – Boliger for psykisk utviklingshemmede 

- Metodeutvikling mottak  

- Oppfølging av unge i bolig 

- Barnefattigdom 

- Samhandling og kriseplan  

- Kreftkoordinator 

Kultur, frivillighet og fritid 

Kultur, frivillighet og fritid mottar viktige tilskudd. Eksempel på dette er: 

- Vern av skoger 

- Den kulturelle skolesekken 

- Fritid med bistand 

- Støtte til utviklingsprosjekt fra Nasjonalbiblioteket 

- Den kulturelle spaserstokken 

Tjenesteområdet søker i tillegg mange mindre tilskudd knyttet til fritidstiltak for 

unge. 

Teknikk og miljø 

Teknikk og miljø søker hovedsakelig tilskudd knyttet til investeringer.  

Eiendom 

Eiendom søker hovedsakelig tilskudd knyttet til investeringer. 

 

Det er i all hovedsak virksomhetene selv som søker på de tjenesteorienterte 

driftstilskuddene med god støtte av fagrådgivere innenfor tjenesteområdene. 

Refusjon av utgifter til særlig krevende helse og omsorgstjenester administreres 

av økonomiavdelingen. 

 

Oversikt over driftstilskudd og refusjoner i 2016: 

Tilskuddets formål Tilskuddsgiver Beløp 
Søknadsb

asert 
Automatisk 

tildeling 

Kommuneovergripende 
    

Rammetilskudd 
Kommunal og 
moderniseringsdepartem.    733 177 430  

 
x 

Ressurskrevende tjenester 2015 Helsedirektoratet      83 139 507  x 
 Integreringstilskudd  IMDI      72 468 500  x x 

Komp.tilskudd til omsorgsboliger/sykehjem  Husbanken         8 286 479  x 
 Rentekomp skole og kirke Husbanken         3 287 349  x 
 Investeringskompensasjon Husbanken         2 518 387  x 
 Alle 

    Sykelønnsrefusjon NAV 91 964 263 x 
 Kompensasjon for mva Skattedirektoratet 87 408 615 x 
 NAV-tilskudd (tilrettelegging, oppfølging bht, 

lønnstilskudd oa) NAV         2 877 934  x 
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Administrasjon og ledelse 
    Lærlingestilskudd Akershus fylkeskommune         2 188 803  x 

 Askers velferdslab - skjønnsmidler Fylkesmannen            300 000  x 
 Askers velferdslab BUFETAT            200 000  x 
 BOSO Husbanken            152 744  x 
 OU-midler KS            106 130  x 
 

Kommunereform - informasjon og folkehøring 

Kommunal og 
moderniseringsdepartemen
tet            100 000  x 

 Veiledning digital kompetanse KMD              30 000  x 
 Oppvekst 

    

Enslig mindreårige flyktninger 
Barne- ungdoms- og 
familiedirektoratet/IMDI      51 509 971  x x 

Norskopplæring for innvandrere IMDI      14 601 815  x x 

Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats 
fra 1-4. termin  Utdanningsdirektoratet         8 893 011  

 
x 

Videreutdanning lærere vikarordning  Utdanningsdirektoratet         6 377 475  x 
 Skole - refusjoner fra kommuner og 

fylkeskommuner 
Kommuner og 
fylkeskomuner      21 187 167  x 

 

Refusjon barnevern 
Barne- ungdoms- og 
familiedirektoratet/IMDI         3 987 790  

  

Rusarbeid for ungdom og deres familier 
Fylkesmannen/Helsedirekto
ratet         1 850 000  x 

 

Elektronisk samhandling BFE 
Regionalt Forskningsfond 
Hovedstaden         1 710 417  x 

 Forskningsprosjekt lærereffekt Utdanningsdirektoratet         1 700 000  x 
 Språkstimulering minoritetsspråklige 

førskolebarn Utdanningsdirektoratet         1 644 541  x 
 Fastlønnstilskudd fysioterapeuter HELFO         1 574 634  

  Økte helsetjenester i VGS Akershus fylkeskommune         1 289 798  x x 

Tilskudd til opplæring av barn og unge som 
søker opphold i Norge  Fylkesmannen         1 253 494  x 

 Realfagskommune Utdanningsdirektoratet            948 000  x 
 Kompetanse i barnehagene - 

tilretteleggingsmidler Fylkesmannen            700 500  x 
 Samhandlingsmodeller - psykisk helse (BFE) Fylkesmannen              700 000  x 
 Leirskole Fylkesmannen            672 843  x 
 Praksis -veiledning studenter Høyskoler og universitet            624 828  x 
 Kompetanse i barnehagene - 

kompetanseheving 
Fylkesmannen - 
skjønnsmidler            480 000  x 

 Kompetanse i barnehagene - arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning            400 000  x 
 

Home Start - Kronisk syke barn 2015-2017 BFE 
Home-Start 
Familiekontakten Norge            380 000  x 

 Refusjon svangerskapsoppfølging Helfo            374 573  x 
 Gaver fra private (inkl. legater og 

støtteordninger) Flere            372 106  x x 

Barnefattigdom - sommerskole, bandrom og 
sommertur 

Barne- ungdoms- og 
familiedirektoratet             350 000  x 

 "Gå til skolen - tryggere vei" 2016-2017 Statens veivesen            310 640  x 
 Prosjekt Tidlig Innsats - psykologimidler 

 
           256 391  x 

 Driftstilskudd barnhageplass for barn i mottak 
 

           197 372  
 

x 

Jordmor og prevensjon 
Fylkesmannen/ 
Helsedirektoratet            175 000  x 

 Svømmeopplæring barnehage Utdanningsdirektoratet            141 000  x 
 



40/17 Orientering om tilskuddsordninger  - 16/00095-12 Orientering om tilskuddsordninger  : Notat til kontrollutvalget om tilskudd og refusjoner i Asker kommune

7 

 

Comenius Vollen u.skole Comenius             136 830  x 
 Programering som valgfag Utdanningsdirektoratet            125 000  x 
 Elektronisk samhandling BFE KS            100 000  x 
 Ballbinge Sparebankstiftelsen            100 000  x 
 Tilskudd SLT - Samordn av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak 

2016              80 000  x 
 Tilskudd - videreutdanning PPT Utdanningsdirektoratet              75 000  x 
 Guttekonferanse Fylkesmannen              75 000  x 
 Svømmeopplæring EM 

 
             67 500  x 

 Prosjekt nærvær - barnehage 
 

             37 940  x 
 Helse og omsorg 

    Boligtilskudd til etablering Husbanken          3 400 000  x 
 Kompetansemidler  Fylkesmannen         2 990 000  x 
 HC flyktninger IMDI         2 894 534  x 
 Vertskommunetilskudd - Transittmottak - helse  Utlendingsdirektoratet         2 516 693  

 
x 

Fastlønnstilskudd fysioterapeuter HELFO         1 994 604  x 
 Introduksjonsprogram NAV         1 901 260  

 
x 

Prosjekt Jobbsjansen  IMDI         1 890 375  x 
 Turnuslege HELFO         1 759 812  x 
 Erfaringskonsulenter Fylkesmannen         1 500 000  x 
 Fritid med bistand Helsedirektoratet         1 215 000  x 
 NAV-kontor - statens andel NAV stat         1 182 340  x 
 Feltpleie Fylkesmannen         1 096 275  x 
 Integreringstilskudd Andre kommuner            980 300  x 
 Kommunalt fastlegekontor, refusjon for 

fastlegedrift HELFO            956 937  x 
 Brukerstyrt rusfri møteplass  Fylkesmannen            825 000  x 
 Pasientforløp - demens Helsedirektoratet            700 000  x 
 Tilskudd IPAD - prosjekt - Boliger Fylkesmannen            650 000  x 
 Psykologmidler - mestringshuset Fylkesmannen            620 000  x 
 Metodeutvikling mottak Fylkesmannen            620 000  x 
 Oppfølging av unge i bolig Fylkesmannen            620 000  x 
 Innvandrer kvinner i arbeid  Fylkesmannen            476 533  x 
 Skjønnsmidler 2016 - Standarder HO  Fylkesmannen            400 000  x 
 

Barnefattigdom 
Barne- ungdoms- og 
familiedirektoratet            400 000  x 

 Forebygge dødelige og ikke dødelige overdoser  Helsedirektoratet            375 433  x 
 Samhandling og kriseplan rusrutiner Fylkesmannen            375 000  x 
 Kreftkoordinator Kreftforeningen            321 577  x 
 Refusjon multidose Helfo            319 000  

  Psykologmidler - migrasjonshelse Fylkesmannen            310 000  x 
 Lavterskel økonomiforvaltning Fylkesmannen            310 000  x 
 Læringsagent startlån Husbanken            248 042  x 
 Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer 

med demens Helsedirektoratet            228 160  x 
 Skjønnsmidler 2016 - Nav i skolen Fylkesmannen            200 000  x 
 Gaver fra private (inkl. legater og 

støtteordninger) Diverse gaver/legater            174 743  x 
 Fremmedspråklige helsefagarbeidere Helsedirektoratet            155 005  x 
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Aktiv hverdag voksne Helsedirektoratet            125 000  x 
 Helhetlig oppfølging a lavinntektsfam. NAV-dep              76 250  x 
 Tilskudd til pårørendeskoler for pårørende til personer med demens              26 183  x 
 Kultur, frivillighet og fritid 

    Vern av skoger Miljødirektoratet         4 520 082  x 
 Den kulturelle skolesekken Fylkeskommunen         1 490 393  x 
 

Spillemidler (private anlegg) 
Fylkesmannen/Kulturdepart
ementet         1 000 000  x 

 Støtte til utviklingsprosjekt  Nasjonalbiblioteket            400 000  x 
 

Barnefattigdom 
Barne- ungdoms- og 
familiedirektoratet            385 381  x 

 Den kulturelle spaserstokken Fylkeskommunen            324 412  x 
 Frivillighetssentral Kulturdepartementet            310 000  x 
 Blågrønne tjenester Diverse            239 644  x 
 Gaver fra private (inkl. legater og 

støtteordninger) Diverse            218 000  x x 

Tilskudd juleforestilling 
 

           200 000  x 
 

Partnerskapsmidler 2016 
AFK- prosjektmidler 
folkehelse            110 000  x 

 AFK Prosjektmidler Folkehelse 2016 Den Norske Turistforening            100 000  x 
 Veiledning digital kompetanse Kommunaldepartementet              60 000  x 
 "Jula varer helt til påske" 

 
             50 000  x 

 Asker Crew  Asker Crew               30 000  x 
 Teknikk og miljø 

    Utarbeidelse av kombinasjonsmodell Miljødirektoratet            200 000  x 
 Nye Asker kommune 

    Skjønnsmidler - kommunesammenslåing - 
digitalisering  Fylkesmannen         5 000 000  x 

  NB! Listen over enkelte refusjoner er ikke uttømmende. 

 

3. Investeringsgenererte tilskudd 

 

I tillegg til lånefinansiering og egenkapital er tilskuddsmidler en viktig 

finansieringskilde for kommunens investeringer. Tilskuddene bevilges 

hovedsakelig over statsbudsjettet og benyttes for å stimulere kommunene til 

spesielle type investeringer. 

Investeringer kan generere både engangstilskudd som bokføres i 

investeringsregnskapet og tilskudd som går over flere år og som bokføres i 

driftsregnskapet. 

 

De vesentligste tilskuddene er: 

 Investeringstilskudd til omsorgsboliger, utleieboliger og institusjoner 

(Husbanken) 

 Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturarenaer 

(Kulturdepartementet v/ Fylkeskommunen) 

 Investeringstilskudd til energi- og miljøtiltak (ENOVA) 

Prosessen «Investeringsprosjekter bygg» ligger tilgjengelig for alle virksomheter 

i felles ledelsessystem. Prosessen inneholder rutiner som skal sikre at 
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kommunen vurderer mulige tilskuddsordninger tidlig i prosjektfasen. Prosessen 

skal også sikre at kommunen søker og får potensielle tilskudd knyttet til 

investeringer.  

 

Det er virksomheten som er ansvarlig for gjennomføring av investerings-

prosjektet som administrerer søknader og rapportering i forbindelse med 

tilskuddene (ofte Prosjekt- og utbyggingsavdelingen eller Natur og Idrett). 

Mva-kompensasjon knyttet til investeringsprosjekter er en betydelig del av 

finansieringen av investeringsprosjekter. Riktig håndtering av komplekse 

spørsmål om mva-kompensasjon samt administrativ, generell rutine for å søke 

om mva-kompensasjon ivaretas av de administrative støtteenhetene. 

 

Oversikt over investeringstilskudd og refusjoner: 

Tilskuddets formål Tilskuddsgiver  Beløp  Søknadsbasert Automatisk tildeling 

Kommuneovergripende 
    Mva Kompensasjon Skattedirektoratet 151 140 674 x 

 Oppvekst 
    Kistefossen barnehage - tilskudd ENOVA 1 128 200 x 

 Nesøya skole og idrettshall - spillemidler Fylkeskommunen 3 462 000 x 
 Heggedal skole og idrettshall - tilskudd ENOVA 320 016 x 
 Heggedal skole og idrettshall - spillemidler Fylkeskommunen 2 400 000 x 
 Ballbinge Solvang ungdomsskole - spillemidler Fylkeskommunen 100 000 x 
 Bondi skole SFO Grillhytte - gave Sparebankstiftelsen DnB 100 000 x 
 Helse og omsorg 

    Omsorgsboliger Gullhella - tilskudd Husbanken 48 720 000 x 
 Kultur, frivillighet og fritid 

    Kulturhuset utscene - spillemidler Fylkeskommunen 618 280 x 
 Toalettbygg v/Tveter gård - spillemidler Fylkeskommunen 66 400 x 
 Offentlig flerbrukshavn Maudbukta - tilskudd Fylkeskommunen 2 000 000 x 
 Vardåsen skisenter - spillemidler Fylkeskommunen 3 131 000 x 
 Holmen svømmehall - tilskudd ENOVA 3 931 486 x 
 Holmen svømmehall - programsatsingsmidler Kulturdepartementet 5 000 000 x 
 Risenga balløkke - spillemidler Fylkeskommunen 283 000 x 
 Teknikk og miljø 

    Energibrønner - tilskudd ENOVA 937 722 x 
 Underlandsveien gang- og sykkelvei - tilskudd Jernbaneverket 5 000 000 x 
 Sykkelpark Heggedal - tilskudd Statens vegvesen 784 670 x 
 Sykkelpark Heggedal - spillemidler Fylkeskommuen 1 344 000 x 
 Utskiftning av veilys til LED-lys - tilskudd ENOVA 1 064 407 x 
 Trafikksikring - tilskudd Statens vegvesen 2 219 972 x 
 Eiendom 

    Flyktningeboliger - tilskudd Husbanken 6 203 000 x 
 Boliger til vanskeligstilte - tilskudd Husbanken 1 297 000 x 
 NB! Listen over enkelte refusjoner er ikke uttømmende.  
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Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 19.06.2017 
 
 
 

   
 
 

ORIENTERING OM HVORDAN KOMMUNEN IVARETAR DE NYE 
PERSONVERNREGLENE 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 
Vedlegg:  
Notat til kontrollutvalget om ny personvernforordning og konsekvenser for Asker 
kommune (GDPR-direktivet), rådmannen 6.6.2017 

 
Saksframstilling: 
I 2018 innføres det nye personvernregler som stiller strengere krav til virksomhetenes 
behandling av personopplysninger. Dette innebærer blant annet at kommunen må ha 
skriftlig oversikt over alle behandlinger av personopplysninger, dokumentert 
risikovurdering av alle behandlinger, skriftlige rutiner for sletting og innsyns-
begjæringer og skriftlige rutiner for internkontroll og informasjonssikkerhetstiltakene 
dokumentert. 
 
Kontrollutvalget startet bestillingsdialog på nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt i forrige 
møte (sak 33/17). De to neste områdene kontrollutvalget har prioritert for 2017 er 
Økonomistyring, målstyring og internkontroll samt IKT/informasjonssikkerhet.  
 
På denne bakgrunnen har kontrollutvalget bedt rådmannen orientere om hvordan 
kommunen jobber med innføringen av de nye personvernreglene. I vedlagte notat 
gjør rådmannen rede for konsekvenser av direktivet og for planlagt og pågående 
arbeid. 
 
IKT sjef Ragnar Husum kommer til kontrollutvalgets møte 19. juni for å legge frem 
saken og svare på kontrollutvalgets spørsmål. 
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Notat

Til: Kontrollutvalget

Fra: Rådmannen

Kopi : Ragnar Husum

Saksnr./Arkivkode Sted Dato
16 / 9742 - 033 ASKER 06.06.2017

Notat til kontrollutvalget om ny personvernforordning og
konsekvenser for Asker kommune (GDPR - direktivet)

Ny personvernforordning, også kjent som General Data Protection Regulation
(GDPR), er en harmonisering av personvernsbestemmelser i EU/EØS området.
D en nye forordningen medfører at alle virksomheter får nye plikter, samt at
innbyggere og ansatte får nye rettigheter. Det er et meget omfattende regelverk
som skal etterleves, og i det følgende lister vi opp de mest sentrale punktene:

Plikt til å gi kortfattet og tydelig informasjon om behandling av
personopplysninger, herunder:

Informasjon til ansatte og innbyggere om hvilke personopplysninger som
behandles, samt formålet og grunnlaget for behandlingen.
Kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig
Kontaktinformasjon til personvernombud
Informere om rett til å trekke tilbake samtykke hvis opplysningene er
avgitt under samtykke.
Informere om rett til innsyn, retting, sletting og samt portabilitet.

Alle skal vurdere risiko og personvernkonsekvenser, særlig ved:
Registrering av sensitive personopplysninger
Overvåkning av offentlig område i stort omfang
Må risikovurdere uønskede personvernkonsekvenser og om behandlingen
er nødvendig og forholdsmessig.
Personvernombud skal være med i vurderingen

Alle sk al bygge personvern inn i nye løsninger
Nye løsninger skal bygges slik at kravene i forordningen inngår som en
naturlig del av løsningen.
Innebygget sporing av hvem som leser personopplysninger.
Brukere skal kunne selv styre innsyn og få informasjon om hvi lke
personopplysninger som behandles og formålet med behandlingen

Obligatorisk med personvernombud for kommuner
Skal være uavhengig
Skal involveres i alle behandlinger av personopplysninger samt delta i
risikovurderinger
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Skal involveres i avviksbehandlin g, samt varsle tilsynsmyndighet ved
avvik
Skal være kontaktpunkt for de registrerte

Databehandlere får nye plikter
Mer omfattende krav til bruk av databehandleravtale
Databehandler får et større ansvar for informasjonssikkerhet

Nye krav til avvikshåndtering
Innskjerpede krav til varsling av Datatilsynet ved avvik som kan medføre
risiko for innbyggere eller ansattes rettigheter og personvern.
Varsling innen 72 timer
Varsling til den/de registrerte

Den registrertes nye rettigheter
Retten til å blir glemt
Retten til å kreve begrensning i behandling av opplysninger
Retten til dataportabilitet
Rett til å motsette seg behandling

Betydelige sanksjonsmuligheter ved store avvik
Opp til 4% av samlet omsetning

Konsekvenser for Asker kommune:

På dag ens hjemmeside har vi informasjon om behandling av personopplysninger
i tråd med dagens regelverk. Her ligger også informasjon ordningen med
personvernombud, og tilhørende kontaktinformasjon. Våren 2017 ble
personvernombudet felles for Asker, Hurum og Røyk en kommuner.

For å imøtekomme kravene til ny personvernforordning planlegger vi å
organisere og samle all informasjon om personvern i Asker kommune i en
enhetlig struktur. Her vil vi også ivareta de nye kravene til informasjon om
behandling av personoppl ysninger til de registrer t e, enten de er innbyggere eller
ansatte.

Asker kommune har mange system er hvor det behandles personopplysninger.
Alle disse systemene er registrert i kommunens kvalitetssystem, Simpli i. Her
registreres også hvilke personopplysni nger som behandles, formålet med
behandlingen og hvem som er behandlingsansvarlig (systemeier). Denne
oversikten gir oss grunnlag for å produsere den informasjonen som er
nødvendig til de registrerte som nevnt over.

Asker kommune har i flere år organisert informasjonssikkerhetsarbeid gjennom
å følge prosessene til informasjonssikkerhetsstyring i ISO 27001. En følge av
dette er at vi allerede har rutiner på å risikovurdere informasjonssystemer hvor
det behandles personopplysninger. En annen følge av dette e r at vi har opprettet
et informasjonssikkerhetsforum som jobber med avviksbehandling og prosesser
for kontinuerlig forbedring av informasjonssikkerhet i kommunen.

i Digitalt kvalitets - og ledelsessystem som er under implementering i 2017
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Personvernombudet er medlem av Informasjonssikkerhetsforum.
Informasjonssikkerhetsforum vil f å flere oppgave knyttet til innføring av GDPR:

Tilpasse dagens maler for risikovurderinger så de vil være i tråd med nye
vurderingskriterier
Initiere prosess for mottak av henvendelser om personopplysninger fra
registrerte
Komme med forslag til nye rutiner for håndtering av ovennevnte
henvendelser
Bestille juridiske utredninger i tilfeller hvor det er tvil om forholdet mellom
GDPR og annet lovverk. Dette er særlig relevant knyttet til den
registrertes rett til retting, slet ting og begrenset behandling av
personopplysninger

Øvrige pågående aktiviteter for å sikre at Asker kommune er godt forberedt i
2018:

God dialog med Datatilsynet – deltok på heldagskurs i GDPR i mars 2017.
Bestille nødvendig funksjonalitet for innebygget personvern fra
leverandører, der det er nødvendig.
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FORVALTNINGSREVISJON AV ETIKK OG HABILITET  

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalget tar revisjonsrapporten Forvaltningsrevisjon av etikk og habilitet til 

orientering.  
2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:  

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

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

a. Bruk av tvang må ha hjemmel i lov, forskrift eller vedtak, og 
kommunen må sikre dette.  

b. Kommunen gjennomgår leverandørregisteret for å styrke kvaliteten 
på fakturakontroll og bedre muligheten for habilitetsvurderinger 
knyttet til anskaffelser.  

c. Kommunen følger opp relasjonsbindinger i innkjøpsfunksjonen for å 
se etter om ansatte har ivaretatt sin habilitet ved innkjøp. 

3. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan 
anbefalingene er fulgt opp primo 2018. 

 
Vedlegg:  
Forvaltningsrevisjon av etikk og habilitet, BDO 6. juni 2017 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget vedtok revidert prosjektplan i sak 26/17. Formålet med forvaltnings-
revisjonen er å undersøke konkrete dilemmaer, habilitetsvurderinger ved tildelinger 
og godkjenninger, samt habilitet ved anskaffelser. Revisjonen har undersøkt fem 
problemstillinger som vil sammenfattet nedenfor. 
 
I hvilken grad er tiltakene fra ROS-analysene fulgt opp? 
Undersøkelsen viser at kommunen har utviklet tilfredsstillende rutiner for et 
systematisk arbeid med ROS-analyser og oppfølging av risikoreduserende tiltak. Alle 
virksomhetene som er undersøkt hadde utarbeidet ROS-analyser. Samtidig viser 
stikkprøvekontrollen at under halvparten av virksomhetene inkluderer samtlige av 
forholdene knyttet til etikk, samfunnsansvar og antikorrupsjon. Det utarbeides 
imidlertid tiltak ved definert høy risiko, og disse tiltakene følges opp. 
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Hvordan er etiske dilemma håndtert innen helse- og omsorgssektoren? 
For tjenester til personer med psykisk utviklingshemming er det flere etiske 
dilemmaer knyttet til tvang. Undersøkelsen viser at kommunen har utarbeidet 
virksomhetsspesifikke rutiner og opplæring/kurs, og at refleksjon rundt etiske 
dilemmaer og bruk av tvang er blitt en del av det daglige arbeidet. 
Spørreundersøkelsen bekrefter dette ved at over 90 % av de ansatte som har utført 
tvang knyttet til denne tjenesten, har gjennomført én eller flere aktiviteter i etterkant. 
Likevel viser også undersøkelsen at en fjerdedel gir uttrykk for at det er et problem at 
kommunen bruker tvang uten hjemmel i lov eller vedtak. 
 
Kommunen jobber systematisk med å sikre at håndtering av sensitiv informasjon er i 
tråd med gjeldende lover og forskrifter, og flertallet av de ansatte er kjent med 
taushetserklæringen og behandling av sensitiv informasjon. Likevel mener en tredel 
at det er dilemmaer knyttet til behandling av slik informasjon. 
 
Har kommunen tilstrekkelige rutiner for vurdering av habilitet? 
Undersøkelsen er gjort for tjenesteområdene teknikk og miljø og helse og omsorg, og 
viser at kommunen har etablert skriftlige retningslinjer for habilitetsvurderinger og 
innarbeidet rutine for at ansatte ved ansettelsen signerer på at de er kjent med disse. 
En høy andel av de ansatte i byggesaksseksjonen mener at de har fått tilstrekkelig 
opplæring i habilitet, men det er fortsatt behov for høy oppmerksomhet på området. 
En del ansatte i tjenestildelingen mener at de ikke har fått tilstrekkelig opplæring i 
habilitet. 
 
Hvordan er rutinene og bevisstheten for habilitetsvurdering ved behandling av 
byggesaker og ved tildeling av tjenester innen pleie og omsorg? 
Revisors vurdering er at begge enheter har etablert rutiner som bidrar til etterlevelse 
av habilitetsreglene, og begge enheter vurderer egen og kollegaers etterlevelse av 
habilitetsreglene som gode. Mange svarer i spørreundersøkelsen at man diskuterer 
habilitet med kolleger, og opplyser også om at mange melder seg inhabile «for å 
være på den sikre siden». Enhetene har også støttespillere når de er i tvil, enten 
gjennom juridisk ekspertise eller diskusjoner i ulike møtefora. 
 
Hvordan er habilitet ved innkjøp ivaretatt? 
Revisjonen avdekket at det er et behov for å styrke kvaliteten på registrering og 
vedlikehold av informasjon knyttet til leverandørene. Revisjonen har også avdekket 
et behov for å styrke arbeidet med kontroll og oppfølging av habilitet hos ansatte i 
innkjøpsfunksjonen. 
 
Revisors forlag til tiltak: 

1. Bruk av tvang er mest forekommende innen tjenesten til personer med psykisk 
utviklingshemming, men at tvang ikke alltid har hjemmel. Bruk av tvang må ha 
hjemmel i lov, forskrift eller vedtak, og kommunen må sikre dette.  

2. Kommunen gjennomgår leverandørregisteret for å styrke kvaliteten på 
fakturakontroll og bedre muligheten for habilitetsvurderinger knyttet til 
anskaffelser.  

3. Kommunen følger opp relasjonsbindinger i innkjøpsfunksjonen for å se etter 
om ansatte har ivaretatt sin habilitet ved innkjøp. 
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Rådmannens uttalelse til rapporten 
Rådmannen beklager at knapp høringsfrist har gjort det vanskelig å gi konkrete 
vurderinger og kommentarer til forhold som tas opp i rapporten. Rådmannen ønsker 
å undersøke og analysere funnene i rapporten fra revisor, og deretter vurdere risiko 
og behov for tiltak, og foreslår at det redegjøres for dette i eget notat til 
kontrollutvalget med kopi til BDO. Slikt notat bør følge rapporten videre til behandling 
i kommunestyret. 
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1. Sammendrag og forslag til tiltak 

Kontrollutvalget har bestilt en forvaltningsrevisjon innen temaet etikk og etiske retningslinjer. Kom-

munen har et aktivt og systematisk arbeid med etiske spørsmål, har egen handlingsplan mot korrup-

sjon, i tillegg til eget varslingssystem. Kommunen har tidligere gjennomført en brukerundersøkelse 

om kjennskap til de etiske retningslinjene med meget høy svarprosent og med bekreftende svar. 

Derfor ble temaet for forvaltningsrevisjon innenfor temaet etikk i mindre grad rettet mot etablerte 

systemer og mer mot habilitet i tjeneste- og myndighetsutøvelse. Formålet med forvaltningsrevisjo-

nen er derfor å undersøke konkrete dilemmaer, habilitetsvurderinger ved tildelinger og godkjen-

ninger, samt habilitet ved anskaffelser. 

Gjennom en foranalyse vedtok kontrollutvalget fem problemstillinger. Disse er gjengitt nedenfor un-

der oppsummeringen. 

 

ROS-analyser (risiko og sårbarhetsanalyser) 

1. I hvilken grad er tiltakene fra ROS-analysene fulgt opp? 

Kommunen har utviklet tilfredsstillende rutiner for et systematisk arbeid med ROS-analyser og opp-

følging av risikoreduserende tiltak. Alle virksomheter i vårt utvalg hadde utarbeidet ROS-analyser. 

Samtidig viser stikkprøvekontrollen at under halvparten av virksomhetene inkluderer samtlige av 

forholdene knyttet til etikk, samfunnsansvar og antikorrupsjon. Derimot utarbeides det tiltak ved 

definert høy risiko, og disse tiltakene følges opp. 

 

Etiske dilemma i helse- og omsorgssektor 

2. Hvordan er etiske dilemma håndtert innen helse- og omsorgssektoren? 

For tjenester til personer med psykisk utviklingshemming er det flere etiske dilemmaer knyttet til 

tvang, og kommunen har utarbeidet virksomhetsspesifikke rutiner og opplæring/kurs. For dette tje-

nesteområdet er refleksjoner rundt etiske dilemmaer og bruk av tvang er blitt en del av det daglige 

arbeidet. Spørreundersøkelsen viser videre at over 90 % av de ansatte som har utført tvang knyttet 

til denne tjenesten, har gjennomført én eller flere aktiviteter i etterkant. Likevel viser også under-

søkelsen at en fjerdedel gir uttrykk for at det er et problem at kommunen bruker tvang uten hjem-

mel i lov eller vedtak. 

Kommunen jobber systematisk med å sikre at håndtering av sensitiv informasjon er i tråd med gjel-

dende lover og forskrifter, og flertallet av de ansatte er kjent med taushetserklæringen og behand-

ling av sensitiv informasjon. Likevel mener en tredel at det er dilemmaer knyttet til behandling av 

slik informasjon, og noen mener også at sensitiv informasjon ikke behandles forsvarlig. 

 

Habilitet i tjenesteområdene teknikk og miljø og helse og omsorg 

3. Har kommunen tilstrekkelige rutiner for vurdering av habilitet? 

Kommunen har etablert skriftlige retningslinjer for habilitetsvurderinger og innarbeidet rutine for at 

ansatte ved ansettelsen signerer på at de er kjent med disse. En høy andel av de ansatte i bygge-

saksseksjonen mener at de har fått tilstrekkelig opplæring i habilitet, men det er fortsatt behov for 

stor oppmerksomhet på området. En del ansatte i tjenestildelingen mener at de ikke har fått til-

strekkelig opplæring i habilitet. 
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Habilitet i byggesaksseksjonen og i tjenestetildelingsenheten 

4. Hvordan er rutinene og bevisstheten for habilitetsvurdering ved behandling av: 

a) Byggesaker?  

b) Tildeling av tjenester innen pleie og omsorg? 

Vår vurdering er at begge enhetene har etablert rutiner som bidrar til etterlevelse av habilitetsreg-

lene, og begge enhetene vurderer egen og kollegaers etterlevelse av habilitetsreglene som gode. 

Mange svarer i spørreundersøkelsen at man diskuterer habilitet med kolleger, og opplyser også om 

at mange melder seg inhabile «for å være på den sikre siden». Enhetene har også støttespillere i 

tvilstilfelle, enten gjennom juridisk ekspertise eller diskusjoner i ulike møtefora. 

 

Habilitet ved innkjøp 

5. Hvordan er habilitet ved innkjøp ivaretatt? 

Revisjonen har avdekket at det er et behov for å styrke kvaliteten på registrering og vedlikehold av 

informasjon knyttet til leverandørene. Revisjonen har også avdekket et behov for å styrke arbeidet 

med kontroll og oppfølging av habilitet hos ansatte i innkjøpsfunksjonen. 

 

1.1. Forslag til tiltak: 

1. Bruk av tvang er mest forekommende innen tjenesten til personer med psykisk utviklings-

hemming, men at tvang ikke alltid har hjemmel. Bruk av tvang må ha hjemmel i lov, for-

skrift eller vedtak, og kommunen må sikre dette. 

2. Kommunen gjennomgår leverandørregisteret for å styrke kvaliteten på fakturakontroll og 

bedre muligheten for habilitetsvurderinger knyttet til anskaffelser. 

3. Kommunen følger opp relasjonsbindinger i innkjøpsfunksjonen for å se etter om ansatte har 

ivaretatt sin habilitet ved innkjøp. 
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2. Innledning 

2.1. Formål og problemstillinger 

Ifølge plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019 er ett av temaene «Etikk, etiske retningslinjer og ar-

beidsgiverstrategi.» Temaet er vidt, og det ble gjennomført en foranalyse har til formål å avgrense 

temaet. Kommunen har et aktivt og systematisk arbeid med etiske spørsmål, har egen handlingsplan 

mot korrupsjon, i tillegg til eget varslingssystem. Det er tidligere gjennomført en brukerundersø-

kelse om kjennskap til de etiske retningslinjene med meget høy svarprosent med bekreftede svar. 

Derfor ble temaet for forvaltningsrevisjon innenfor etiske retningslinjer i mindre grad rettet mot 

etablerte systemer og mer mot habilitet i tjeneste- og myndighetsutøvelse. Formålet med forvalt-

ningsrevisjonen er derfor å undersøke konkrete dilemmaer, habilitetsvurderinger ved tildelinger og 

godkjenninger, samt habilitet ved anskaffelser.  

Kontrollutvalget vedtok følgende problemstillinger: 

Nr. Problemstillinger  

1. I hvilken grad er tiltakene fra ROS-analysene fulgt opp? 

2. Hvordan er etiske dilemma håndtert innen helse- og omsorgssektoren? 

3. Har kommunen tilstrekkelige rutiner for vurdering av habilitet? 

4. 

Hvordan er rutinene og bevisstheten for habilitetsvurdering ved behandling av: 

a) Byggesaker? 

b) Tildeling av tjenester innen pleie og omsorg? 

5. Hvordan er habilitet ved innkjøp ivaretatt? 

 

Tabell 1 Problemstillinger for forvaltningsrevisjonen (Kilde: Kontrollutvalget i Asker kommune) 

Problemstillingene behandles i hvert sitt kapittel nedenfor. Der framkommer også revisjonskriterier, 

metode og eventuelle avgrensninger. 

3. ROS-analysene 

Problemstilling: I hvilken grad er tiltakene fra ROS-analysene fulgt opp? 

Med ROS-analyser (risiko- og sårbarhetsanalyser) tenkes det ofte på risiko og sårbarhet relatert til 

kommunens planarbeid (PBL1 § 4 - 3) eller helse, miljø og sikkerhet generelt. Asker kommune bruker 

også ROS-analyser innenfor etikk og korrupsjon. ROS-analyser relatert til etisk atferd og risiko for 

korrupsjon har vært gjennomført årlig siden 2014. Kontrollutvalget ønsket derfor å få en status i 

kommunens oppfølging av tiltak i kjølvannet av ROS-analysene. 

For å belyse og besvare problemstillingen, har vi lagt disse spørsmål til grunn: 

- Hvordan gjennomføres ROS-analysene, og hvilke sektorer omfattes av disse? 

- I hvilken grad har virksomhetene gjennomført ROS-analyser og vurdert forhold knyttet til etikk, 

samfunnsansvar og antikorrupsjon? 

- Er det utarbeidet tiltak, og er disse fulgt opp?  

                                                           
1 PBL – plan- og bygningsloven 
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3.1. Metode og avgrensning 

For å belyse hvordan kommunen arbeider med ROS-analyser og tiltakene fra disse, ble det gjennom-

ført intervju med kommunens kvalitetssjef. Prosessbeskrivelser og maler for arbeidet med ROS-ana-

lyser, samt de enkelte virksomhetenes ROS-analyse, ble hentet fra kommunens felles ledelsessystem 

etter veiledning fra kvalitetssjefen.  

BDO har for et utvalg virksomheter innenfor tjenesteområdene helse og omsorg, oppvekst og teknikk 

og miljø undersøkt om det i 2016 ble utarbeidet ROS-analyser og om forholdene knyttet til etikk, 

samfunnsansvar og antikorrupsjon ble vurdert. Vi har også undersøkt om det ble utarbeidet tiltak og 

om disse er fulgt opp. 

Helse og omsorg og oppvekst ble valgt fordi disse er de største tjenesteområdene i kommunen. Tek-

nikk og miljø representerer en type tjenester som tradisjonelt sett kan ha risikoer tilknyttet etikk 

og antikorrupsjon og ble valgt på bakgrunn av dette. Innenfor disse områdene har vi gjort et utvalg 

på 13 virksomheter. Vi ønsket å sørge for variasjon i utvalget vedrørende type virksomhet. Eksem-

pelvis har vi innenfor oppvekst en barneskole, en sone med flere barnehager og en ungdomsskole. 

Disse spesifikke virksomhetene ble videre koordinert og plukket ut i samråd med kvalitetssjefen i 

kommunen. 

3.2. Revisjonskriterier 

I vurdering av problemstillingen har vi lagt følgende kriterier til grunn: 

- Rådmannens oppdragsbrev 

- Prosessbeskrivelse for Risiko- og sårbarhetsanalyser 

- Prosessbeskrivelse for Ledelsens gjennomgang 

- Mal for gjennomføring av ROS-analyser 

- Mal for lederavtaler 

Rådmannen pålegger i oppdragsbrevet til virksomhetene å gjennomføre årlige ROS-analyser. Disse 

gjennomføres etter en gitt prosess, og mal utarbeidet av kvalitetssjefen i kommunen. Virksomhets-

lederen forplikter seg gjennom lederavtaler å følge opp ROS-analysene. 

3.3. Faktabeskrivelse 

3.3.1. Hvordan gjennomføres ROS-analysene og hvilke sektorer omfattes av disse? 

I Asker kommune gjennomføres ROS-analyser for å sikre intern styring og kontroll med forhold som 

kan gjøre det usikkert om tjenestene utføres og utvikles i henhold til mål, lover, regler, politisk 

vedtak og økonomiske rammer. Dette fordi det er forhold som kan få konsekvenser for tjenestetil-

budet til brukere og innbyggere, arbeidsforhold for ansatte, kommunens omdømme, ytre miljø, eks-

terne samarbeidspartnere mv. 

Asker og Bærum kommuner har felles beredskapsråd og gjennomfører årlig en overordnet felles 

ROS-analyse. Denne danner grunnlag for arbeidet med kommuneplanen. I tillegg utarbeides det en 

tjenesteovergripende ROS-analyse som tar for seg blant annet HR og økonomi. Utover dette påleg-

ger rådmannen samtlige virksomheter, etter at handlingsprogrammet er vedtatt, å utarbeide ROS-

analyser og å delta på ROS-workshop i regi av kvalitetssjefen. I etterkant av dette utarbeides virk-

somhetsplanene på bakgrunn av føringer i handlingsprogrammet og ROS-analysene før virksomhets-

lederne forplikter seg til å følge opp dette gjennom lederdialog med direktør nedfelt i lederavtaler. 

I workshopene starter virksomhetene ROS-analysene. Dette gjøres etter en sentralt utviklet mal som 

tar for seg en rekke ulike temaer som virksomhetene skal evaluere, herunder tre forhold knyttet til 

etikk, samfunnsansvar og antikorrupsjon.  Disse er: 
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- Uetisk adferd (brudd på verdier/etiske retningslinjer) overfor kollegaer og brukere/innbyggere). 

- Situasjoner hvor ansatte i sin stilling kan motta en utilbørlig fordel fra noen eller gi en utilbørlig 

fordel til noen (korrupsjon). 

- Korrupsjon og mistanke om korrupsjon/misligheter blir ikke varslet. 

Ifølge malen skal det, dersom risikoen er større enn 102, iverksettes risikoreduserende tiltak. Dette 

kan være forbyggende tiltak (redusere sannsynlighet for uønsket hendelse) eller skadebegrensende 

tiltak (redusere negative konsekvenser av uønsket hendelse). For alle tiltakene skal kostnad vurde-

res opp mot nytte slik at kostnaden står i forhold til effekten av tiltaket. Tiltak legges så inn i As-

kerDialogen3 med informasjon om når tiltaket skal være gjennomført og hvem som er ansvarlig for 

gjennomføringen. 

I workshopene følges også fjorårets risikoer opp. Effekten av tiltakene, som ble igangsatt, evalue-

res, og rest-risikoen gis en ny vurdering. I etterkant av dette legges det inn eventuelle nye tiltak. 

Gjennomførte tiltak kvitteres ut som «gjennomført og oppfulgt» i AskerDialogen. Hvis tiltakene ikke 

har blitt gjennomført, registres dette som avvik. 

I tillegg innebærer oppfølging av ROS-analysene at tiltak knyttet til forhold med høy risiko legges i 

virksomhetsplanene. Deretter følges dette opp i «ledelsens gjennomgang» i hver virksomhet. Dette 

aggregeres så videre opp til tilsvarende ledelsens gjennomgang på overordnet nivå for rådmannens 

ledergruppe. I ledelsens gjennomgang deltar rådmannen, direktørene for tjenesteområdene, sje-

fene for stab og støttefunksjoner, kvalitetssjef, controller og aktuelle fagrådgivere. Risiko og tiltak 

blir gjennomgått samt at oppfølgingen av risikoer fra året før blir vurdert.  

De enkelte virksomhetslederne inviterer mellomledere og eventuelt ansatte inn i arbeidet med ROS-

analysen. Virksomhetslederne og mellomledere bestemmer også hvorvidt de underliggende enhe-

tene skal utarbeide egne ROS-analyser som deretter kan aggregeres opp. 

3.3.2. I hvilken grad har virksomhetene gjennomført ROS-analyser og vurdert forhold knyttet 

til etikk, samfunnsansvar og antikorrupsjon? 

BDO har gjennomgått ROS-analysene i totalt 13 virksomheter innen tjenesteområdene helse og om-

sorg, oppvekst, teknikk og miljø. Gjennomgangen viser at samtlige virksomheter utarbeidet en ROS-

analyse i 2016, men som man ser av tabellen nedenfor, er det ikke alle virksomhetene har gjennom-

ført vurdering av alle tre forholdene. 

 Gjennomført vurdering av forhold knyttet til etikk, samfunnsansvar og antikor-

rupsjon 

 Uetisk adferd (brudd på 

verdier/etiske retningslin-

jer) overfor kollegaer og 

brukere/innbyggere. 

 

Situasjoner hvor ansatte 

i sin stilling kan motta 

en utilbørlig fordel fra 

noen eller gi en utilbør-

lig fordel til noen (kor-

rupsjon). 

Korrupsjon og mistanke 

om korrupsjon/mislighe-

ter blir ikke varslet. 

Hjemmesykepleien X X  

                                                           
2 Risiko beregnes ved å gi en verdi mellom 1 og 5 på sannsynlighet for at hendelsen inntreffer og 1 og 5 for konsekvensen av 

en gitt hendelse. Risikoverdien finner man så ved å multiplisere verdien satt for sannsynlighet med verdien satt for konse-
kvens. Dette betyr at risikoen vil kunne variere mellom 1 og 25.  
3 AskerDialogen er kommunens interne og eksterne varslingssystem 
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 Gjennomført vurdering av forhold knyttet til etikk, samfunnsansvar og antikor-

rupsjon 

Omsorgsboliger med 

heldøgnstjeneste 

X X X 

Boliger for mennesker 

med psykisk utviklings-

hemming 

X X X 

Sykehjem X X  

Brukertorget  X  

Psykisk helse og rus X X  

Blakstad barneskole X X  

Solvangsonen barneha-

ger 

X X X 

Barnevernstjenesten X X  

Risenga ungdomsskole    

Barne- og familie-en-

heten 

X X  

Kommunalteknisk av-

deling 

X X X 

Plan og bygnings-  av-

delingen 

X X X 

Tabell: Utvalgte virksomheter som har gjennomført vurdering av forhold knyttet til etikk, samfunnsansvar og antikor-
rupsjon i ROS-analysene.  

Kun fem av de 13 utvalgte virksomhetene har vurdert alle tre forholdene knyttet etikk, samfunnsan-

svar og antikorrupsjon. Særlig ser vi at risikovurderingen vedrørende korrupsjon og mistanke om 

misligheter blir varslet, utelates. Derimot er det kun Risenga ungdomsskole som ikke har gjennom-

ført en risikovurdering av noen av forholdene. Brukertorget på sin side kun har vurdert korrupsjon. 

3.3.3. Er det utarbeidet tiltak og er disse fulgt opp? 

Kun to av virksomhetene har identifisert forhold med høy risiko (risiko større enn 10): Kommunal-

teknisk avdeling og boliger for mennesker med psykisk utviklingshemming.  

Kommunalteknisk avdeling har vurdert alle tre forholdene knyttet til etikk, samfunnsansvar og anti-

korrupsjon til risiko=10. Det ble derfor igangsatt tiltak med mål om å redusere risikoen til 5. Tilta-

kene som ble igangsatt, var ny gjennomgang av etiske retningslinjer og gjennomgang av handlings-

plan mot korrupsjon og prosess for varsling. Disse tiltakene ble lagt inn i AskerDialogen. Tiltakene er 

gjennomført, effekten er gjennomgått på avdelingsmøte og tiltakene er kvittert ut som gjennomført 
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og oppfulgt i AskerDialogen. ROS-analysen fra 2016 er ikke oppdatert med ny risikovurdering, men 

tiltakene har fått resultatet «har gitt forbedring» i AskerDialogen.  

For boliger for mennesker med psykisk utviklingshemming er risikoen for uetisk atferd vurdert til ri-

siko=16. Det er identifisert flere ulike trusler, eksempelvis at det brukes unødvendig tvang, det 

snakkes nedsettende om arbeidsplassen til pårørende, og at det snakkes om sensitive opplysninger i 

offentlig rom. Å gjennomføre jevnlige etiske refleksjoner, utdanne flere ressurspersoner i etikk og å 

bruke etisk råd i større grad, er satt opp som risikoreduserende tiltak. I ROS-analysen var den for-

ventede effekten av tiltakene at risikoen skulle reduseres til 9. Ved gjennomgang i 2017 er risikoen 

vurdert til 9. Tiltakene ble deretter kvittert ut som gjennomført og fulgt opp i AskerDialogen.   

Selv om Asker kommune kun pålegger virksomhetene å utarbeide tiltak ved høy risiko, har flere av 

virksomhetene også utarbeidet tiltak for forhold med lavere risiko.  

3.4. Vår vurdering er at kommunen har tilfredsstillende ROS-analyser og oppfølging av tiltak, 

men at risikovurderinger knyttet til etikk, samfunnsansvar og antikorrupsjon kan bed-

res. 

 Problemstilling 1: I hvilken grad er tiltakene fra ROS-analysene fulgt opp? Vurdering 

Virksomhetene gjennomfører ROS-analyser og følger opp tiltak. 

Revisjonen mener at det er utviklet gode rutiner for å gjennomføre ROS-analyser 

innenfor samtlige sektorer. Vi mener prosessene som er utarbeidet, legger opp til 

at det gjøres et grundig arbeid med ROS-analysene og oppfølging av tiltak som 

etableres. 

Grønn 

Under halvparten av de kontrollerte virksomhetene har gjennomført risikovur-

deringer knyttet til etikk, samfunnsansvar og antikorrupsjon. 

Samtlige av de kontrollerte virksomhetene har utarbeidet ROS-analyser. Når det 

gjelder forholdene knyttet til etikk, samfunnsansvar og antikorrupsjon, er det bare 

snaut 40 % av de utvalgte virksomhetene som har vurdert alle tre forholdene, og 

det er særlig risiko vedrørende korrupsjon og mistanke om misligheter som utela-

tes. Én virksomhet har ikke gjennomført risikovurdering av noen av forholdene, og 

en annen bare vurdert korrupsjon. Ifølge prosessbeskrivelsen skal alle forhold vur-

deres.  

Gul 

Er det utarbeidet tiltak og er disse fulgt opp?  

Alle virksomheter som har vurdert forhold til å ha en risiko på 10 eller mer, har ut-

arbeidet risikoreduserende tiltak for disse forholdene. Tiltakene ble registrert i As-

kerDialogen og er kvittert ut som fulgt opp og gjennomført. Revisjonen vurderer at 

tiltak er utarbeidet og fulgt opp i henhold til prosedyrene. 

Grønn  

3.5. Konklusjon  

Revisjonen mener kommunen har utviklet tilfredsstillende rutiner for et systematisk arbeid med 

ROS-analyser og oppfølging av risikoreduserende tiltak. Alle virksomheter i vårt utvalg hadde utar-

beidet ROS-analyser. Samtidig viser stikkprøvekontrollen at under halvparten av virksomhetene in-

kluderer samtlige av forholdene knyttet til etikk, samfunnsansvar og antikorrupsjon. Derimot utar-

beides det tiltak ved definert høy risiko, og disse tiltakene følges opp. 
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4. Etiske dilemma i helse- og omsorgssektoren 

Problemstilling:  

Hvordan er etiske dilemma håndtert innen helse- og omsorgssektoren? 

For å belyse og besvare problemstillingen, har vi lagt disse spørsmål/tema til grunn: 

- I hvilken grad arbeides det systematisk med etikk i helse og omsorg?  

- Etiske dilemmaer knyttet til bruk av tvang. 

- Etiske dilemmaer knyttet til håndtering av sensitiv informasjon. 

4.1. Metode og avgrensning 

Vi har besluttet å avgrense revisjonen til å omhandle noen utvalgte tjenesteområder og dilemmaer. 

Det er valgt virksomheter som arbeider med tildelte tjenester innenfor helse og omsorg, og vi har 

valgt ut bolig for personer med utviklingshemming, sykehjem, hjemmesykepleie og omsorgsboliger 

med heldøgns tjeneste.  

For å kunne si noe om eventuelle ulikheter mellom virksomheter, vil vi belyse to omfattende etiske 

dilemmaer som kan finne sted i samtlige virksomheter: bruk av tvang og håndtering av sensitiv in-

formasjon. 

Metodisk er det benytte dokumentanalyser, spørreundersøkelser og intervjuer.  

Vi etterspurte følgende informasjon i første fase av revisjonen: 

- Etiske retningslinjer for særskilte områder/tjenester innenfor helse og omsorg (hvis det finnes 

slike). 

- Mal for arbeidsavtale med vedlegg. 

- Egenerklæring for å ha lest kommunens etiske retningslinjer. 

- Taushetserklæring. 

- Oppdatert organisasjonskart med stillingstitler. 

- Rutiner for opplæring i etikk av nye ansatte. 

- Kursplan og/eller plan for kompetanseheving for ansatte i helse og omsorg. 

- Rutiner for rapportering ved bruk av tvang. 

- Rutiner for avviksrapportering ved bruk av tvang. 

- Rutiner for bruk av rapporteringssystem. 

- Rutiner for håndtering av sensitive personopplysninger. 

Noe av informasjonen ble gjort tilgjengelig for oss som elektroniske eller fysiske dokumenter, mens 

for andre deler ble vi henvist til kommunens intranett og felles ledelsessystem hvor BDO har hatt 

tilgang under revisjonen. 

Det ble utarbeidet en spørreundersøkelse om etiske dilemmaer innen helse og omsorg med særlig 

fokus på bruk av tvang og håndtering av sensitiv informasjon. Temaene i undersøkelsen var opplæ-

ring, kunnskap om aktuelle lover og regler samt forekomst av etiske dilemmaer. Spørreundersøkel-

sen ble sendt på epost til alle ansatte innenfor helse og omsorg, og svarprosenten var 26,8 %. I de 

videre analysene har vi benyttet svarene knyttet til vårt utvalg som nevnt ovenfor (N=264). (Spørs-

målene i spørreundersøkelsen finnes i vedlegg.) 

For å ytterligere belyse denne problemstillingen har vi gjennomført intervjuer med ledelsen i FOU-

enheten, virksomhetslederne for hjemmesykepleien, sykehjem og boliger for mennesker med psy-

kisk utviklingshemming samt 2-3 ansatte innenfor hver av disse tre tjenesteområdene. 
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4.2. Revisjonskriterier 

På et overordne nivå vil kommunens etiske retningslinjer være et viktig revisjonskriterium i denne, 

og særlig punkt 3: 

Folkevalgte og ansatte plikter å sette seg inn i og følge gjeldende rettsregler, etiske ret-

ningslinjer og reglementer som gjelder for kommunens virksomhet. Ansatte har også et an-

svar for å legge et forsvarlig faglig skjønn til grunn i utøvelse av sitt arbeid. 

Virksomhetslederne har et særskilt ansvar for å ivareta kommunens etiske retningslinjer. Hvert år 

inngår rådmannen lederavtale med den enkelte virksomhetsleder der lederne forplikter seg til «å 

være kulturbærer og rollemodell i etterlevelse og oppfølging av kommunens etiske retningslinjer og 

handlingsplan mot korrupsjon, samt legge til rette for jevnlig etisk refleksjon for ansatte i virksom-

heten». 

Bruk av tvang er regulert i flere lover, blant annet pasient- og brukerrettighetsloven, helseperso-

nell-loven og helse- og omsorgstjenesteloven. Flere av disse lovene omhandler også taushetsplikt, 

og i tillegg kommer kommunens taushetserklæring. Kriteriene i denne forvaltningsrevisjonen vil ikke 

være i hvilken grad bruk av tvang er gjort i henholdt til disse lovene, men i hvilken grad det er utar-

beidet rutiner for situasjoner knyttet til tvang og håndtering av sensitiv informasjon, og om det 

gjennomføres opplæring som legger til rette for at lovverket er kjent blant de ansatte. Følgende 

kriterier er relevante: 

- Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) 

- Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester  

- Lov om helsepersonell mv. (helsepersonell-loven)  

- Kommunens etiske retningslinjer 

- Taushetserklæringer 

- Lederavtaler 
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4.3. Faktabeskrivelse

4.3.1. I hvilken grad arbeides det sys tematisk med etikk innen helse og omsorg?

Organisering

Etikkarbeidet i helse og omsorg i Asker er organisert etter FOU - modellen.

Det sentrale fag - og kvalitetsrådet består av kommunaldirektør, virksomhetsl edere og leder av FOU -
enheten (f orskning, opplær ing og utvikling innen helse og omsorg). Rådet legger strategiske føringer
for arbeid med forskning, opplæring og utvikling og har et tett samarbeid med FOU - nettverket.
Dette nettverket består av FOU - enheten og kvalitetskoordinatorer fra hver virksomhet og er ansvar-
lig for at føringer fra s entralt fag - og kvalitetsråd gjennomføres og følges opp, og bringer innspill fra
virksomhetene via virksomhetenes k valitetsforum tilbake til s entralt fag - og kvalitetsråd .

FOU - enheten har en overordnet koordinerende funks jon for å støtte virksomhetene i det strategiske
arbeidet med kompetanse, utvikling og kvalitet i tjenestene, mens det er virksomhetsleder som er
ansvarlig for å holde strategiene oppdatert og påse at tiltak gjennomføres.

Kvalitetsforum er etablert i hver virksomhet og består av mellomledere, virksomhetsleder og fag - og
kv alitetskoordinatorer/ - rådgivere. Forumet har ansvar for systematisk utvikling og spredning av
kunnsk ap innen de enkelte fagområder. I større virksomheter har avdelingene egne k valitetsråd som
bi står leder(e) og ressursperson(er) i fag og kvalitet.

I 2013 ble det også etablert et etisk råd som tar opp etiske spørsmål og problemer innen helse og
omsorg. Rådet og er tverrfaglig sammensatt og består av 12 medlemmer. Tre av medlemmene er
innbyg gere i Asker kommune, mens de øvrige medlemmene er ansatte. Både brukere, pårørende og
ansatte i helse og omsorg kan henvende seg til etisk råd for veiledning.

Figur 1 FOU - modellens organisering. Kilde: FOU enheten, Asker kommune
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Systematiske kompetansehevende tiltak 

I 2011-2013 ble det gjennomført et prosjekt i samarbeid med Kommunesektorens organisasjon (KS) 

for å heve den etiske kompetansen i kommunen. Det ble etablert møteplasser for etisk refleksjon, 

gjennomført tiltak som skulle heve den etiske kompetansen i tjenesten, og legge fram en plan for 

etikksatsingen i kommunen. I dette arbeidet ble det utarbeidet en kompetansestige med fire nivåer. 

Den benyttes fortsatt og utgjør disse nivåene: 

1. Grunnleggende nivå: Personen har gjennomført institusjonsbasert dagskurs i etisk refleksjon, 

etisk problembehandling eller etisk veiledning. (Alternativt deltatt i en etikkgruppe over ett år 

med minimum fem samlinger). 

2. Øvet nivå: Personen har gjennomført skolering av til sammen fire dagers varighet (ca. 20 timers 

undervisning) med følgende innhold: grunnleggende innføring i teorier om etikk samt praktisk-

etisk refleksjonstrening og lesing av innføringslitteratur i emnet. (Alternativt ledet etikkgruppe 

over ett år med min. fem samlinger og med enkel veiledning). 

3. Videregående nivå: Personen har gjennomført etikkmodul i universitets- eller høyskoleutdanning 

med minst 5 studiepoengs omfang, eller tilsvarende. 

4. Avansert nivå: Personen har gjennomført fullstendig etikkutdanning på universitets- eller høy-

skolenivå med minst 30 studiepoengs omfang. 

Samtlige ansatte innen helse og omsorg skal være på grunnleggende nivå, mens et mindre antall er 

på de øvrige nivåene. Leder for FOU-enheten opplyser at personer på øvet nivå omtales som ressurs-

personer og er ansvarlige for å etablere og å gjennomføre etiske refleksjonsgrupper i sin virksom-

het. Per dags dato er det utdannet omtrent 120 ressurspersoner i etikk, og det eksisterer omtrent 

20 aktive refleksjonsgrupper. 

I tillegg er det igangsatt en rekke kompetansehevende tiltak som for eksempel4: 

- Etikk som tema i introduksjonskurs for nyansatte. 

- Halvårlige etikkseminar. 

- Halvårlige samlinger for ressurspersoner. 

- Det er utarbeidet en kvalitetshåndbok for helse og omsorg. 

- Gjennomgang av etiske retningslinjer. 

- Kurs i helespedagogikk og motiverende intervjuteknikk med bruk av etisk refleksjon som verk-

tøy. 

- Årlige ROS- analyser per virksomhet innenfor etikk, samfunnsansvar og antikorrupsjon. 

- Etisk refleksjon som verktøy ved uønskede hendelser. 

- Intern etikkpris for helse og omsorg. 

Opplæring 

I intervjuer med virksomhetsledere og ansatte er det forklart hvordan kommunen jobber systema-

tisk med opplæring av ansatte, herunder med etiske retningslinjer. Det har blitt understreket at de 

ansattes erfaring, utdanning og stilling må tas hensyn til. Eksempelvis har ansatte med relevante 

fagutdanning, og særlig de med høyere utdanning (sykepleiere, vernepleier mv.), tilegnet seg kunn-

skap om temaet etikk, mens mange av problemstillingene er nye og ukjente for ufaglærte. Alle virk-

somhetene har derfor utarbeidet sjekklister for hva nyansatte skal gjennomgå under opplæringspe-

rioden, og hvem som er ansvarlig for opplæringen. Etikk og kommunens etiske retningslinjer er del 

av opplæringsaktivitetene som fremkommer i disse sjekklistene. Det er også etablert fadderord-

ninger i alle virksomhetene. 

                                                           
4 PPT: «Forvaltningsrevisjon_etikk03.05.17» utarbeidet av FOU-enheten 
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Etisk refleksjon 

Utover den grunnleggende opplæringen skal virksomhetslederne legge til rette for jevnlig etisk re-

fleksjon. Alle virksomhetslederne har informert om at det er refleksjonsgrupper i deres virksomhe-

ter. Disse ledes av ansatte med ekstra skolering i etikk (ressurspersoner) som har forpliktet seg til å 

bistå i arbeidet med jevnlig refleksjon. Virksomhetslederen deltar ikke i disse gruppene, men saker 

tas videre til leder dersom ansatte ønsker det. Leder har også anledning til å foreslå temaer som 

kan tas opp. Det er mellomleder som er ansvarlig for å følge opp refleksjonsgruppene og ressursper-

sonene.   

Leder av hjemmesykepleien forteller at den har fokus på etikk i alle deler av virksomheten. I hjem-

mesykepleien er det tre soner pluss ambulante team. Hver av disse har aktive refleksjonsgrupper 

hvor aktuelle problemstillinger fra de ulike sonene diskuteres. 

Ved sykehjemmene settes dato og tidspunkt for refleksjonsgruppene, og de som er på jobb denne 

dagen, deltar. Her diskuteres problemstillinger lansert i kvalitetshåndboka eller konkrete situasjo-

ner som har oppstått. Utover dette skjer refleksjon i ulike fora som i rapportmøter og fagteam. Fag-

teamene består av personer med ulik kompetanse. De bistår de ansatte i situasjoner som oppleves 

som vanskelige. 

Også for boliger for personer med psykisk utviklingshemming er etisk refleksjon en integrert del av 

driften og gjøres jevnlig. En ansatt ved én av boligene forteller at etisk refleksjon er en del av per-

sonalmøtene, og at ressurspersonene benytter overlappingsmøtene til ad hoc refleksjon over ulike 

temaer. Etisk refleksjon er også tema på virksomhetens ledermøte en gang i måneden. Da diskute-

res saker som er meldt inn eller hvor da har blitt meldt avvik.  

Samtlige av virksomhetslederne understreker at etikk alltid har vært en del av jobben, men at sys-

tematisk arbeid og etablering av refleksjonsgrupper har økt oppmerksomheten på etikk og gjort re-

fleksjon til en del av deres arbeidsmåte. 

4.3.2. Etiske dilemmaer knyttet til bruk av tvang 

a) Hvordan sikrer kommunen at bruk av tvang i helse og omsorg er i tråd med gjeldende lover 

og forskrifter? 

En sentral del av arbeidet med å sikre at bruken av tvang er i tråd med lover og forskrifter, består 

av å sikre at de ansatte har tilstrekkelig kunnskap og kompetanse om temaet. Derfor arrangerer 

FOU-enheten kurs i relevante lover knyttet til bruk av tvang. I tillegg er det skriftlig informasjon til-

gjengelig. 

Bruk av tvang overfor personer er regulert i flere lover, blant annet pasient- og brukerrettighetslo-

ven, helsepersonell-loven og helse- og omsorgstjenesteloven, og kjennskap til disse er viktig. Helse-

hjelp skal bare gis dersom personen samtykker, med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet 

gyldig rettsgrunnlag for å gi helsehjelp uten samtykke. Tvang kan kun utøves der bruker har nedsatt 

samtykkekompetanse (vurdert av lege) for aktuell helsehjelp. I lys av dette er det viktig at ansatte 

vet hvilke av deres tjenestemottakere som har samtykkekompetanse og hvordan man skal gå frem 

dersom man er usikker på om en person har samtykkekompetanse.  

Det er utarbeidet retningslinjer for bruk av tvang. Disse gjelder for alle innen helse og omsorg i 

kommunen. Her oppgis hvilke lovverk som regulerer bruk av tvang, samt definisjon av samtykke, 

tvang og avvik. Det er også egne rutiner for hvordan man skal gå frem ved vurdering av samtykke-

kompetanse. Disse ligger tilgjengelig på kommunens intranett. 
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For personer med psykisk utviklingshemming er bruk av tvang regulert i kapitel 9 i helse- og om-

sorgstjenesteloven. Kommunen har etablert FOKUS5 som er et fagsamarbeidsteam bestående av fag-

personer fra avdelingene arbeid, avlastning og fritid, boliger for utviklingshemmede og psykisk 

helse. Målet for teamet er å yte et bedre tjenestetilbud på tvers av resultatenhetene innad i kom-

munen, og i tillegg tilby kompetanseoverføring internt. På kommunens intranett er det en egen side 

om kapittel 9 hvor relevant informasjon som meldingsskjema for bruk av tvang i nødssituasjon, 

hvordan søke om vedtak og refleksjonskort knyttet til kapitel 9. 

Forskjeller mellom virksomhetene 

Tilfeller av etiske dilemmaer knyttet til bruk av tvang varierer mellom de ulike virksomhetene. 

Dette gjenspeiles i den øvrige oppmerksomheten om bruk av tvang. Virksomhetslederne opplyser at 

den største forskjellen i tilfeller og oppmerksomhet på bruk av tvang, er mellom hjemmesykepleien 

og boliger for mennesker med psykisk utviklingshemming, mens situasjonen ved sykehjemmene be-

finner seg et sted mellom disse to ytterpunktene. 

I hjemmesykepleien er det de overordnede reglene som gjelder ettersom bruk av tvang er en sjel-

den problemstilling. Som hovedregel skal det ikke benytte tvang for å få gjennomført tjenestene. 

Virksomhetsleder opplyser at det over de siste årene kun har vært rapportert et par tilfeller av 

tvang i hjemmesykepleien. Derimot er vurdering av samtykkekompetanse blant tjenestemottakere 

med demens stadig oppe.  

Dette skiller seg fra situasjonen i boliger for personer med psykisk utviklingshemming.  Her er det 

flere personer som har vedtak om bruk av tvang, og etiske problemstillinger knyttet til bruk av 

tvang forekommer ofte. Derfor er det utarbeidet en rekke interne prosesser knyttet til tvang, her-

under prosedyrer ved bruk av tvang i nødsituasjoner, ved mulig bruk av tvang og ved søknad om dis-

pensasjon fra helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9. I tillegg er det utviklet en rekke kurs med 

disse temaene, eksempelvis kursrekken «Fylt blanding». Disse tar for seg ulike lovverk knyttet til 

bruk av tvang. Hver enkelt enhet er også ansvarlig for at de ansatte er kjent med hvilke vedtak tje-

nestemottakerne til enhver tid har.  

Virksomhetsleder ved sykehjem opplyser at det er fokus på tillitsskapende tiltak, og at tvang skal 

alltid vurderes nøye. Det finnes en protokoll på hver enhet hvor alle vedtak, hva disse innebærer og 

hvor lenge vedtakene er gyldig, noteres. Dette for å sikre at de ansatte til enhver tid har oppdatert 

informasjon.  

Vår spørreundersøkelse viste at 50 % av de ansatte mener at de har mottatt tilstrekkelig opplæring i 

bruk av tvang. Derimot sier 29 % at de enten ikke har mottatt opplæring, eller at de har mottatt 

opplæring i tvang, men at denne opplæringen ikke har vært tilstrekkelig. Undersøkelsen viser videre 

at for tjenester til personer med psykisk utviklingshemming har 70 % av de ansatte mottatt tilstrek-

kelig opplæring i lover og regler som omhandler bruk av tvang. 

b) Er gjeldende lover og rutiner kjent og forstått blant de ansatte i kommunen? 

I intervjuene med virksomhetsledere og ansatte ved hjemmetjenestene, sykehjemmene og boliger 

for personer med psykisk utviklingshemming forteller alle at de er kjent med lovverket knyttet til 

bruken av tvang. Forekomst av tvang, og hyppighet, er som oftest rettet mot tjenester for personer 

med psykisk utviklingshemming. Ansatte knyttet til denne tjenesten påpeker at man automatisk er i 

en maktposisjon. Dette må man være bevisst på. Det påpekes videre at det er mange gråsoner om 

hvorvidt man er i en tvangssituasjon eller ikke. Samtlige påpeker at det ofte brukes verbal tvang, og 

                                                           
5 Fag Og KompetanseUtnyttelse Sammen 
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at man i mindre grad rapporterer dette. De forteller at man heller snakker eller reflekterer om 

dette i etterkant. 

Vår spørreundersøkelse viste at over 80 % av de ansatte i de fire utvalgte virksomhetene er kjent 

med lovverk som omhandler bruk av tvang. Over 60 % av de ansatte er kjent med rutinen for vurde-

ring av samtykkekompetanse. Undersøkelsen viser videre at 37 % er kjent med hvorvidt tjeneste-

mottakerne de arbeider med har samtykkekompetanse. Rundt 40 % er kjent med dette forholdet for 

noen av sine brukere, og 18 % vet ikke, eller har ikke kjennskap til dette. Videre er 56 % kjent med 

om brukerne de arbeidere med har vedtak om tvang. Nær 15 % sier at de er kjent med hvorvidt bru-

kerne de jobber med, har vedtak om tvang, men er ikke sikker på hva dette innebærer for alle. Av-

slutningsvis sier 18 % at de ikke har kjennskap til om brukerne de jobber med har vedtak om tvang. 

Disse tallene fordeler seg relativt likt mellom virksomhetene.  

Funnene fra undersøkelsen viser at en stor andel av de ansatte har kjennskap til lovverket knyttet 

til tvang, samt at de har inngående kjennskap til sine brukere. Om vi deretter ser på forhold som er 

knyttet til hyppighet og frekvensen av tvang, viser undersøkelsen at rundt 40 % opplever etiske di-

lemmaer knyttet til tvang et par ganger i måneden eller oftere.  

 

Figur 2: Hvor ofte opplever du etiske dilemmaer knyttet til tvang? Antall, N=264. (Kilde BDO Feedback Asker kommune 
2017) 

Figuren ovenfor viser at kun 22 % av ansatte (59 respondenter av totalt 264) mener at dette spørs-

målet ikke er aktuelt eller at det aldri har forekommet. Nærmere undersøkelser viser svært liten 

forskjell mellom de fire utvalgte virksomhetene.  

Typiske etiske dilemmaer som nevnes er eksempelvis bruk av tvang for å skjerme truende bruker fra 

andre brukere; brukere som ikke vil reise seg opp; brukere som nekter å bli stelt osv.  

I spørreundersøkelsen ble det spurt om de ansatte har benyttet tvang. Dette spørsmålet skilte ikke 

på om bruken av tvang var hjemlet i lov eller forskrift. Rundt 35 % opplyser at de har benyttet tvang 

overfor brukere. Av de som har svart at de har benyttet tvang i tjenesten, er 62,5 % knyttet til bolig 

for mennesker med psykisk utviklingshemming. Ser vi på andelen som sier det har blitt benyttet 

tvang uten hjemmel i lov eller vedtak, viser figuren nedenfor at kun 20 % av de ansatte har opplevd 

slike situasjoner. 
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Figur 3: Kjenner du situasjoner hvor det har blitt benyttet tvang uten hjemmel i lov eller vedtak? Antall, N=262. (Kilde 
BDO Feedback Asker kommune 2017) 

Nær halvparten at de som opplyser at de er kjent med situasjoner hvor det er benyttet tvang uten 

hjemmel i lov eller vedtak tvang, jobber i boliger for mennesker med psykisk utviklingshemming. Et 

eksempel fra spørreundersøkelsen på bruk av tvang som ikke er hjemlet i lov eller vedtak, er bruk 

av sengehest uten pasientens samtykke eller vedtak. Et annet eksempel fra spørreundersøkelsen er 

at en bruker har begynt å sparke, slå og klype personalet på fellesareal. Her har personalet tatt bru-

ker mellom seg og leid han inn til hans egen leilighet. Bruker har ikke vedtak om bruk av tvang, og 

det er da benyttet nødvergeparagrafen ifølge respondenten i undersøkelsen. 

Om vi ser på aktiviteten etter at tvang har blitt benyttet i tjenesten, opplyser ansatte i intervjuene 

at avdelingsledere diskuterer dette med ansatte og kan komme frem i rapportene og i daglige mø-

ter. Informantene forteller videre at, betinget av saken, kan dette bli løftet opp på mellomleder-

nivå og eventuelt på virksomhetsledernivå. Spørreundersøkelsen viser også at over 55 % av respon-

dentene har gjennomført én eller flere aktiviteter i etterkant av en hendelse som involverte bruk av 

tvang.  

I figuren nedenfor har vi vist hvor stor prosent av respondenter som har svart at de har deltatt i en 

eller flere aktiviteter i etterkant av å ha benyttet tvang. Det er viktig å påpeke at dette er andel av 

det totale antallet av respondenter. En hendelse kan ha medført flere aktiviteter, slik at aktivite-

tene ikke kan summeres. 
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Figur 4: Dersom tvang har blitt benyttet i tjenesten hvilke aktiviteter vært gjennomført internt i etterkant. (Kilde BDO 
Feedback Asker kommune 2017) 

Figuren viser at rundt 40 % av respondentene har aldri utført tvang. Over 30 % har hatt oppfølgings-

samtale med fagansvarlig, og over 15 % med leder. Over 40 % har rapportert hendelsen. 

4.3.3. Er det et problem at ansatte i Asker kommune bruker tvang uten hjemmel i lov eller 

vedtak? 

Avslutningsvis vil vi trekke frem et spørsmål vi stilte respondentene i undersøkelsen knyttet til om-

fang av bruken av tvang som ikke er hjemlet i lov eller vedtak. Resultatene fra denne er vist i figu-

ren nedenfor: 

Figur 5 Vurder påstanden “Det er et problem at ansatte i Asker kommune bruker tvang uten hjemmel i lov eller ved-
tak”. N=265. (Kilde BDO Feedback Asker kommune 2017) 

Svarene viser at nær 25 % er enige eller delvis enig i påstanden om at det er et problem at ansatte i 

Asker kommune bruker tvang uten hjemmel i lov eller vedtak.  
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4.3.4. Etiske dilemmaer knyttet til håndtering av sensitiv informasjon 

a) Hvordan sikrer kommunen at sensitiv informasjon håndterers i tråd med gjeldende lover 

med forskrifter? 

Forvaltningsloven har bestemmelser om taushetsplikt. I tillegg er det slike bestemmelser i en rekke 

særlover, for eksempel lov om sosialtjenester, lov om kommunehelsetjenesten, barnevernloven og 

lov om helsepersonell. Ved å signere arbeidsavtalen, godtar de nyansatte reglene for taushetsplikt i 

kommunen, og at de er kjent med de ulike reglene som omhandler taushetsplikt. Dette innebærer 

også at man er kjent med hva dette betyr og konsekvenser av eventuelle brudd på disse lovene og 

reglene. 

For å sikre at nødvendige opplysninger skal være tilgjengelige for personell ansatt i helse- og om-

sorgstjenesten, samtidig som rett til informasjon og medvirkning ivaretar pasienters og brukeres 

personvern og pasientsikkerhet, er det utarbeidet skriftlige rutiner for hva som skal dokumenteres, 

hvordan det skal dokumenters og hvordan denne informasjonen skal oppbevares. Dette er inngår 

også som en del av opplæringsaktivitetene til nyansatte. 

Årlig skal hver virksomhet gjennomføre en risikovurdering knyttet til informasjonssikkerhet i virk-

somhetene. Her vurderes det blant annet om alle ansatte har fått opplæring i informasjonssikkerhet 

og IKT-retningslinjene og eventuell konsekvens av om disse brytes. Det vurderes også om definisjo-

nen av sensitive personopplysninger er kjent i virksomheten, og om de ansatte vet hvordan disse 

skal behandles. 

I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig at de ansatte fritas fra taushetsplikten. Dette gjelder 

for eksempel dersom ansatte skal innhente opplysninger eller gjøre avtaler på vegne av tjeneste-

mottakere. Kommunen har utarbeidet en mal for å innhente samtykke om fritak fra taushetsplikten.  

c) Er gjeldende lover og rutiner kjent og forstått blant de ansatte i kommunen? 

Spørreundersøkelsen viser at nesten alle respondentene kjenner innholdet i kommunens taushetser-

klæring. I intervjuene forteller informantene at ansatte innenfor pleie og omsorg vet hva som defi-

neres som sensitiv informasjon, og at dette er noe som diskuteres kontinuerlig. Eksempel på etiske 

dilemmaer som diskuteres, er hva man kan si og ikke si om brukere i det offentlige rom.  

Spørreundersøkelsen viser at 32 % av de ansatte ved de utvalgte virksomhetene opplever etiske di-

lemmaer knyttet til håndtering av sensitiv informasjon et par ganger i måneden eller hyppigere. 

Følgende figur viser hyppighet av etiske dilemmaer knyttet til sensitiv informasjon: 
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Figur 6: Hvor ofte opplever du etiske dilemmaer knyttet til håndtering av sensitiv informasjon eller taushetsplikt i din 
arbeidshverdag? Antall personer, N=265. (Kilde BDO Feedback Asker kommune 2017) 

Eksempler på dilemmaer knyttet til håndtering av sensitiv informasjon kan være pårørende som øns-

ker informasjon om en bruker, men bruker ikke ønsker at pårørende skal vite dette. Et annet ek-

sempel kan være nysgjerrige naboer som prøver å få vite hvordan det går med en bruker. Et tredje 

eksempel kan være en bruker som lurer på hva som feiler en annen beboer. 

I spørreundersøkelsen ble det også spurt om hvor ofte utfordringer knyttet til håndtering av sensitiv 

informasjon og etterlevelse av taushetsplikt finner sted. Nær 80 % % av respondentene svarte at 

slike utfordringer diskuteres. I figuren nedenfor har vi satt opp en oversikt som viser hvilke arenaer 

som blir benyttet, og frekvensen knyttet til disse arenaene.  

Figur 7: Diskuteres utfordringer knyttet til håndtering av informasjon og etterlevelse av taushetsplikt? (Kilde BDO Feed-
back Asker kommune 2017) 

Svarene over viser at over 45 % av respondentene har diskutert håndtering av sensitiv informasjon 

på personalmøter. Nær 35 % av respondentene forteller at de har deltatt på egne møter med dette 

som refleksjonstema. 

Når det gjelder utfordringer knyttet til håndtering av sensitiv informasjon, angir nær 80 % av res-

pondentene at de har møtt slike utfordringer. Rundt 45 % av respondentene angir at dette skyldes 
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blant annet situasjoner hvor andre kan overhøre sensitiv informasjon, eller at det er uklarhet i hvil-

ken informasjon pårørende har krav på å få vite.  

For spørsmålet om man har møtt utfordringer knyttet til håndtering av informasjon og etterlevelse 

av taushetsplikt, viser undersøkelsen følgende: 

 

Figur 8: Har du møtt noen av følgende utfordringer knyttet til håndtering av informasjon og etterlevelse av taushets-
plikt? (Kilde BDO Feedback Asker kommune 2017) 

Undersøkelsen viser at over 45 % av respondentene har vært i situasjoner hvor andre kan overhøre 

sensitiv informasjon. Videre viser figuren at over 45 % har opplevd utfordringer knyttet til uklarhet i 

hvilken informasjon pårørende har krav på å vite. 

4.3.5. Er det et problem at ansatte i Asker kommune ikke håndterer sensitiv informasjon for-

svarlig og at taushetsplikten brytes ofte? 

Avslutningsvis vil vi trekke frem at flere mener at det er problem at ansatte i Asker kommune ikke 

håndterer sensitiv informasjon forsvarlig og taushetsplikten brytes ofte.  

Figur 9 Vurder påstanden “Det er et problem at ansatte i Asker kommune ikke håndterer sensitiv informasjon forsvarlig 
og taushetsplikten brytes ofte”. N=264. (Kilde BDO Feedback Asker kommune 2017) 
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Figuren ovenfor viser at 15 % er enig eller delvis enig at det er problem at ansatte i Asker kommune 

ikke håndterer sensitiv informasjon forsvarlig og taushetsplikten brytes ofte. Rundt 45 % mener at 

dette ikke er et problem.  

4.4. Våre vurderinger er at kommunen arbeider systematisk med etikk innen helse og om-

sorg. For personer med psykisk utviklingshemming er det ofte tilfeller med bruk av 

tvang, og noen mener det er tilfeller uten hjemmel. Ansatte er også bevisst på behand-

ling av sensitiv informasjon, men at det ofte oppstår etiske dilemmaer. 

 

Problemstilling 2:  

Hvordan er etiske dilemma håndtert innen helse- og omsorgssektoren? 
Vurdering 

Asker kommune jobber systematisk med etikk innen helse og omsorg 

Asker kommune har gjennom de siste årene jobbet systematisk med etiske dilem-

maer innenfor helse og omsorg. Det er utviklet et kompetansehevingssystem for å 

sikre tilstrekkelig god opplæring og håndtering av etiske dilemmaer, som kan opp-

stå i de ulike tjenestene. Videre har kommunen etablert en FOU-enhet som blant 

annet arbeider aktivt med å sikre tilstrekkelig oppmerksomhet på etikk i alle virk-

somhetene i helse og omsorg. Vi opplever at FOU-enheten har vært og vil være vik-

tig i arbeidet for å sikre en systematisk tilnærming til etiske problemstillinger in-

nenfor denne sektoren.  

Grønn 

Hvordan arbeides det med etiske dilemmaer knyttet til bruk tvang? 
 

a) Kommunen jobber systematisk med å sikre at arbeidet er i tråd med gjel-

dende lover og forskrifter.  

Kommunen har utarbeidet overordnede retningslinjer for bruk av tvang knyttet til 

lover som omhandler dette temaet. Virksomheten for tjenester til personer med 

psykisk utviklingshemming har en større forekomst av etiske dilemmaer knyttet til 

tvang, og har således utarbeidet virksomhetsspesifikke rutiner og opplæring/kurs 

for å sikre at dette arbeidet skjer på en forsvarlig måte. Revisjonen ser det som po-

sitivt at det er mer oppmerksomhet om bruk av tvang der forekomsten er hyppigst.  

For dette tjenesteområdet oppfatter vi at refleksjoner rundt etiske dilemmaer og 

bruk av tvang er blitt en del av det daglige arbeidet. Dette er positivt for å sikre 

bevissthet om problematikken i tjenesten.  

Videre er det positivt at det er nedsatt et fagsamarbeidsteam for å sikre et bedre 

tjenestetilbud og kompetanseoverføring internt. Dette omhandler blant annet in-

formasjon om systemer og rutiner for tvangsvedtak.  

 

 

 

 

Grønn 

b) Flertallet av de ansatte er kjent med gjeldende lover og rutiner.  

Spørreundersøkelsen viser at over 80 % av de ansatte er kjent med lover og regler 

som er knyttet til bruk av tvang. Videre viser undersøkelsen at virksomheten for 

tjenester til personer med psykisk utviklingshemming gjennomgående har mer 

kjennskap og til rutiner og regler. For denne tjenesten svarer de ansatte/informan-

tene at de oftere er i situasjoner som omhandler tvang. Dette medfører at de har 

 

 

 

i/a 
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Problemstilling 2:  

Hvordan er etiske dilemma håndtert innen helse- og omsorgssektoren? 
Vurdering 

større kjennskap til hvilke brukere som har vedtak knyttet til tvang. Spørreundersø-

kelsen viser videre at over 90 % av de ansatte som har utført tvang, har gjennom-

ført én eller flere aktiviteter i etterkant.  

Revisjonen trekker imidlertid frem to særskilte forhold knyttet til bruk av tvang 

uten hjemmel. Undersøkelsen viser at det er 20 % av de ansatte som har opplevd si-

tuasjoner hvor det er blitt benyttet tvang uten hjemmel i lov eller vedtak. Videre 

har 25 % av respondentene svart seg enige eller delvis enige i at det er et problem 

at ansatte i Asker kommune benytter tvang uten hjemmel i lov eller vedtak. Disse 

svarene gir grunnlag for å følge opp slike situasjoner nærmere og klargjøre at bruk 

av tvang skal ha en hjemmel. 

Hvordan arbeides det med etiske dilemmaer knyttet til håndtering av sensitiv in-

formasjon? 

a) Kommunen jobber systematisk med å sikre at håndtering av sensitiv infor-

masjon er i tråd med gjeldende lover og forskrifter. 

Alle nyansatte må signere en taushetserklæring. Kommunen har i tillegg utarbeidet 

rutiner for hvordan denne informasjonen skal dokumenteres og oppbevares. Hver 

virksomhet skal årlig gjennomføre en risikovurdering knyttet til informasjonssikker-

het. Dette er viktig for å sikre at personvernet og pasientsikkerheten skal ivaretas.   

I tillegg har ansatte ved virksomhetene opplyst at det er et stor oppmerksomhet 

omkring håndtering av sensitiv informasjon, og at dette er mer omfattende enn kun 

lagring av dokumenter på en server. Ansatte trekker blant annet frem at man er 

oppmerksomme på hvordan man snakker om brukere i det offentlige rom, og hvor-

dan eksempelvis dokumenter oppbevares. Revisjonen mener at dette indikerer en 

god bevissthet i organisasjonen. 

 

 

 

Grønn 

b) Flertallet av de ansatte er kjent med gjeldende lover og rutiner.  

Nær 100 % av informantene i spørreundersøkelsen svarer at de er kjent med innhol-

det i kommunens taushetserklæring. Rundt 1 av 3 ansatte opplever etiske dilem-

maer knyttet til håndtering av sensitiv informasjon et par ganger i måneden eller 

hyppigere. 15 % mener imidlertid at det er problem at ansatte i Asker kommune 

ikke håndterer sensitiv informasjon forsvarlig, og taushetsplikten brytes ofte. 

Resultatene fra spørreundersøkelsen viser at etiske utfordringer knyttet til håndte-

ring av sensitiv informasjon diskuteres på flere ulike arenaer, noe som er positivt.  

 

i/a 

4.5. Konklusjon knyttet til etiske dilemma innen helse- og omsorgssektoren 

Asker kommune har utviklet tilfredsstillende rutiner for et systematisk arbeid med etiske dilemmaer 

innen helse og omsorgssektoren. Det trekkes særlig frem rutiner knyttet til opplæring, samt arbei-

det til FOU-enheten for å sikre tilstrekkelig kunnskap og oppmerksomhet om temaet innen helse og 

omsorg. Mange av de ansatte har utført tvang knyttet til tjenesten innen psykisk utviklingshemming, 

og også noen gir uttrykk for at det er et problem at kommunen bruker tvang uten hjemmel i lov el-

ler vedtak. 
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Kommunen arbeider også systematisk i behandling av sensitiv informasjon, men mange opplever re-

gelmessig etiske dilemmaer knyttet til taushetsplikten og behandling av sensitiv informasjon. 

5. Rutiner for habilitetsvurderinger i tjenesteområdene teknikk 
og miljø og helse og omsorg 

Problemstilling: Har kommunen tilstrekkelige rutiner for vurdering av habilitet? 

Forvaltningsrevisjonen skal også undersøke hvorvidt kommunen har tilstrekkelige rutiner for vurde-

ring av habilitet. Analysen gjelder tjenesteområdene teknikk og miljø og helse og omsorg generelt, 

men for deler av kartleggingen har det vært hensiktsmessig å gå nærmere inn på enhetene byggesak 

og tjenestetildelingen.  

Ved vurdering av rutiner ser vi på rutinebeskrivelsene med tilhørende systemer og verktøy, og om 

disse etterleves, eksempelvis ledelsessystemet/kvalitetssikringssystemet, saksbehandlingssystemet, 

maler og erklæringer. For byggesaksseksjonen og tjenestetildelingen har vi kartlagt hvilke møteplas-

ser disse har hvor habilitet kan være et tema, om de ansatte opplever at de får tilstrekkelig opplæ-

ring og om opplæringen er tilpasset de aktuelle tjenesteområdene. 

For å vurdere hvorvidt rutinene ved vurdering av habilitet anses som tilstrekkelige, vil kriteriene 

være om de skriftlige rutinene er dekkende, konkrete og tilpasset de aktuelle tjenesteområdene. 

Videre har vi vurdert om det er rutiner for opplæring og vedlikehold av kunnskap om habilitetsvur-

deringer, og om verktøyene, som er til rådighet, er egnet for å vurdere og dokumentere habilitet.  

Under denne problemstillingen har vi lagt opp til følgende spørsmål som skal besvares:  

- Er det skriftlige retningslinjer om habilitet i de utvalgte tjenesteområdene, og er disse kjent? 

- Er det faste prosedyrer og systemer for vurdering og dokumentasjon av habilitet? 

- Fyller ansatte ut egenerklæring om verv og eierinteresser i selskaper? 

- Opplever de ansatte at de får tilstrekkelig og tilpasset opplæring om habilitet? 

5.1. Metode 

Under denne problemstillingen er det benyttet dokumentanalyser, spørreundersøkelse og interv-

juer. Når det gjelder spørreundersøkelsen, viste svarprosenten følgende:  

- Byggesaksseksjonen: 84,5 % 

- Tjenestetildelingen: 60 % 

Følgende intervjuer har vært holdt:  

- Fire saksbehandlere fra byggesaksseksjonen (hvorav én fra juridisk). 

- Plan- og bygningssjef. 

- To saksbehandlere fra tjenestetildelingen. 

- Konstituert leder av tjenestetildelingen. 

5.2. Revisjonskriterier 

De alminnelige reglene om habilitet for den offentlige forvaltningen er gitt i forvaltningsloven §§ 6 

til 10. Habilitet innebærer å være uavhengig og upartisk til å forberede saker og å treffe avgjørelser 

i saker. Forvaltningslovens hovedregel om inhabilitet fremgår av § 6. Det er gitt tre ulike grunnlag 

som kan føre til at en tjenestemann eller folkevalgt blir inhabil. For det første kan konkrete tilknyt-

ningsforhold mellom tjenestemann og saken eller sakens parter automatisk føre til inhabilitet. For 
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det andre vil forhold som er med på å svekke tilliten til upartiskhet føre til inhabilitet. Og for det 

tredje vil en underordnet tjenestemann anses som inhabil dersom dennes overordnede er inhabil. 

5.3. Faktabeskrivelse 

5.3.1. Retningslinjer for habilitet og kjennskap til disse 

Kommunens etiske retningslinjer, som gjelder både folkevalgte og ansatte, har egen omtale av habi-

litet6.  Her fremgår det: 

«Folkevalgte og ansatte skal opptre upartisk og unngå å komme i situasjoner som kan med-

føre interessekonflikt mellom kommunens interesser og personlige interesser. Folkevalgte 

og ansatte må ikke selv ta del i saker der en selv eller nærstående har personlige eller øko-

nomiske interesser. Dersom personlige interesser kan være egnet til å påvirke beslutninger 

eller tilretteleggelse av beslutninger i en sak, skal dette tas opp med overordnede.» 

Relevant er også punkt 5 om forbund mot gaver og andre forhold og punkt 8 om forretningsmessige 

regler. Kommunen har videre etablert retningslinjer for intern varsling om korrupsjon, misligheter 

og andre lovbrudd7.  

I arbeidsreglementet8 punkt 20 og i vedlegg til arbeidsavtalen pkt. 4 omtales også habilitet. I sist-

nevnte dokument blir, i likhet med de etiske retningslinjene, forbud mot gaver og andre fordeler 

omtalt:  

«Det er forbud mot å motta personlige fordeler av noen art for seg eller andre. Represen-

tasjon, turer, bevertning og utgiftsdekning skal være moderat og ikke av en slik art eller 

størrelse at den kan påvirke eller være egnet til å påvirke beslutningsprosesser. Overord-

nede skal informeres».  

Det er også lagt begrensninger på ansettelsesforhold i andre stillinger, styreverv eller lignende som 

skaper interessekonflikt med arbeidet i Asker kommune. 

Ved ansettelser må alle signere taushetserklæring og gjøre seg kjent med kommunens etiske ret-

ningslinjer. De etiske retningslinjene ligger som vedlegg til arbeidsavtalen. I intervjuene får vi be-

kreftet at dette er standard prosedyre ved alle ansettelser.  

Byggesaksseksjonen har ikke utformet egne rutinebeskrivelser om habilitet utover det som står om-

talt i ovennevnte dokumenter, men i intervjuene er det heller ikke blitt gitt uttrykk for at det er 

behov for det. Seksjonen har utarbeidet en sjekkliste for byggesaksbehandlerne hvor det er innar-

beidet et eget punkt om å dokumentere at habilitet er vurdert. 

I tjenestetildelingen har enheten utarbeidet en intern veileder kalt «Sikker saksbehandling» og et 

internt dokument vedrørende tildelingskriterier, hvor habilitet omtales.  

I intervjuene har ansatte og ledere ved byggesaksseksjonen og tjenestetildelingen vært tydelige på 

at kommunens retningslinjer for habilitet er godt kjent. Dette støttes av resultatene fra spørre-

undersøkelsen, som viser at 90 % av respondentene mener det er tydelig hvilke kriterier som gjør at 

saksbehandleren er inhabil.  Flere av de vi har snakket med, har vært inne på at dette «ligger i 

ryggmargen» til saksbehandlerne, og at de er etterrettelige og nøye med å melde fra dersom de er i 

tvil om hvordan reglene skal forstås. 

  

                                                           
6 Pkt. 4 Habilitet 
7 Felles ledelsessystem – pkt. 5.2.14.1 Intern varsling om korrupsjon, misligheter og andre lovbrudd 
8 Vedtatt av Partssammensatt utvalg (PSU) 22.05.2012- sak 8/12 
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5.3.2. Opplæring i habilitetsvurderinger 

I byggesaksseksjonen opplyses det om at man som nyansatt får tildelt fadder, og at det gjennomfø-

res kurs i forvaltningsloven. Her opplyser 78 % at de har fått tilstrekkelig opplæringen i habilitet, 

14 % er usikre og 8 % har ikke fått opplæring. Svarene varierer i noen grad avhengig av hvor lang er-

faring de ansatte har. Av de med null til seks års erfaring, har 70 % svart at de har fått tilstrekkelig 

opplæring, og av de med over seks års erfaring, svarer 86 % at de har fått tilstrekkelig opplæring.  

I tjenestetildelingen opplyser 67 % at de har fått tilstrekkelig opplæring i habilitet, 8 % er usikre og 

25 % har ikke fått opplæring. Det er for få respondenter til å kunne si noe om svarene avhenger av 

antall års erfaring.  

Av respondentene som har svart at de har fått opplæring, svarer 73 % i byggesaksseksjonen og 75 % i 

tjenestetildelingen at den har vært tilpasset deres tjenesteområde. 

5.4. Vår vurdering er at kommunen har tilstrekkelige skriftlige retningslinjer for habilitet  

 

Kommunen har skriftlige retningslinjer om habilitet og disse er godt kjent blant ansatte  

Kommunen har utarbeidet overordnede etiske retningslinjer der habilitet er omtalt. Vi vurderer de 

fremlagte dokumentene vedrørende habilitet som tydelige når det gjelder kravet til upartiskhet og 

plikten til å melde fra om eventuelle habilitetskonflikter. Det er positivt at de ansatte, i tillegg til å 

kunne henvende seg til sin nærmeste leder, har mulighet til å melde fra gjennom en egen varslings-

ordning. 

Videre er det positivt at kommunen har innarbeidet en standard rutine hvor den nyansatte må sig-

nere på at vedkommende er kjent med retningslinjene. 

Resultatene fra spørreundersøkelsen og tilbakemeldinger gjennom intervjuene viser at ansatte i de 

to tjenesteområdene er godt kjent med habilitetsbestemmelsen og hvilke kriterier som gjør den an-

satte inhabil i en sak. 

Byggesaksseksjonen har ikke utformet egne retningslinjer for sitt tjenesteområde. Det er vår vurde-

ring at det ikke er et mål i seg selv å utarbeide egne, tilpassede retningslinjer. Dette må vurderes 

opp mot behovet. I vurderingen legger vi vel så mye vekt på om de ansatte kjenner retningslinjene 

som eksisterer, og om det er noen som uttrykker et behov for å tilpasse disse til arbeidshverdagen. 

Dette har ikke vært uttrykt i verken intervjuene eller i spørreundersøkelsen. Vi ser det som positivt 

at seksjonen har innarbeidet et eget punkt i sjekklisten til saksbehandlerne der det dokumenteres 

at habilitet har blitt vurdert i den enkelte sak. 

En høy andel ansatte i byggesaksseksjonen mener at de har fått tilstrekkelig opplæring i habili-

tet, men det er fortsatt behov for stor oppmerksomhet på området   

Undersøkelsen viser at opp mot 80 % av ansatte i byggesaksseksjonen vurderer at de har fått til-

strekkelig opplæring i habilitet. Revisjonens merker seg at andelen som svarer at de har fått til-

strekkelig opplæring, er noe lavere blant de med mindre enn seks års erfaring. Vi oppfatter likevel 

at de ansatte i hovedsak mener at opplæringen som gis er tilstrekkelig, og at denne er tilpasset tje-

nesteområdet. Vi viser for øvrig til vår vurdering i delkapittel 6.4. 

En del ansatte i enhet for tjenestetildeling mener at de ikke har fått tilstrekkelig opplæring i 

habilitet  

Svarene fra spørreundersøkelsen tyder på at en del ansatte opplever at de ikke har fått tilstrekkelig 

opplæring i habilitet. Det er ikke grunnlag for å si om dette har sammenheng med hvor lenge man 

har jobbet i enheten. Vi vurder at resultatene tyder på at det fortsatt er behov for oppmerksomhet 
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omkring habilitetskravene i enheten for tjenestetildelingen. Vi viser for øvrig til vår vurdering i del-

kapittel 6.4. 

Det er imidlertid positivt at de aller fleste som svarer at de har fått opplæring, mener at denne har 

vært tilpasset tjenesteområdet. 

5.5. Konklusjon knyttet til kommunens rutiner for habilitetsvurderinger i tjenesteområdene 

teknikk og miljø og helse og omsorg 

Kommunen har etablert skriftlige retningslinjer for habilitetsvurderinger og innarbeidet rutine for at 

ansatte ved ansettelsen signerer på at de er kjent med disse. De ansatte i byggesaksseksjonen og i 

tjenestildelingen har i stor grad gitt uttrykk for at de er kjent med retningslinjene om habilitet, 

men at det er noe varierende hvorvidt de mener at opplæringen har vært tilstrekkelig. 

6. Habilitetsvurdering ved byggesak og tildeling innen pleie og 
omsorg 

Problemstilling:  

Hvordan er rutinene og bevisstheten for habilitetsvurdering ved behandling av: 

a) Byggesaker? 

b) Tildeling av tjenester innen pleie og omsorg? 

Denne problemstillingen vil bli besvart gjennom følgende spørsmål: 

- Hvilke internkontrollrutiner er etablert for å sørge for etterlevelse av habilitetsreglene i de to en-

hetene?  

- I hvilken grad oppfatter ansatte og ledelse at det er tilstrekkelig bevissthet om habilitetsreglene 

og i hvilken grad oppfatter de at de blir etterlevd? 

6.1. Metode og avgrensninger 

Problemstillingen handler om de ansattes bevissthet og etterlevelse av rutinene for vurdering av ha-

bilitet. Vi har lagt opp til å undersøke dette gjennom intervjuer og spørreundersøkelse. (Spørsmå-

lene i spørreundersøkelsen er tatt inn i vedlegg.) Et supplement kunne vært å gjennomføre stikkprø-

ver, men har kommet til at det ville bety omfattende dybdeanalyser og krevd tid og ressurser utover 

hva som er rammen for dette oppdraget.  

6.2. Revisjonskriterier 

Problemstillingen er en etterlevelseskontroll hvor revisjonskriteriene vil være tjenesteområdenes 

egne retningslinjer for vurdering av habilitet, og eventuelt andre lovkrav som ikke fremgår av ret-

ningslinjene. 

6.3. Faktabeskrivelse  

6.3.1. Rutiner for habilitetsvurdering i byggesaksseksjonen 

I byggesaksseksjonen blir samtlige innkomne saker registrert ved dokumentsenteret på servicetor-

get. Sakene blir sendt til byggesaksleder som fordeler sakene til teamene. Deretter er det teamle-

der som fordeler sakene til saksbehandlerne i de ukentlige fordelingsmøtene. Her åpnes sakene, og 

teamet får en rask innføring i den enkelte saken. 
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Det er opp til den enkelte saksbehandler å varsle om eventuelle habilitetsutfordringer. Dette tas da 

opp med teamleder og saken omfordeles. Det opplyses at det kan være flere grunner til at saksbe-

handlere ønsker å omfordele en sak. Det er ikke nødvendigvis habilitet som alltid er årsaken. Et ek-

sempel kan være når saksbehandler nylig har hatt en krevende sak, eller at saksbehandler har hatt 

erfaring med søker gjennom en tidligere sak. I intervjuene opplyser de ansatte at arbeidsmiljøet er 

preget av stor åpenhet, og at det er god takhøyde for å ta opp spørsmål og problemstillinger som 

dreier seg om saken og om eventuelle habilitetsvurderinger. Det er også jurister tilgjengelig dersom 

de har behov for slike råd. 

I intervjuer understrekes det fra samtlige at det er høy bevissthet om dette temaet i byggesakssek-

sjonen. Det understrekes at det er lav terskel for å melde fra dersom man ikke ønsker å behandle 

en sak. Det gis eksempler på at flere saksbehandlere som selv bor i kommunen, har gitt beskjed om 

at de ikke ønsker å behandle saker som vedgår nærområdet de bor i. 

Alle vedtak skal ha to signaturer, som regel av saksbehandler og teamleder. I enkelte tilfeller signe-

rer også byggesaksleder. Dette gjelder særlig i saker der det er større kompleksitet og/eller politisk 

interesse. 

Fra og med 2015 har byggesaksseksjonen vært teamorganisert. Seksjonen består av tre team inndelt 

etter sakstyper. Team A behandler enkle byggesaker (mindre byggeprosjekter som garasje, sykkel-

boder osv.), team B behandler dispensasjoner og rammesøknader, ofte private boligprosjekter, og 

team C behandler de større og mer komplekse byggesakene, eksempelvis næringsbygg, boligblokker, 

skoler osv. De opplyser at det er lagt opp til en rullerende ordning mellom teamene for å sørge for 

at saksbehandlerne skal få god kunnskap om de ulike sakstypene og redusere sårbarhet. Teamene 

sitter i åpent landskap. Dette trekkes frem som et positivt tiltak for å fremme åpenhet og tilgjenge-

lighet mellom saksbehandlerne. 

Teamene i byggesaksseksjonen møtes til ukentlig fordelingsmøte og problemstillingsmøte. Disse mø-

tene er ifølge saksbehandlerne med på å styrke likebehandlingsprinsippet ettersom alle på teamet 

får anledning til å gjøre seg kjent med sakene og uttale seg før vedtak fattes. Møtene er også godt 

egnet for å melde fra dersom de av ulike årsaker ikke ønsker å behandle en sak. Ut over dette hol-

des ukentlige møter i byggesaksforum, ukentlige protokollmøter9 og månedlige personalmøter. Det 

nevnes at etikk, korrupsjon, habilitet og arkivfunksjonen, herunder korrekt journalføring og e-

post/SMS-lagring, er jevnlig oppe til diskusjon. 

Representanter fra avdelingen har månedlige møter med dokumentsenteret der lederne for plan- og 

bygningsavdelingen og dokumentsenteret stiller ved behov. Spørsmål til journalføring og håndtering 

av innkommet post tas med til disse møtene. Det blir også opplyst at kommunen «speiler» all post 

på kommunens nettside slik at innbyggere kan lese og se hva kommunen mottar av post, samt hvor-

dan kommunen svarer og behandler sakene. 

I kjølvannet av korrupsjonssaken i Drammen kommune har avdelingen hatt særskilt oppmerksomhet 

mot habilitet i byggesaksseksjonen. Det har eksempelvis vært arrangert nettverksmøter for bygge-

sak som består av byggesaksbehandlere fra kommunene Drammen, Øvre Eiker, Kongsberg, Lier, 

Nedre Eiker, Bærum, Røyken, Hurum og Asker. På nettverksmøtene stiller hele seksjonen. Møtene 

avholdes to ganger i året, og habilitet, etikk og korrupsjon var hovedtemaer i fjor høst. Der stilte 

også Transparency International. Habilitet, etikk og korrupsjon var også på dagsorden i nettverks-

møtet våren 2017. I tillegg har halvparten av byggesaksgruppen vært på byggesakskonferanse i slut-

ten av januar der habilitet og etikk også var satt på dagsorden. Transparency International er invi-

tert på personalmøte for hele avdelingen. Avdelingen har ikke gjennomført dilemmatrening i år, 

men dette er planlagt å gjennomføre fremover. 

                                                           
9 I protokollmøtene gjennomgås prinsippsaker, saker som har blitt tatt opp i Bygningsrådet etc. 
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6.3.2. Rutiner for habilitetsvurdering i t jenestetildelingen

I t jenestetildelingen blir alle innkomne søknader scannet og lagt i journals ystemet av administrasjo-
nen på b rukertorget. Sakene fordele s fortløpende til den enkelte saksbehandler fordelt etter fagom-
råde og fødselsdato. Alle vedtak signeres av saksbehandler og leder . I Intervjuene kommer det tyde-
lig frem at de opplever det som enkelt å melde fra dersom en saksbehandler ønsker å avstå fra å be-
handle en sak. De oppfatter også at kulturen i enheten er preget av høy bevissthet om habilitetsreg-
lene, og at mange legger strengere kriterier til grunn enn det som følger av loven , når de melder
seg inhabile.

I t jenestetildelingen har de nylig etable rt ny møtestruktur. Tre ganger i uken gjennomføres det
korte morgenmøter for b rukertorget 10. Her løftes utfordringer saksbehandlere møter i sammensatte
brukersaker, hvor det er behov for tverrfaglig råd, innspill og samhandling. Brukertorget har også
syv et ikkveiledere. Utover de korte, ukentlige møtene med b rukertorget arrangeres også ukentlige
refleksjonsmøter. Her blir krevende saker tatt opp og diskutert. Det kan dreie seg om faglige spørs-
mål, etiske dilemmaer osv. Møtene er satt sammen på tvers av fagg ruppene. I tillegg holdes det
ukentlige avdelingsmøter , som nevnes som et viktig fora for å kunne ta opp spørsmål vedrørende
habilitet. Hver tredje måned gjennom føres internkontrollprosjekter med kontroll av tjenestetilbu-
det til ti vilkårlige brukere. Habi litet har hittil ikke vært kontrollert, men dette kunne ha vært inn-
ført som en del av kontrollen.

6.3.3. Kartlegging av omfang av habilitetskonflikter i b yggesaksseksjonen og t jenestetilde-
lingen

Vi har kartlagt hvor ofte de ansatte i b yggesaksseksjonen og t jenest etildelingen har møtt habilitets-
konflikter i sin nåværende stilling i Asker kommune. I intervjuer har saksbehandlere og ledere i
begge enheter opplyst at de vurderer habilitet i alle saker, men at det er nokså sjelden det oppstår
konflikt. I figuren nedenf or er sva rene på hvor ofte de ansatte i b yggesaksseksjonen har møtt saker
hvor de har vurdert seg inhabil , gjengitt.

10 Brukertorget består av følgende tre enheter: Tjenestetildelingen, Brukerstyrt personlig assistanse og Bolig,
økonom i og koordinering.

Figur 10 Svar fra ansatte i byggesakseksjonen . N=49. (Kilde BDO Feedback Asker kommune 2017)
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I figuren nedenfor er s varene på dette spørsmålet for t jenestetildelingen gjengitt.

Av resultatene ser vi at et stort flertall av ansatte i begge enhetene vurderer at de sjelden eller
aldri har møtt saker hvor de har vært inhabile. Bare fire prosent av ansatte i b yggesaksseksjonen
har møtt saker hvor de har vært inhabile nokså ofte eller opptil en gang i halvåret. Andele n som
mener at de ofte har møtt saker hvor de har vært inhabile , er noe høyere i t jeneste tildelingen, men
fortsatt lav.

De ansatte ble videre bedt om å svare på hvilke habilitetskonflikter som har oppstått når de først
har møtt denne problemstillingen. Sva rene viser at det slekt og svogerskap med part som er den
vanligste årsaken til habilitetskonflikt . Dette gjelder begge enhetene.

6.3.4. Kartlegging av den opplevde etterl evelsen av habilitetskravene i byggesaksseksjonen
og t jenestetildelingen

På spørsmål et om h va de ansatte gjør dersom de har personlige interesser i en sak , var det mulig å
krys se av på flere alternative svar11. I b yggesaksseksjonen svarer 80 % at de vil gi beskjed til over-
ordnet. I tillegg svarer 51 % at de vil diskutere saken med kollegaer og/el ler diskutere det på team-
møte . 42 % har i tillegg svart at de melder seg inhabile for å være på den sikre siden. Vi ser noen
enkelttilfeller hvor ansatte har svart at de ikke vet hva som bør gjøres i slike tilfeller.

I t jenestetildelingen svarer 72 % at d e vil gi beskjed til overordnet. I tillegg svarer 45 % at de vil dis-
kutere saken med kollegaer og/eller diskutere det på teammøte . 63 % har i tillegg svart at de mel-
der seg inhabile for å være på den sikre siden.

Utover å vurdere egen etterlevelse , ønsket vi også å kartlegge hvordan de ansatte vurderer kollega-
ers og lederes etterlevelse av habilitetsrutinene, og ba dem svare på følgende to spørsmål :

1 . « Kjenner du tilfeller der ledere/saksbehandlere i din avdeling burde ha vurdert seg inhabil ?»

2. « Hvor en ig er du i påstanden – Det er et problem at ansatte i Asker kommune som burde ha
meldt seg inhabile, ikke gjør det? »

I b yggesaksseksjonen svarer åtte prosent at de kjenner tilfeller der ledere/saksbehandlere b urde ha
vurdert seg inhabil. I t jenestetildeli ngen er det ingen som har svart «ja» på dette spørsmålet.

11 Svarprosenten kan derfor ikke summeres til 1 00 % på dette spørsmålet.

Figur 11 Svar fra ansatte i tjenestetildelingen . N=60. (Kilde BDO Feedback Asker kommune 2017)
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I begge enhetene har flest svart «vet ikke» på påstanden : « Det er et problem at ansatte i Asker
kommune som burde ha meldt seg inhabile, ikke gjør det ». Det er likevel noen få tilfeller der an-
satte er enig i påstanden, og dette gjelder i begge enhetene.

Svarene fra b yggesaksseksjonen på dette spørsmålet er gjengitt i figuren nedenfor.

Svarene f ra t jenestetildelingen på dette spørsmålet er gjengitt i figuren nedenfor.

Figur 12 Svar fra ansatte i Byggesaksseksjonen . N=49. (Kilde BDO Feedback Asker kommune 2017)

Figur 13 Svar fra tjenestetildelingen . N=60. (Kilde BDO Feedback Asker k ommune 2017)
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6.4. Vår vurdering er at begge enhetene har etablert rutiner som bidrar til etterlevelse av 

habilitetsreglene, og begge enhetene vurderer egen og kollegaers etterlevelse av habili-

tetsreglene som gode. 

 

Internkontrollrutiner og møtestruktur bidrar til etterlevelse av habilitetsreglene 

I begge enheter er det etablert rutine med to signaturer på alle vedtak. Det er et skille mellom 

hvem som registrerer innkomne søknader, og hvem som behandler saken. Det er også etablert en 

rekke møteplasser hvor saksbehandlere og ledere i begge enheter har forklart at habilitet løftes opp 

til diskusjon. 

Vi anser det som en styrke at begge enhetene har miljøer å henvende seg til, utover møter og le-

delse, dersom det oppstår tvil. Vi tenker da på den juridiske enheten i byggesaksseksjonen og etikk-

veilederne i tjenestetildelingen.  

Det er videre understreket i begge enheter at det er enkelt å omfordele saker dersom saksbehandler 

av ulike årsaker ikke ønsker å behandle en sak. Det er også en styrke at kommunen har «speilet» sa-

kene på hjemmesiden slik at det er åpenhet om sakene som behandles i kommunen. 

Enhetene skårer gjennomgående høyt på vurdering av egen og kollegaers etterlevelse av habili-

tetsreglene, men det er fortsatt viktig å ha oppmerksomhet på opplæring. 

Med bakgrunn i tilbakemeldingene i intervjuene og spørreundersøkelsen vurderer vi at saksbehand-

lerne og ledere har stor oppmerksomhet knyttet til habilitet. Det er i begge enheter gitt uttrykk for 

at saksbehandlere har et strengere syn på hvilke saker de vil behandle, enn det regelverket om ha-

bilitet tilsier. Resultatene fra spørreundersøkelsen viser også at saksbehandlerne gir beskjed til sin 

overordnede i tilfeller de vurderer at de er inhabile, som også er i tråd med retningslinjene.  

I byggesaksseksjonen svarer en høy andel at de også diskuterer saken med kollegaene. De svarer noe 

sjeldnere at de melder seg inhabile for å være på den sikre siden. Vi vurderer dette dithen at de to 

ukentlige møtene fungerer etter intensjonen, og at plasseringen i åpent landskap gjør det enkelt å 

diskutere problemstillinger med kollegaer. Selv om seksjonen har vist at de i høy grad tar opp slike 

tilfeller med overordnet, diskuterer med kollegaer og/eller drøfter med juridisk enhet, merker vi 

oss at det er noen enkelttilfeller hvor saksbehandlere har svart at de ikke vet hva de skal foreta seg 

dersom spørsmålet skulle oppstå. Vi ser dette i sammenheng med svarene som ble gitt på spørsmå-

let om de ansatte opplever at de har fått tilstrekkelig opplæring. Vi mener disse resultatene styrker 

vår vurdering i delkapittel 5.4 om at det fortsatt er behov for opplæring, og at retningslinjene sta-

dig bør repeteres.  

Vi merker oss at en relativt høy andel ansatte i tjenestetildelingen melder seg inhabile for å være 

på den sikre siden. Dette stemmer godt med opplysningene vi fikk i intervjuene, der det ble gitt ut-

trykk for at det er god «takhøyde» for å melde fra og enkelt å endre saksbehandler på sakene. Vi 

vurderer også her at svarene kan være et uttrykk for at enkelte ansatte er usikre på hva som faktisk 

gjør dem inhabile. Dette styrker våre vurderinger om at det fortsatt er behov for opplæring og at 

retningslinjene stadig bør repeteres. 

6.5. Konklusjon knyttet til rutiner og etterlevelse av habilitetsreglene i byggesaksseksjonen 

og tjenestetildelingen 

Begge enhetene har etablert formålstjenlige rutiner som bidrar til høy bevissthet og god etterle-

velse av habilitetskravene. Ansatte og ledere i begge enhetene vurderer egen og kollegaers etterle-

velse av habilitetskravene som gode, men det er fortsatt behov for opplæring og repetisjon av reg-

lene. 
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7. Habilitet ved innkjøp 

Problemstilling: Hvordan er habilitet ved innkjøp ivaretatt? 

Krav til vurdering av habilitet knyttet til innkjøp og anskaffelser er omfattet av kommunens etiske 

retningslinjer.12 Alle innkjøp og anskaffelser omfattes også av anskaffelsesregelverket (LOA, FOA) og 

forvaltningslovens regler om habilitet. 

Dette innebærer at ansatte i kommunen ikke må legge til rette for eller fatte avgjørelser i noen fa-

ser av en anskaffelsesprosess dersom den ansatte eller noen som står nær vedkommende, har en 

egeninteresse i utfallet av saken. Det samme gjelder dersom det foreligger særlige forhold som er 

egnet til å svekke tilliten til den ansattes upartiskhet. Den ansatte har en selvstendig plikt til å vur-

dere sin habilitet, og viser det seg at det foreligger en habilitetskonflikt, må vedkommende fratre 

behandlingen av saken. Dersom dette ikke skjer, kan avgjørelser som vedkommende har fattet i an-

skaffelsesprosessen bli kjent ugyldige. Asker kommune oppfordrer folkevalgte og ansatte i henhold 

til kommunens etisk retningslinjer å registrere sine verv og interesser i KS’ styrevervregister.  

Denne problemstillingen er hovedsakelig forsøkt kartlagt ved utførelse av relasjonskartlegging med 

formål å avdekke mulige bindinger mellom de som arbeider i innkjøpsfunksjon, har attestasjons 

og/eller anvisningsansvar for inngående leverandørfaktura, eller har mulig andre nære relasjoner til 

kommunens leverandører. 

Revisjonen innebærer at Arbeidsmiljølovens § 9-2 (informasjon om kontrolltiltak) er kommet til an-

vendelse, og berørte ansatte er varslet i forkant av revisjonen. Utvalget av ansatte som er inkludert 

i analysen, består av ledere og ansatte med roller knyttet til innkjøp, fakturabehandling og kom-

mersiell kontakt med leverandører. 

Følgende spørsmål er søkt besvart: 

- Har Asker kommunes leverandørregister nødvendig datakvalitet for å sikre en adekvat res-

kontroføring og gjennomføre kontroll av habilitet knyttet til innkjøp? 

- Har sentrale medarbeidere opplyst om sine roller utenfor kommunen, og utøves rollene i 

tråd med etiske retningslinjer i Asker kommune? 

7.1. Metode og avgrensninger 

Revisjonen er utført hovedsakelig som dataanalyser gjennom sammenstilling av ulike registre, både 

offentlig tilgjengelige og kommunens egne registre.  

Problemstillingen omfatter habilitet ved innkjøp, og relasjonskartlegging har derfor vært det pri-

mære. Det betyr at eventuelle «treff» i roller og relasjoner er kartlagt, men ikke om denne relasjo-

nen er benyttet eller utnyttet. Generelt vil en slik nærmere undersøkelse måtte gjennomføres på 

transaksjonsnivå, dvs. kartlegging av transaksjonsdata på den enkelte ansatte. Denne forvaltnings-

revisjonen har ikke hatt som mål å avdekke slike forhold konkret, bare de habilitetsmessige sidene. 

Likevel vil vi anbefale at kommunen følger opp resultatene av denne kontrollen for å avdekke even-

tuelle uheldige sider ved transaksjonene.  

Konsekvensen av dette er også at kommunen ikke får tilgang til detaljert informasjon på individnivå 

som denne vurderingen bygger på, men at disse kan stilles til rådighet for kommunen i etterkant av 

relasjonskartleggingen.  

  

                                                           
12 Asker kommunes etiske retningslinjer pkt. 4 og 6. 
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7.2. Revisjonskriterier 

På et overordnet nivå vil kommunens etiske retningslinjer være et viktig revisjonskriterium, da sær-

lig punktene 4 og 6. Disse bestemmer: 

 

- Folkevalgte og ansatte skal opptre upartisk og unngå å komme i situasjoner som kan med-

føre interessekonflikt mellom kommunens interesser og personlige interesser. Folkevalgte 

og ansatte må ikke ta del i saker der en selv eller nærstående har personlige eller økono-

miske interesser. Dersom personlige interesser kan være egnet til å påvirke beslutninger el-

ler tilretteleggelse av beslutninger i en sak, skal dette tas opp med overordnede. 

- Folkevalgte og ansatte skal ikke ha ansettelsesforhold i andre stillinger, styreverv eller lig-

nende som skaper interessekonflikt med arbeidet i Asker kommune. Folkevalgte og ansatte 

oppfordres til å registrere sine verv og interesser i KS styrevervregister. 

Folkevalgte og ansatte plikter å sette seg inn i og følge gjeldende rettsregler, etiske retningslinjer 

og reglementer som gjelder for kommunens virksomhet. Ansatte har også et ansvar for å legge et 

forsvarlig faglig skjønn til grunn i utøvelse av sitt arbeid. 

For øvrig vil kommunens retningslinjer og prosedyrer for anskaffelser, herunder fullmakter, også 

være et revisjonskriterium under denne problemstillingen. 

7.3. Faktabeskrivelse 

7.3.1. Innhenting av data 

Asker kommune har etter innspill fra BDO gjennomført uttrekk av relevante data fra virksomhetens 

ERP system. Vi mottok følgende data: 

1. Uttrekk fra leverandørregisteret. 

2. Oversikt over levererandører som har fakturert Asker kommune i løpet av 2016. 

3. Ansattregister med tilhørende ansattdetaljer. 

4. Oversikt over ansatte med attestasjons- og anvisningsmyndighet. 

Vi har også innhentet følgende data fra offentlige registre: 

5. Uttrekk fra selskapsregistre med utgangspunkt i leverandører som har fakturert Asker kom-

mune i løpet av regnskapsåret 2016. 

7.3.2. Kontroll av datakvalitet på datagrunnlag for undersøkelsen 

Ved mottatt analysemateriale ble det gjennomført verifikasjonskontroller og rimelighetskontroller 

for å redusere risikoen for at mottatt datamateriale inneholdt feil. 

Mangelfull datakvalitet på leverandørregisteret kan medføre en økt risiko for feilaktig reskontrofø-

ring og misligheter, herunder feil- og duplikatoppføringer ved registrering av leverandører og føring 

av fiktive inngående fakturaer. En effektiv kontroll for å avdekke mulig dobbeltregistrering av leve-

randører, er å gjennomføre oppslag på organisasjonsnummer ved registrering av nye leverandører. 

Dette kombinert med vasking av leverandørregisteret mot selskapsregisteret, vil bidra til økt kon-

troll på leverandørreskontroføringen. 

Kontroll av datakvalitet på leverandørregisteret 

Asker kommune har totalt 28 509 leverandører i leverandørregisteret. Av disse er 8 261 merket som 

«Ikke i bruk», mens 4 654 leverandører har fakturert Asker kommune i løpet av 2016. 
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Det er gjennomført en Modulus 1113-kontroll (MOD11) for å verifisere gyldighet av organisasjonsnum-

mer registrert i leverandørregisteret. Resultatet av denne kontrollen på kommunens leverandørre-

gister viser at 8 524 av leverandørene mangler organisasjonsnummer. 1 181 av leverandørene har 

feil lengde på organisasjonsnummer (ikke 9 siffer) eller har ikke numerisk organisasjonsnummer. 192 

leverandører får feil på gyldighetskontroll av organisasjonsnummer basert på MOD11-kontrollen. 

18 612 har korrekt organisasjonsnummer. Følgende tabell og figur viser observasjonene: 

 

Validering av organisasjons-

nummer 

Antall 

 OK 18612 

MANGLER 8524 

LENGDE <> 9 ELLER IKKE NUMERISK 1181 

FEIL 192 

 

Figur 14 Resultater fra MOD11-kontroll av organisasjonsnummer, Asker kommune 2016. (Kilde Sammenstilt av BDO) 

Kontroll av leverandørregisteret viste også at 12 291 leverandører mangler bankkontonummer. Det 

er en iboende risiko for feilaktig reskontroføring og fiktiv fakturaføring ved manglende kontonum-

mer for utbetalinger i leverandørregisteret. 

Kontroll av duplikate leverandører 

Ved kontroll av leverandørregisteret er det avdekket omfattende tilfeller av dobbeltregistreringer 

(duplikater) av leverandørnavn. Eksempler på identifiserte duplikater er vist i figuren nedenfor. 

                                                           
13 www.brreg.no 
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Figur 15 Antall identifiserte duplikater i leverandørregisteret, Asker kommune 2016. (Kilde Sammenstilt av BDO) 

Figuren over viser eksempelvis leverandørene «Ny lev» og «Ny leverandør» med henholdsvis 22 og 18 

leverandørnummer i registeret. Bruk av ikke identifiserbare leverandører har en iboende risiko for 

feilaktig reskontroføring og føringer av ikke reelle (fiktive) fakturaer. 

Det er også identifisert flere leverandører med samme organisasjonsnummer som kan indikere fore-

komster av duplikate leverandører.  Eksempel på slike leverandører er vist i figuren nedenfor: 

 

Figur 16 Eksempler på leverandører med samme organisasjonsnummer, Asker kommune 2016. (Kilde Sammenstilt av 
BDO) 

  

Match av ansatte mot leverandørregister 

Vi har gjennomført en kontroll med formål å avdekke ansatte som er registrert i leverandørregiste-

ret. Denne kontrollen omfatter matching av bankkontonummer og adresse. Det er avdekket noen 

koblinger mellom ansattregister og leverandørregister. Disse matchede leverandører fremstår ho-

vedsakelig som ansatte/privatpersoner med noen få unntak. Det er gjennomført match basert på 

følgende kriterier: 
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- Samme bankkontonummer 

- Samme adresse (tilnærmet lik) 

Figuren nedenfor viser eksempler på antall match mellom ansatte og leverandører basert på bank-

kontonummer fordelt på enheter. 

 

Figur 17 Eksempler på match mellom ansatte og leverandører basert på kontonummer, fordelt på enheter i Asker kom-
mune. (Kilde Sammenstilt av BDO) 

I alt viste undersøkelsen at 53 ansatte matchet med bankkontonummer registrert på leverandører, 

og 58 ansatte matchet på adresse i leverandørregisteret.  
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Fordeling av leverandører 

Av de 4 654 leverandørene som har fakturert Asker kommune i 2016, er 3 827 registrert med gyldig 

organisasjonsnummer. Fordeling av leverandører basert på organisasjonsform er vist i figuren ne-

denfor. 

 

Figur 18 Fordeling av leverandører basert på organisasjonsform, Asker kommune 2016. (Kilde Sammenstilt av BDO) 

Figuren ovenfor viser at det er en relativ stor andel, 532 stykker, av leverandørene som er registrert 

som enkeltmannsforetak (ENK). 59 av leverandørene er registrert som Norsk Utenlands Foretak 

(NUF). Det anbefales at det gjennomføres stikkontroller på utvalgte selskaper i disse kategoriene.  
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Av de leverandører som har fakturert Asker kommune i 2016, er ifølge selskapsregisteret 85 slettet, 

21 konkurs, åtte oppløst, seks oppløst for fusjon, tre sendt til skifteretten og én leverandør oppløst 

etter konkursloven. Det anbefales at det gjennomfører kontroll og stikkprøver knyttet til transaksjo-

ner på disse leverandørene. Figuren nedenfor viser fordeling av status på leverandører i henhold til 

regnskapstall til og med 2015. 

 

Figur 19 Status leverandører basert på selskapsregisteret til og med 2015, Asker kommune. (Kilde Sammenstilt av BDO) 

 

7.3.3. Kartlegging av roller og relasjoner til leverandører 

Det er gjennomført en kartlegging av hvilke mulige roller og relasjoner ansatte i Asker kommune har 

mot kommunens leverandører. Denne kartleggingen har omfattet direkte og indirekte roller og rela-

sjoner14. Analyser har vært gjennomført for å avdekke «formelle» relasjoner mellom Asker kommu-

nes leverandører og ansatte. Med «formelle» relasjoner menes relasjoner gjennom styreverv og/el-

ler eierinteresser. Analysen er gjennomført med utgangspunkt i Asker kommunes leverandørregister 

og sammenholdt med ansatte knyttet til innkjøpsfunksjon. Totalt 4 579 ansatte har vært inkludert i 

analysen.15 

Analysen har inkludert leverandører som regnskapsført med omsetning i perioden 01.01 2016 til 

31.12.2016. Totalt 3 827 leverandører med gyldig organisasjonsnummer har vært inkludert i analy-

sen. 

                                                           
14 Indirekte rolle er å ha rolle eller eierskap i et selskap som igjen har eierandeler hos leverandører 
til kommunen, eksempelvis at en ansatt har 50 % eierskap i et selskap som eier 20 % av leverandør. 
15 De fleste ansatte i kommunen har anledning til å initiere eller gjennomføre innkjøp. 
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Innhentede data om roller og eierforhold omfattet totalt 175 144 eierrelasjoner og 337 224 rollere-

lasjoner.16 Vurdering av utvalg av ansatte som skulle inngå i relasjonskartleggingen, er gjennomført 

av Asker kommune basert på innspill fra BDO. 

Forbehold og presiseringer 

Det er gjennomført analyser hvor våre observasjoner fremgår av denne rapporten. Gjennomføring 

av disse analysene innebærer ikke at BDO på noen måte kan utelukke at ytterligere avvik eller funn 

kan ha forekommet i den tidsperioden analysen dekker. Det er i denne fasen av kartleggingen ikke 

rapportert relasjoner på individnivå, som nevnt, kun en overordnet oversikt over omfang av roller og 

relasjoner.  

BDO benytter vanligvis informasjon innhentet både fra selskapsregisteret i Brønnøysund og aksjo-

nærregisteret fra Skatteetaten. Aksjonærregisteret ble for 2016 frigitt 11. mai, men BDO har ikke 

mottatt dette før oversendelse av rapport.17 Vi har derfor basert oss på aksjonærposteringer i data 

fra Brønnøysund. Disse aksjonærdata har mangelfull informasjon slik at eventuelle avdekkede aksjo-

nærrelasjoner må etterprøves. 

7.3.4. Identifiserte relasjoner 

 

Eierskap i leverandører 

Gjennom analysene er det identifisert ansatte som har direkte eierinteresser i leverandører. 26 av 

de kartlagte ansatte er identifisert som innehaver av selskaper som leverer tjenester til Asker kom-

mune. Denne oversikten på individnivå vil kunne stilles til rådighet på anmodning. 

 

Figur 20 Eksempel på direkte eierinteresser (INNH) og roller (MEDL). (Kilde Sammenstilt av BDO) 

 

 

                                                           
16 Populasjon her er relasjoner til leverandører i tre ledd (personer som har relasjoner til disse sel-
skapene). 
17 Aksjonærregister fra 2016 kan benyttes i forbindelse med eventuell gjennomgang med kommunen 
i kjølvannet av forvaltningsrevisjonen. 
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Roller i leverandører 

Gjennom analysene er det identifisert overkant av 60 ansatte med direkte roller (styreverv e.l.) hos 

leverandører til Asker kommune. Disse leverandørene fremstår å være en blanding av ulike organi-

sasjonsformer.  

Vi har gjennomført stikkprøvebaserte oppslag på ansatte med relasjoner i KS’ styrevervregister. Av 

en tilfeldig kontroll på ti ansatte med identifiserte roller mot leverandører, var én av disse (10%) 

registrert i KS’ styrevervregister. Denne oversikten på individnivå vil kunne stilles til rådighet på an-

modning.  

Resultatet viser at det er behov for å øke bevissthet blant de ansatte om viktighet av å melde inn, 

oppdatere eller registrere ansattes verv og økonomiske interesser. 

7.4. Vår vurdering er at leverandørregisteret bør forbedres, og at ansattes opplysninger om 

verv og økonomiske interesser bør bevisstgjøres. 

Problemstilling 5 Hvordan er habilitet ved innkjøp ivaretatt? Vurdering 

Kontrollene har avdekket et behov for å styrke kvalitet på registrering og 

vedlikehold av informasjon knyttet til leverandører til Asker kommune.  

Resultatene fra gjennomførte kontroller viser at rutiner for registrering og 

vedlikehold av leverandørinformasjon kan forbedres. Det bør gjennomføres 

en vasking og oppdatering av kommunens leverandørregister som et ledd i å 

styrke kvalitet på fakturakontroll og habilitet knyttet til anskaffelser.  

 

Gul 

Kontrollene har avdekket et behov for å styrke arbeidet med kontroll og 

oppfølging av habilitet i innkjøpsfunksjonen.  

Resultatene fra gjennomførte kontroller viser at det er behov for å øke be-

vissthet blant de ansatte om viktighet av å melde fra om og registrere ansat-

tes verv og økonomiske interesser. Det er opp til den ansatte å vurdere habi-

litet i hver enkelt sak, men gjennomføring av kontroller, eksempelvis rela-

sjonskartlegging, vil kunne bidra til å forebygge eventuelle rolleblandinger, 

samt avdekke brudd på habilitet.  

 

Gul 

 

7.5. Konklusjon knyttet til habilitet ved innkjøp 

Det er avdekket behov for gjennomgang av kommunens leverandørregister for å forbedre datakvali-

tet og fjerne avdekkede avvik. Styrket kontroll av habilitet og identifisering av eventuelle habili-

tetskonflikter bør vurderes for å forebygge eventuell blanding av roller. 
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8. Høringsuttalelse 

8.1. Rådmannens høringsuttalelse 
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8.2. Kommentar til høringsuttalelse 

Asker kommune har gitt noen kommentarer til faktabeskrivelsen i rapporten som vi har endret/sup-

plert i tråd med kommunens innspill. I tillegg har rådmannen avgitt en egen høringsuttalelse. Han 

har enkelte kommentarer til spørreundersøkelsen til ansatte og ledere innen helse og omsorg, blant 

annet at spørsmålene er negativt ladet. Spørsmål innen etterlevelse av etikk og habilitet kan opple-

ves få en slik innretning. Det er to spørsmål som er formet som en påstand (nr. 15 og 22) og kan sy-

nes negativ ladet. Vi er enig i at svaralternativene kunne vært «like mange» som grad av enighet og 

grad av uenighet, men resultatene summeres i rapporten. Tilsvarende var det en påstand (med sup-

plerende spørsmål) knyttet til undersøkelsen innen byggesaksseksjonen og tildelingsenheten. 

I spørsmål ti til helse og omsorg stilte vi spørsmål om omfang av tvang generelt. Dette innebærer 

alle nyanser innen tvang. I spørsmål tolv stilte vi spørsmål vedrørende tvang som ikke er hjemlet i 

lov. Rådmannens kommentar til manglende nyanse om bruk av tvang, er alle hjemlet i lov. 
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9. Vedlegg 

9.1. Spørsmål i spørreundersøkelsen 

9.1.1. Spørsmål til ansatte og ledelse innenfor helse og omsorg 

 

Du vil nå bli stilt noen spørsmål knyttet til bruk av tvang i din arbeidshverdag  

 1 

Spørsmål Er du kjent med innholdet i lovverk som inkluderer bruk av tvang? 

Til hvem Alle  

Svaralternat-
iver 

 Ja 

 Nei 

 Vet ikke 

Skal besvare Opplæring 

 

2 

Spørsmål Har du deltatt på følgende: (kryss av for de aktuelle – mulighet til å velge flere) 

Til hvem Alle 

Svaralternat-
iver 

 Opplæring i regler og lover om bruk av tvang 

 Kurs i HAVA (håndtering av aggressiv og voldelig adferd) 

 Møter med tvang som refleksjonstema? 

 Andre arenaer for å diskutere etiske problemstillinger knyttet til tvang i din 
virksomhet 

 Andre kurs/opplæring/møter med etikk og tvang som tema 

 Har ikke mottatt opplæring i lover og regler eller deltatt på møter om bruk 
av tvang 

Skal besvare Opplæring  

 

3 

Spørsmål Har du mottatt tilstrekkelig opplæring i lover og regler om bruk av tvang? 

Til hvem Alle 

Svaralternat-
iver 

 Ja 

 Nei 

 Usikker 

 Har ikke mottatt opplæring i lover og regler om bruk av tvang 

Skal besvare Opplæring 

 

4 

Spørsmål Var opplæringen tilpasset det tjenesteområdet du arbeider innenfor? 

Til hvem Alle 

Svaralternat-
iver 

 Ja 

 Nei 
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 Vet ikke 

 Ikke aktuelt 

Skal besvare Opplæring  

 

5 

Spørsmål Er du kjent med rutinen for vurdering av samtykkekompetanse? 

Til hvem Alle  

Svaralternat-
iver 

 Ja 

 Nei 

 Vet ikke 

 Ikke relevant 

Skal besvare Kjennskap til tvang/opplæring 

 

6 

Spørsmål Er du kjent med hvorvidt de tjenestemottakerne du arbeider med har samtykke-
kompetanse? 

Til hvem Alle  

Svaralternat-
iver 

 Ja – for alle 

 Ja – for noen 

 Nei 

 Vet ikke 

 Ikke relevant 

Skal besvare Kjennskap til tvang 

 

7 

Spørsmål Er du kjent med om noen av tjenestemottakerne du arbeider med har vedtak om 
tvang og hva dette innebærer? 

Til hvem Alle 

Svaralternat-
iver 

 Ja, ingen har vedtak om tvang  

 Ja, og jeg vet hva vedtaket innebærer for alle 

 Ja, men jeg vet kun hva vedtaket innebærer for noen 

 Nei 

 Ikke aktuelt  

Skal besvare Kjennskap til og kunnskap om bruk av tvang 

 

8 

Spørsmål Hvor ofte opplever du etiske dilemmaer knyttet til tvang? 

Til hvem Alle i helse og omsorg 

Svaralterna-
tiver 

 Flere ganger i uken 

 Et par ganger i måneden 

 Et par ganger i året 

 Sjeldnere enn en gang i året 

 Aldri   
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Skal besvare Forekomst  

 

9 

Spørsmål Kan du gi ett eller flere eksempler på etisk dilemmaer knyttet til tvang som du har 
erfart? 

Til hvem Alle som ikke svarte aldri på forrige spørsmål 

Svaralterna-
tiver 

 Fritekst 

Skal besvare Forekomst 

 

10 

Spørsmål Har du benyttet tvang? 

Til hvem Alle 

Svaralternat-
iver 

 Ja 

 Nei 

 Usikker 

Skal besvare Forekomst 

 

11 

Spørsmål Kan du kort beskrive en hendelse hvor du har benyttet tvang? 

Til hvem Til alle som har svart ja på forrige spørsmål 

Svaralternat-
iver 

 Fritekst 

Skal besvare Forekomst 

 

12 

Spørsmål Kjenner du situasjoner hvor det har blitt benyttet tvang uten hjemmel i lov eller 
vedtak? 

Til hvem Alle 

Svaralternat-
iver 

 Ja 

 Nei 

 Vet ikke 

Skal besvare Forekomst  

 

13 

Spørsmål Kan du beskrive en slik situasjon som du har vært vitne til? 

Til hvem Til alle som har svart ja på den forrige spørsmål 

Svaralternat-
iver 

Fritekst 

Skal besvare Kjennskap til og kunnskap om bruk av tvang 
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14 

Spørsmål Dersom tvang har blitt benyttet i tjenesten hvilke aktiviteter vært gjennomført in-
ternt i etterkant (kryss av for de aktuelle – mulighet til å velge flere) 

Til hvem Alle 

Svaralternat-
iver 

 Rapportering av hendelsen  

 Oppfølgingssamtale med leder 

 Oppfølgingssamtale med fagansvarlig 

 Situasjonen har blitt brukt som case ved en senere anledning 

 Ingen av delene 

 Har aldri utført tvang 

Skal besvare Rutiner for etterarbeid 

 

15 

Spørsmål Vurder påstanden «Det er et problem at ansatte i Asker kommune bruker tvang 
uten hjemmel i lov eller vedtak» 

Til hvem Alle i helse og omsorg 

Svaralterna-
tiver 

 Enig 

 Delvis enig 

 Uenig 

 Vet ikke  

Skal besvare  

 

16 

Spørsmål Er det andre forhold knyttet til bruk av tvang eller håndtering av du ønsker å ut-
dype? 

Til hvem Alle 

Svaralternat-
iver 

 Fritekst 

Skal besvare  

 

 

 

Du vil nå bli stilt noen spørsmål knyttet til håndtering av sensitiv informasjon og taushetsplikt i din 

arbeidshverdag  

17 

Spørsmål Er du kjent med innholdet i kommunens taushetserklæring? 

Til hvem Alle i helse og omsorg 

Svaralterna-
tiver 

 Ja 

 Nei   

 Vet ikke 

Skal besvare Kunnskap om håndtering av sensitiv informasjon 
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18 

Spørsmål Hvor ofte opplever du etiske dilemmaer knyttet til håndtering av sensitiv informa-
sjon eller taushetsplikt i din arbeidshverdag? 

Til hvem Alle i helse og omsorg 

Svaralterna-
tiver 

 Flere ganger i uken 

 Et par ganger i måneden 

 Et par ganger i året 

 Sjeldnere enn en gang i året 

 Aldri   

Skal besvare Forekomst 

 

19 

Spørsmål Kan du gi ett eller flere eksempler på etisk dilemmaer knyttet til håndtering sensitiv 
informasjon eller taushetsplikt du har erfart? 

Til hvem Til alle de som ikke har svart aldri 

Svaralterna-
tiver 

 Fritekst 

Skal besvare Forekomst 

 

20 

Spørsmål Diskuteres utfordringer knyttet til håndtering av informasjon og etterlevelse av 
taushetsplikt? (For eksempel hva har pårørende krav på å vite, hvordan svarer man 
andre beboere som lurer på hvorfor X får en slik type medisin osv) 
 

Til hvem Alle  

Svaralterna-
tiver 

 Egne møter med dette som refleksjonstema 

 Som del av personalmøter 

 Andre arenaer for å diskutere etiske problemstillinger knyttet til tvang i din 
virksomhet 

 Har ikke hatt dette som tema på møter eller lignende  

Skal besvare Kunnskap/opplæring om håndtering av sensitiv informasjon 

 

21 

Spørsmål Har du møtt noen av følgende utfordringer knyttet til håndtering av informasjon og 
etterlevelse av taushetsplikt?  

Til hvem Alle i helse og omsorg 

Svaralterna-
tiver 

 Uklarhet i hvilken informasjon har pårørende krav på å vite 

 Hvorvidt man skal gi informasjon til en behjelpelig nabo 

 Situasjoner hvor andre kan overhøre sensitiv informasjon  

 Andre har initiert samtaler om brukere i offentlig rom 

 Hatt innsyn eller tilgang til sensitiv informasjon du ikke trenger i din hver-
dag 

 Annet 

Skal besvare Kunnskap om håndtering av sensitiv informasjon 
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22 

Spørsmål Vurder påstanden «Det er et problem at ansatte i Asker kommune ikke håndterer 
sensitiv informasjon forsvarlig og taushetsplikten brytes ofte» 

Til hvem Alle  

Svaralterna-
tiver 

 Enig 

 Delvis enig 

 Uenig 

 Vet ikke  

Skal besvare  

 

 

Du vil nå bli stilt noen spørsmål om ditt arbeidsforhold 

23 

Spørsmål Hvilken stilling har du? 

Til hvem Alle 

Svaralternat-
iver 

 Leder 

 Tjenesteyter 

 Ønsker ikke å svare 

Skal besvare Deskriptivt 

 

24 

Spørsmål Hvilken utdanning har du? 

Til hvem Alle 

Svaralternat-
iver 

 Relevant treårig høyskole utdanning (Vernepleie, sosionom, sykepleie ol) 

 Relevant videregående utdanning (helsefagarbeider, barne- og ungdomsar-
beider ol) 

 Annen ikke-relevant høyere utdanning  

 Ufaglært  

 Ønsker ikke å svare 

Skal besvare Deskriptivt 

25 

Spørsmål Hva er ditt ansettelsesforhold? 

Til hvem Alle 

Svaralternat-
iver 

 Fast fulltid 

 Fast deltid 

 Midlertidig ansatt 

 Ekstrahjelp 

 Ønsker ikke å svare 

Skal besvare Deskriptivt 
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26 

Spørsmål Hvor mange års ansiennitet har du? 

Til hvem Alle 

Svaralternat-
iver 

 0-2 år 

 3-5 år 

 6-9 år 

 10 eller flere år 

 Ønsker ikke å svare 

Skal besvare Deskriptivt 

 

27 

Spørsmål Hvilken virksomhet jobber du innenfor? 

Til hvem Alle i helse og omsorg 

Svaralterna-
tiver 

 Hjemmesykepleien 

 Bolig for mennesker med psykisk utviklingshemming 

 Omsorgsbolig med heldøgnstjeneste 

 Sykehjem 

 Annet   

 Ønsker ikke å svare 

Skal besvare Deskriptivt 
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9.1.2. Spørsmål til ansatte i tjenestetildelingen for helse og omsorg og byggesaksbehandling 

 

Du vil nå bli stilt noen spørsmål knyttet til habilitet i din arbeidshverdag  

 

1 

Spørsmål Opplever du at det er tydelig hvilke kriterier som gjør deg inhabil i en sak? 

Til hvem Alle 

Svaralterna-
tiver 

 Ja 

 Nei 

 Vet ikke 

Skal besvare Kjennskap til lovverk 

 

2 

Spørsmål Hvilke typer habilitetskonflikter har du møtt i din nåværende stilling? 

Til hvem Alle 

Svaralterna-
tiver 

 Part i saken 

 Er slekt eller svogerskap med part 

 Er eller har vært gift eller forlovet med, eller er fosterfar/mor/barn til part 

 Er verge eller fullmektig for en part i saken 

 Er leder eller har en ledende stilling i, eller er medlem av styret eller be-
driftsforsamling 

o Et samvirkeforetak, forening, sparebank eller stiftelse som er part i 
saken 

o Selskap som er part i saken 

 Jeg har aldri møtt habilitetskonflikter i min nåværende stilling 

Skal besvare Kjennskap til lovverk/forekomst 

 

3 

Spørsmål Hvor ofte møter du saker hvor er inhabil? 

Til hvem Alle 

Svaralternat-
iver 

 aldri 

 sjelden / en gang i året 

 ofte / minst en gang i måneden 

 oftere enn en gang i måneden 

 vet ikke 

Skal besvare Forekomst  

 

4 

Spørsmål Hva gjør du dersom du har personlige interesser i en sak? (kryss av for de aktuelle – 

mulighet til å velge flere) 

Til hvem Alle 
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Svaralterna-
tiver 

 Gir beskjed til overordnet? 

 Gir beskjed til tillitsvalgt? 

 Skriver et notat og lagrer det på saken? 

 Sjekker lovverket eller interne rutiner? 

 Diskuterer med kollegaer/tar det opp på teammøte? 

 Melder deg inhabil for å være på den sikre siden? 

 Kontakter juridisk avdeling? 

 Gjør ikke noe spesielt 

 Vet ikke 

 Har ikke vært aktuelt 

Skal besvare Kjennskap til rutiner 

 

5 

Spørsmål Kjenner du til tilfeller der ledere og/eller saksbehandlere burde ha vurdert seg som 
inhabil? 
 

Til hvem Alle 

Svaralternat-
iver 

 Ja 

 Nei 

 Vet ikke 

 Ikke aktuelt 

Skal besvare Forekomst  

 

6 

Spørsmål Hvor enig er du i påstanden «Det er et problem at ansatte i Asker kommune som 
burde meldt seg inhabile, ikke gjør det?» 

Til hvem Alle 

Svaralternat-
iver 

 Helt enig 

 Delvis enig 

 Uenig 

 Vet ikke 

Skal besvare  

 

7 

Spørsmål Hvor enig er du i påstanden «Det er et problem at ansatte i Asker kommune som 
burde meldt seg inhabile, ikke gjør det?» Utdyp. 

Til hvem Alle som svarte helt enig 

Svaralternat-
iver 

 Fritekst 

Skal besvare  

 

8 

Spørsmål Hvilke habilitetskonflikter har du observert? 

Til hvem Alle 



42/17 Forvaltningsrevisjon av etikk og habilitet  - 17/00034-5 Forvaltningsrevisjon av etikk og habilitet  : BDO - Rapport om vurdering av etikk og habilitet (endelig)

Forvaltningsrevisjon   Etikk og habilitet 

Side 56 av 57 
 

Svaralternat-
iver 

 Ansatte har verv i bedrifter, organisasjoner o.l. som skaper habilitetsproblemer  

 Ansatte har forretningsmessige, familiære eller andre nære sosiale forbindel-
ser som skaper habilitetsproblemer  

 Ansatte har lønnet bierverv av et omfang som går utover utførelsen av arbei-
det i kommunen  

 Ansatte har bierverv som setter vedkommende i en konkurransesituasjon eller 
lojalitetskonflikt i forhold til kommunens virksomhet 

 Jeg har ikke observert habilitetskonflikter 

Skal besvare Kjennskap til lovverk/forekomst 

 

9 

Spørsmål Har du mottatt tilstrekkelig opplæring om hvordan vurdere egen habilitet? 

Til hvem Alle 

Svaralternat-
iver 

 Ja 

 Nei 

 Vet ikke 

Skal besvare Opplæring 

 

10 

Spørsmål Var opplæringen tilpasset det tjenesteområdet du arbeider innenfor? 

Til hvem Alle 

Svaralternat-
iver 

 Ja 

 Nei 

 Vet ikke 

 Ikke aktuelt 

Skal besvare Opplæring 

 

11 

Spørsmål Er det andre forhold du ønsker å utdype? 

Til hvem Alle 

Svaralternat-
iver 

 Fritekst 

Skal besvare  

 

Du vil nå bli stilt noen spørsmål om ditt arbeidsforhold 

12 

Spørsmål Hvilket tjenesteområde arbeider du innenfor? 

Til hvem Alle 

Svaralternat-
iver 

 Teknikk og miljø 

 Tjenestetildelingen for helse og omsorg 
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Skal besvare Deskriptivt 

 

13 

Spørsmål Hvilken stilling har du? 

Til hvem Alle 

Svaralternat-
iver 

 Saksbehandler 

 Leder 

Skal besvare Deskriptivt 

 

14 

Spørsmål Hvor mange års ansiennitet har du? 

Til hvem Alle 

Svaralternat-
iver 

 Samme som på helse 

Skal besvare Deskriptivt 

 

9.2. Dokumentasjon 

Følgende dokumenter har vært primærkilde i denne forvaltningsrevisjonen: 

- Asker kommunens etiske retningslinjer 

- Asker kommune – arbeidsgiverpolitisk plattform 2020, herunder vedlegg 

- Asker kommune – handlingsplan mot korrupsjon 

- Rapport integritetsprofil 2008 og 2013 

- Kvalitetshåndbok v3 (helse og omsorg) 

- Relevant informasjon på kommunens intranett (eks. virksomhetsplaner, oppdragsbrev mv.) 

- Felles ledelsessystem (intern og ekstern varsling, prosesser også til helse og omsorg) 

- Organisasjonskart (plan og bygg) 

- Mal for tilbud om fast ansettelse med tilhørende mal for arbeidsavtale (plan og bygg) 

- Byggesaker 2015 og 2016 

- Generell risiko- og sårbarhetsanalyse 2017 (plan og bygg) 

- Veileder for retningslinjer for boliger med og uten stasjonær bemanning 

- ROS-analyser (tjenesteovergripende og for utvalgte virksomheter) 

 

* * * 
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Arkivsak-dok. 16/00050-5 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 19.06.2017 
 
 
 

   
 
 

NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - 
BESTILLINGSDIALOG 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget ber revisor komme tilbake med forslag til prosjektplan i neste møte. 
 
Vedlegg:  

1. Prosjekter og særattestasjoner, rapport fra BDO til kontrollutvalget i Bergen, 
sak 3-15. 

2. Oversikt over refusjonsgrunnlaget i kommunene for utvalgte 
tilskuddsordninger, BDO 

 
Saksframstilling: 
De to neste områdene kontrollutvalget har prioritert for 2017 er Økonomistyring, 
målstyring og internkontroll og IKT/informasjonssikkerhet ref. Plan for 
forvaltningsrevisjon 2016 – 2019. Kontrollutvalget drøftet bestilling av det neste 
forvaltningsrevisjonsprosjektet i forrige møte, sak 33/17, og fattet følgende vedtak: 
  

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. 

 
Kontrollutvalget har i de to foregående sakene fått orienteringer fra rådmannen om 
tilskuddsordninger og implementering av EUs personvernforordning (GDPR-
direktivet).  
 
BDO har foretatt en gjennomgang av tilskudd, refusjoner og andre overføringer for 
kontrollutvalget i Bergen. Rapporten er lagt ved saken. BDO Danmark har 
gjennomgått over refusjonsgrunnlaget i kommunene for utvalgte tilskuddsordninger. 
Oversikten er lagt ved saken. 
 
Det legges opp til at utvalget drøfter og beslutter valg av prosjekt, og bestiller 
prosjektplan for det prosjektet utvalget prioriterer. 
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Tilleggsrevisjoner  — Bergen kommune

i . Sammendrag

Bergen kommune mottar tilskudd, refusjoner og andre overføringer fra statlige, fylkeskommunale, kommunale

og andre offentlige myndigheter. Vår gjennomgang har ikke avdekket vesentlige svakheteri kontrollene på

området. Vårt hovedfokus har vært på de vesentligste overføringsinntektene.

Nedenfor har vi oppsummert våre viktigste funn og anbefalinger.

Det er i liten grad gjennomført skriftlige risikovurderinger som vedrører overføringsinntektene, herunder

prosjekter og særattestasjoner.

Oppfølgingsrutinene av overføringsinntektene er ikke ensartet. Skatteinngang og rammetilskudd følges tett opp

bl.a. med prognose- og budsjettarbeidet fra byrådsavdeling for finans. For mindre overføringsinntekter er det i

mindre grad detaljert oppfølging mot budsjett og prognose fra byrådsavdeling for finans. Oppfølging foretas

lokalt eller sammen med fagbyrådsavdelingene. Det er i varierende grad oppfølging av at faktisk inntekt

stemmer med underliggende inntektsgrunnlag.

lnoen tilfeller skjer fakturering fra kommunen når refusjonskravet er akseptert og/eller tilsagnet er gitt fra

aktuell tilskuddsgiver. Fakturering gir automatisering i innfordringsarbeidet og kommunens prosess for

utgående faktura sørger for oppfølging av disse inntektene. Dersom det kun skjer en inntektsføring i regnskapet

uten fakturering vil refusjonskrav/tilskudd måtte følges opp med mer manuelle rutiner og kan gi økt risiko for

feil.

Prosessene før søknad om tilskudd og refusjon er ulike i kommunen. Noen byrådsavdelinger har delegert

søknadsarbeidet til resultatenhetene/ etatene, mens andre byrådsavdelinger holder kontrollen med alle

søknadene i sin helhet sentralt i byrådsavdelingen. Det kan være mulig at det ikke blir søkt om midler på alle

aktuelle prosjekter. Det kan være vanskelig å ha oversikten over alle tilskudd og refusjoner når det ikke er et

samlet system for søknader, mottatt tilsagn/innvilgete refusjonskrav i kommunen.

En del av overføringsinntektene krever revisorattestasjon. Det er ulikt krav til hva revisors særattestasjon skal

inneholde. lde fleste tilfellene anvendes ISRS  4400  avtalte kontrollhandlinger, men tilskuddsgiver kreveri noen

tilfeller at innsendte regnskaper skal revideres. Det er varierende grad av bevissthet fra tilskuddsgiver

vedrørende hvilke konsepter som skal anvendes og hvilke kriterier som skal vurderes.

Vi avdekkeri noen grad feil og mangler ved arbeid med særattestasjonene. Ikke korrigerte feil eller mangler

blir tatt med i beretningen eller i uttalelsen. Det blir ikke gitt noen awiksrapportering dersom feilene eller

manglene rettes. Basert på våre særattestasjoner har ikke vi grunnlag for å mene at det er noen form for

subsidiekriminalitet, da vi ikke har avdekket at det er gitt uriktige opplysninger som medfører at kommunen

mottar høyere beløp enn hva som er berettiget.

Kommunen ved byrådsavdeling helse og omsorg (BHO‘) har laget en egen rutine som sikrer prosessene

vedrørende prosjektregnskap i ulike faser. Rutinen bliri utgangspunktet kun benyttet av to byrådsavdelinger.

Også for fellesrutinene knyttet til eksternt finansierte driftsprosjekter er bruken i varierende.

Det er identifisert mangler vedrørende kvalitetssikring av prosjektregnskapene/refusjonskravene i enkelte av

de øvrige byrådsavdelingene. Dette medfører at kvaliteten på grunnlaget det skal gis særattestasjon på, kunne

vært bedre i enkelte tilfeller.

Overføringsinntekter er avstembare mot grunnlagt for inntektene i de fleste tilfeller. Vi har imidlertid under

arbeidet med denne tilleggsrevisjonen avdekket awik mellom inntektsgrunnlag og regnskapsført inntekt uten

at administrasjonen kunne redegjøre for awiket.

1 Byrådsavdeling sosial, bolig og områdesatsing (BSBO) har videreutviklet BHD-rutinene tilpasset

sine behov
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2. Anbefalinger

Vi anbefaler at:

Det blir gjennomført risikovurderinger knyttet til overføringsinntekter, herunder for prosjekter og

særattestasjoner

Det i større grad skal være oppfølging av faktisk inntekt  i  forhold til underliggende dokumentasjon

som underbygger inntekten

Det for refusjonskrav som er akseptert (gitt tilsagn til), i større grad bør gjennomføres fakturering via

Agresso

Alle aktuelle tilskudds- og refusjonsordninger som kan være aktuelle for byrådsavdeling/ kommunen å

søke på, dokumenteres bedre. For å bedre sikre fullstendighet, bør kommunen vurdere tiltak for å

sikre at søknader/krav i større grad blir registrert på en mer oversiktlig måte, og at de blir fulgt opp

når tilsagn/refusjon gis.

De etablerte rutinene i kommunens økonomihåndbok implementeres og etterleves for alle

prosjektregnskaper

Det i større grad gjennomføres en kvalitetssikring hos byrådsavdelingen/enheten som reduserer

omfanget av feil/ svakheter i attestasjonsgrunnlaget/dokumentasjonen. Der det er mulig, at det også i

større utstrekning foretas en totalavstemming av inntektsgrunnlag mot årsregnskapet for samme

inntektskilde
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3. Innledning

3.1. BDOs mandat og oppdrag

BDO har fått  i  oppgave av Bergen kommune v/ Kontrollutvalget å gjennomføre tilleggsrevisjoner rettet mot

mislighetsforhold knyttet til prosjekter og særattestasjoner, sak 3-15. Vi skal gjennomføre undersøkelser og

utføre avtalte kontrollhandlinger for å avdekke mangler og svakheteri nøkkelkontroller som kan forårsake

særskilt eller forhøyet risiko for irregulære forhold.

Statsautorisert revisor Terje Tvedt er ansvarlig partner på oppdraget for BDO AS. Oppdraget har i all hovedsak

vært gjennomført av teamet som reviderer Bergen kommune, men også med bistand fra ressurser fra BDOs

granskningsteam.

3.2. Forbehold og avgrensninger

Resultatene fra gjennomførte undersøkelser er fulgt opp på ulike måter. ldette arbeidet er det gjort

skjønnsmessige vurderinger knyttet til hva som skal følges opp, og på hvilke måter. Vurderingene er gjort av

ressurser med betydelig erfaring fra håndtering av mislighetssaker, herunder oppfølging av denne type

analyser, og ressurser med betydelig innsikt i Bergen kommune.

De undersøkelsene som er gjennomført, herunder den oppfølgingen som er gjort i etterkant, innebærer ikke at

BDO på noen måte kan utelukke at ytterligere «awik», misligheter eller andre uregelmessigheter kan ha funnet

sted i Bergen kommune i den tidsperioden analysen og undersøkelsen dekker.

Denne rapporten gjelder prosjekter og særattestasjoner. l vedlegg 4 til forskrift om årsregnskap og

årsberetning i kommuner finner vi ulike inntektsartsgrupper under økonomiske oversikt drift og investering.

Under er tall fra årsregnskapet 2014 til Bergen kommune lagt inn (tall i 1000 kr):

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFTSREGNSKAP
Tall i 1000 kroner Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap

2014 2014 2014 2013
DRIFTSINNTEKTER
Brukerbetalinger 801048 779 821 778150 764 577
Andre salgs- og leieinntekter 1979 029 l  894 815 1897 321 1458 4.33

Overføringer med krav til motytelse 189-7- 465 I  153 951 1 125 689 1 905109
Rammetilskudd 5 030 300 5 020138 —'-. 887 811 4 753 582
Andre statlige overføringer 423683 408 705 406 454 37616:-

Andre overføringer 14  28-5. 5.669 4 507 79 039

Inntekts- og formuesskatt 7561586 7512 319 7859 943 7415 343

Eiendomsskatt 210319 210215 204 000 201022

Mmmwwwatm 0
Sum driftsinntekter 17 904 715 17 085 633 17 163 876 16 954 468

ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERINGSREGNSKAP
Tall i 1000 kroner Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap

2014 2014 2014 2013
INNTEKTER
Salg driftsmidlerogfast eiendom 38 710 45143 45 000 26 349

Andre salgsinntekter 10170 0 D 29 299

Overføringer med krav til motytelse 70 577 93 229 15 000 45 545
Kompensasjon for men'erdiavgift 248 099 311 044 355 213 O

Statlige overføringer 5-7- 954 114 599 88122 48 872

Andre overføringer -15 159 9 905 O 467

B.CDlIDULQäLEI—Qg—ULÅTLLG 3.; 0 ‘S  .
Sum inntekter 417 563 573 919 503 335 151 591
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Vi har primært hatt fokus på inntektsartene som er merket  i  oversikten på forrige side, men vi har ikke

gjennomgått alle transaksjoner og saldoer i de ulike artsgruppene. De fleste KOSTRA-artene i 70-77- serien

brukes i de tilfellene der kommunen får betalt for utlegg som den har pådratt seg for andre. Tilskudd som er

knyttet til utgifter som kommunen har pådratt seg i forbindelse med produksjon av konkrete tjenester,

defineres som refusjoner. KOSTRA-artene 80-87 inneholder som regel overføring og tilskudd som kommunen

mottar uavhengig av kommunens tjenesteproduksjon, og tilskuddet størrelse påvirker ikke den faktiske

tjenesteproduksjonen. Særattestasjon fra revisor vedrører i hovedsak arter som er regnskapsført «overføringer

med krav til motytelser» i hhv drifts- og investeringsregnskapet. Det forekommer likevel at arteri regnskapet

fra BOD-serien faller inn under revisors kontroll med særattestasjonene.

Under artsgruppen «overføringer med krav til motytelser» i driftsregnskapet er det inntektsført ca. MNOK 483,5

i sykepengerefusjon og refusjon for svangerskapspermisjon i 2014. Vi har ikke gått nærmere inn på denne typen

inntekter, da det ikke er krav om særattestasjon knyttet til disse inntektene.

Rammetilskuddet bygger på kriterier som legges til grunn for rammeoverføringene fra staten til kommunen. Vi

har begrenset våre undersøkelser til å se på grunnlaget for antall psykisk utviklingshemmede som har mottatt

tjenester pr 1.1. fra kommunen hvor det er krav om særattestasjon fra revisor.

3.3. Metodikk og fremgangsmåte

BDOs tilnærming for gjennomføring av denne type analyser tar utgangspunkt i fem steg;

1) Planlegging: Planlegging er gjort med utgangspunkt i risiko og risikoanalyser for Bergen kommune, samt på

bakgrunn av informasjon innhentet i møter med utvalgte personer fra kommunens administrasjon. Dette for å

kartlegge de ulike overføringsinntektene, på overordnet nivå, bruk av ulike systemer og eventuelle spesielle

risikoutsatte områder.

2) Innhenting av data: Relevant data er innhentet fra kommunen og de relevante underavdelingene. Ved

mottatt analysemateriale er det gjennomført verifikasjonskontroller og rimelighetskontroller for å redusere

risikoen for at mottatt datamateriale inneholder feil.

3) Gjennomføring av analyser: BDOs analyser har omhandlet blant annet gjennomgang av rutiner, praksis og

kontrollhandlinger knyttet til kommunens prosjekter og særattestasjoner, herunder gjennomgang av

risikovurderinger gjennomført av kommunen og underavdelinger, samt analyse av prosjekter og

særattestasjoner.

4) Kontroll/verifikasjon av foreløpige og endelige analyseresultater: Analyseresultater er verifisert mot det

opprinnelige analysematerialet mottatt fra kommunen, samt oversendelse til de respektive avdelingene i

kommunen som, delvis i samarbeid med BDO, fulgte opp de identifiserte forholdene (indikasjoner på svakheter

i internkontrollen og indikasjoner på mulige regelbrudd) gjennom å gjøre undersøkelser for å avkrefte eller

bekrefte de identifiserte forholdene. Resultatene av deres undersøkelser ble deretter rapportert til BDO.

5) Rapportering: Ved endt oppdrag rapporteres BDOs resultater og anbefalinger til Kontrollutvalget. Før

oversendelse til kontrollutvalget er rapporten oversendt kommunen for uttalelse.
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4. Funn og resultater  -  prosjekter og særattestasjoner

4.1.  De ulike hovedtypene av prosjekter og særattestasjoner

Statlige, fylkeskommunal og andre kommunale myndigheter ønsker at kommunens revisor skal bekrefte

økonomisk og ikke-økonomisk informasjon som rapporteres fra kommunen til disse myndighetene. lnoen

tilskuddsordninger stilles det krav om at det må foreligge en uttalelse fra revisor før tilskuddet eller refusjonen

fra staten og andre utbetales. For andre ordninger stilles det krav om at et regnskap som dokumenterer riktig

bruk av midlene, skal bekreftes av revisor i etterkant. Nedenfor nevnes eksempler på prosjektregnskap og

særattestasjoneri Bergen kommune hvor BDO i 2014 har avgitt beretning eller revisjonsuttalelse.

" ' '  ' '*::.——f:"'..v"":. gia ”3333 fag” mmg—"W Palma???”
Som hovedregel Krav til

forskuddsvis etter tilsagn er særattestasjon for
Alle Pros;lekter gitt, prosjektregnskap viser Årlig Totalt ca. 100 MNOK tilskudd/ refusjon

bruk o/kr 100 000

. . .. Gjelder både drift
Alle MomskompensaSJon Etterskuddsws 6 ganger pr ar 600 MNOK og investering

Etterskuddsvis, inngår i
BHO PU-telling rammetilskuddet fra Staten Årlig ca. 5-600 MNOK BHO koordinerer

året etter

BHO/BSBO Eleåäälr'sekrevende Etterskuddsvis Årlig ca. 300 MNOK BHO koordinerer

Før 1.4.2015: krav Kravet utarbeides
Enslige mindreårige sendes 1.5.og 1.10. av en

BHO asylsøkere og Etterskuddsvis Etter 1.4.2015: krav ca. 40 MNOK barnevernstjeneste
flyktninger kan ikke være eldre i en bydel for hele

enn 18 måneder Bergen kommune

Restutbetaling Etter hvert som sgäåtägstasjon for
. . etterskuddsvis etter anleggene CA 20-50 MNOK, .

BKNI Spillemiddelregnskap anlegget er ferdig og ferdigstilles og varierer fra år til år Bak??? 36:; $0200
gjennomgått av revisor regnskapet avsluttes 000)

_  . . Normalt ca. 2 ganger Revisor er First
BBKM EU prOSJekt Etterskuddsws per år pr prosjekt ca. 1 MNOK Level Controller

. . Føres med eget
BLED Forenklet revisjon Forskuddsv1s, regnskap Viser Årlig Ca. 5 MNOK ansvarssted i

bruk bykassens regnskap

Prosjekter

Eksternt finansierte prosjekter gjelderi de fleste tilfeller tilskudd som er gitt av statlige myndigheter og hvor

vilkårene for bruken av midlene er gitt i tilsagnsbrevet eller tilsvarende. Det er byrådsavdelingen helse og

omsorg (BHO) sammen med byrådsavdeling bolig, sosial og områdesatsing (BSBO), som har hovedvekten av

prosjektregnskapene som sendes kommunens revisor for særattestasjon. Størrelsen på tilskuddet/ refusjon som

det lages prosjektregnskap på varierte fra 0,1 MNOK til over 20 MNOK i 2014.

Revisor mottar også prosjektregnskaper som skal revideres fra de andre byrådsavdelingene. Som eksempel kan

følgende nevnes fra revisjonen av 2014 (aktuell byrådsavdeling i parentes): Barnefattigdom (BBS og BKNI),

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn (BKNI), Prosjektmidler opprydning Bergen Havn (BBKM), Gratis

kjernetid (BBS) Prosjekter fra Norsk kulturråd (BKNI), 110- sentralen (BLED), Den kulturelle skolesekken (BKNI),

Den kulturelle spaserstokken (BKNI), Rentekompensasjon for skole og svømmeanlegg samt kirkebygg og

kirkeinventar (BFEE).

BDO AS l  SAK 3-15  

 



43/17 Nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt - bestillingsdialog - 16/00050-5 Nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt - bestillingsdialog : Rapport Bergen kommune sendt kommunen 18012016-10

Tilleggsrevisjoner  -  Bergen kommune

Revisjonsuttalelsene beskriver hvilke standarder som er benyttet, og hvilket arbeid og kontrollhandlinger

revisor har utført. Eventuelle awik rapporteres.

Vi antar at prosjektinntekter av denne typen som revideres utgjør ca. MNOK 100.

Kom ensas'on av merverdiav ift Momskom ensas'on

Formålet med Lov om kompensasjon av merverdiavgift er å motvirke konkurransevridninger som følge av

merverdiavgiftssystemet gjennom at det ytes kompensasjon for merverdiavgift til kommuner m.m.

Kompensasjonsordningen medfører at kommuner, fylkeskommuner og andre som omfattes av ordningen får

refundert den merverdiavgift de tidligere har betalt og som ikke er fradragsført ved ordinær terminoppgave for

merverdiavgift. I 2014 er det ført 248 MNOK i investeringsregnskapet 370 MNOK i driftsregnskapet.

Spillemiddelregnskap

Kommuner/fylkeskommuner, lag og organisasjoner kan søke om tilskudd av spillemidlenes overskudd til

idrettsanlegg. For disse prosjektene er det krav om at regnskapet er i tråd med bestemmelser om tilskudd til

anlegg for idrett og fysisk aktivitet (V-O732).

Hordaland Fylkeskommune krever også at tildelte midler til kulturanlegg følger samme kontrollrutine som for

anlegg for idrett og fysisk aktivitet gitt i bestemmelsene i V-0732. Bergen kommune har også hatt slike

prosjekteri 2014.

Ensli e mindreån' e as lsøkere o fl ktnin er

Tilskuddsberettigete utgifter beskrevet i Q—rundskriv 05/2004 (fra 1.4.2015 erstattet med Q—05—15) for enslige

mindreårige asylsøkere og flyktninger er refunderbare fra Bufetat. Det skal søkes om refusjon for det enkelte

barn. I tilfeller hvor den enslige mindreårige er bosatt i f.eks. et kommunalt bo- og omsorgstiltak som et

bokollektiv, kan kommunen beregne refusjon ut fra en døgnpris. ltillegg kan det søkes om refusjon for andre

nødvendige tiltak for den enkelte enslige mindreårige, som begrunnes med særlige behov som det enkelte barn

har. Refusjonsordningen gjelder fram til fylte 20 år. Det er i rundskrivet også nevnt utgifter som ikke dekkes av

refusjonsordningen. Det er lagt opp til at blankett Q—0306 (fra 1.4.15 Q-05-15) skal nyttes av kommunene ved

søknad om statsrefusjon og at revisor skal attestere for det enkelte skjema. Det er krav om revisorattestasjon

hvor avtalte kontrollhandlinger gjennomføres i tråd ISRS 4400.

Ressurskrevende brukere

Alle kommuner som yter særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til enkeltmottakere kan søke om

delvis refusjon av direkte lønnsutgifter knyttet til disse tjenestene. Reglene om tilskuddsordning for særlig

ressurskrevende helse- og omsorgstjenester er gitt i rundskriv lS-4/ 2015 for lønnsutgifter påløpt i 2014 og gis

ved søknad om refusjon. Kommunene kan kreve 80 % av de refusjonsberettigede utgiftene over innslagspunktet

(i 2015 var dette kr 1 043 000) kompensert. Det er krav om revisorattestasjon hvor avtalte kontrollhandlinger

(f.eks. at det kun er direkte lønnsutgifter, korrekte KOSTRA-funksjoner og gyldig enkeltvedtak) gjennomføres i

tråd med standard ISRS 4400.

Tellin antall 5 kisk utviklin shemmede PU Tellin

Antall personer med psykisk utviklingshemming pr. 1. januar 2015 danner grunnlag for utregning av

rammetilskuddet i inntektssystemet for 2016. Rammetilskuddet utgjør for 2015 kr 589 000 pr. person. Alle

kommuner skal registrere antall innbyggere i alderen 16 år eller eldre med psykisk utviklingshemming som per

1.1.2015 har vedtak om tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6, under dette

også S 3-8. Personer som får omsorgslønn etter helse- og omsorgstjenesteloven S 3-6 i forbindelse med omsorg

for personer med psykisk utviklingshemming, skal også registreres. Reglene om registrering av antall personer

med psykisk utviklingshemming i kommunene er gitt i rundskriv lS-3/2015. Det er krav om revisorattestasjon av

antallet personer med psykisk utviklingshemming i kommunene pr 1.1.2015. Revisjonsuttalelsen avgis i samsvar

med ISRS 4400, avtalte kontrollhandlinger som fremkommer av rundskrivet (f.eks. at det foreligger diagnose og

gyldig enkeltvedtak).
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EU-prosjekter

Bergen kommune deltar i EUs territorielle samarbeid INTERREG. Interreg er EUs program for å fremme sosial og

økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. Det er prosjektfinansiering fra EU og

krav om rapportering for bruken av midlene. Kommunens revisor er First Level Controller (FLC) for prosjektene

som kommunen deltar i.

Interkommunalt utval mot Akutt forurensnin

Det er etablert et interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning (IUA) i Bergensregionen. IUAs regnskap blir

ført på eget ansvarssted i regnskapet til Bergen kommune og det er bidrag fra deltakerkommunene som i all

hovedsak finansierer aktiviteten. Det er 26 deltakerkommuner som er med i IUA Bergen region.

O summerin t er ros'ektero særattestas'on

Antall uttalelser er i noen tilfeller ikke lik antall refusjonskrav/ prosjektregnskap. Dette gjelder f.eks. enslige,

mindreårige asylsøkere og flyktninger der revisor avgir en samlet revisjonsuttalelse for alle personene som er

med i grunnlaget for utbetalingen fra Bufetat. landre tilfeller kan ett tilsagnsbeløp til et prosjekt være fordelt

på ulike underprosjekt/refusjonskrav i kommunen, mens det gis kun én revisjonsuttalelse. Disse eksemplene

viser at det er langt flere refusjonskrav og prosjektregnskap enn det er revisjonsuttalelser.

En gjennomgang av revisors avgitte revisjonsuttalelser og andre erklæringer gir følgende byrådsavdelingsvise

fordeling.

  

ff...  _4w...-.,_m:a_,_.m.lw __  _  _  .  -. W.” -.... .. M...—,.. ..  _  .  .. .. .,. - -,..-  ..___  . ...—..
- -n  ~  g. -  _  .  .. .—..» .‘A ', . , l =" ,.

. .. - «' .:, -- Weir-13? Barnemat "mæ
Byrådsavd. for barnehage og skole BBS Attestasjon 4 Gratis kjernetid, fattigdomsmidler

%äjaåsax/d' for byutvikling, klima og BBKM Attestasjon/ EU regler 5 EU-prosjektene, opprydn. Bergen Havn

33351231?" for fmans, eiendom og BFEE Attestasjon/Revisjon ca. 15 Momskompensasjon, rentekompensasjon

Prosjektregnskap, PU-telling, ressurskrevende
Byrådsavd. for helse og omsorg BHO Attestasjon/ Revisjon ca. 50 brukere, enslige mindreårige asylsøkere og

flyktninger
Byrådsavd. for kultur, næring, idrett og BKNI Attestas'on ca 50 Spillemiddelregnskap, ulike prosjekter kultur og
kirke ] ' idrett

Byradsavd. for sosral, bolig og BSBO Attestasjon/ Revisjon ca. 15 Prosjektregnskap, ressurskrevende brukere
områdesatsing

. . Attestasjon  /  Forenklet _
Byradsleders avdeling BLED revisorkontroll 2 110 sentralen, IUA

4.2. Bergen kommunes risikovurderinger knyttet til prosjekter og særattestasjoner

Vi har fått tilbakemelding fra byrådsavdelingene BLED, BHO, BSBO, BBS BKNI og BBKM om at det ikke foreligger

skriftlige risikovurderinger for overføringsinntekter. Fra BFEE har vi mottatt risikovurdering i forbindelse med

overføringsinntekter knyttet til sentrale budsjettposter. Det vises her til ulike oppfølgings- og kontrolltiltak

som er etablert. Økonomiseksjonen vurderer den overordnede risikoen for kriminalitet for å være relativt lav

innenfor prosessen overføringsinntekter.

BDO er kjent med at det pågår et arbeid med å implementere risikovurderinger og risikohåndtering i

kommunen. Vi får opplyst at både lokale og sentrale rutiner på området er en respons på vurdering av

underliggende risiko, men vurderingene av risiko er ikke skriftliggjort i egne dokumenter. BDO har mottatt

flere rutinebeskrivelser og retningslinjer mm til bruk for overføringsinntekter generelt samt prosjekter og

særattestasjoner spesielt. Vi har også mottatt redegjørelser for hvordan inntektene følges opp i forhold til

budsjett, regnskapsføring, budsjettoppfølging, awik/oppfølgingshandlinger og enheter byrådsavdelingene

samarbeider med i oppfølgingen.
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4.3. Kommunens retningslinjer, praksis og kontrollhandlinger

Kommunen har utarbeidet en økonomihåndbok som ligger på intranett (økonominett). Økonomihåndboken

dekker bl.a. overordnet styring, budsjett, driftsinntekter og en rekke andre temaer. Under andre inntekter

(tilskudd og refusjoner mv.) på økonominett finner vi følgende innhold:

l: .,

 

   

   

-J'J

Fer er du nå. Driftsinntekter >> Andre innte"ter (tilskudd, refusjoner m.v.]

.:; wai—'( (??!-4.2,”'3',Å,-,.'Å*'-.f '  ' "37° ' ”etc..-"E! Y“ ”i?m-ä. "a 2317;333:- If" :1

Innbetalinaer Ker. 'ec lene sel ordre når er: i'er sak-. om .slskudd')

en:—***? ' .””.m- '  m-"l'v '
Tilskudd' ...e—...i "'14 HAS-P 533': "

Inkluderende arbeidsliv IA

Bosettlna av personer med funke—onshemmina 3.3333??? {if ..t— ;  j1'"

 

(Oppdatert 2013)
Internt regelverk:

Refusjon' -  Eundne driftsfcnd
Praksisut ifter skoler/barneha er htemefagknden

Praksis lasser Helse o omsor -  He.-nett
Refusionskrav NAV - arbeidsrettet tiltak Ekszernefagkuder:

'  HAL":  Inkluderende arbeids iv

 

   

Diverse: °  nit-E  .  ‘nkijBeI-tcter‘firiksisalass
. . . '  .):  FIDE!  STE LE 1‘  !

Eksternt fmansxerte drifts r051ekter —"-""——

Gaver 3. .- .. ..,» ,.-  f  nav—«<
jf.—u. a--n5_§:'aa‘f‘.-:-lz-:.:;'f'-.“,.m:

.».  _  — Ag;-fm  _ .  ya.- .7“ ,t -_ -.::)... d-  _  ;  :  .. '46-“ »" 4— -- i..—...g Endre: eksisterende innhc—f:  3014:
.  "' '  "  °” °  :! ** ”: = ' ' ' «eta—"..**" 1“ ' ' '  *  .  .  :nnbetalinger(27.03.2014)

--—.  .  . . ' Baeettinr' ev :;ereener Tec" FJnÅS'cnshemm'n
9g] Veilednino refus on HIB skoler '

Refus'onssk'ema HIB vår'høst skoler

Refus'onssk'ema HIB vårjhost barneha er

EL] Prosjektmal

o  ' ri.—å:;  ,  :n» n.. " —.'.. _' 'æitljo.,....

M ØKONOMIHÅNDBOKEN  [  Alt om økonomi på ett (nett)sted
T" Redaktør: Agresso kompetanseteam  l  Teie-än 55 55 90 90

E-pos:: a ressoårukerststtefäiber en.k:imrr.une.nc-

Under «innhold» finner vi en del tilskudds- og refusjonsordninger som ikke har krav om særattestasjon. Under

lenken «Eksternt finansierte driftsprosjekter» finnes det en mal for prosjektregnskaper som er gjeldende for

hele kommunen. lforhold til særattestasjoner er det kun denne som er aktuell.

Det fremkommer her at prosjektregnskap utarbeides i samsvar med utskrift fra Agresso og at det skal

benyttes mal for regnskapsoppstilling (skjema fra prosjektrutinen som er utarbeidet av Byrådsavdeling for helse

og omsorg, eller obligatorisk mal fra tilskuddsyter). Etter rutine for eksternt finansierte driftsprosjekter skal

byrådsavdelingen videresende regnskapsoppstillingen inkludert agressorapporter til revisor for attestasjon.

Administrasjonen oversender revisorattestert regnskap til tilskuddsyter sammen med revisoruttalelse. Disse

rutinene er vist i vedlegget til rapporten.

BDO har også innhentet opplysninger fra byrådsavdelingene om bl.a. hvordan praksis og hvilke kontroller som er

etablert for de ulike overføringsinntektene i forhold til fullstendighet og gyldighet.

4.3. 1. Nærmere om prosjektregnskaper

lfølge økonomihåndboken er det leders (resultatenhetsleders) ansvar å sørge for at bl.a. enhetens inntekter

føres korrekt i regnskapet. Gjennom budsjettoppfølgingen skal awik følges opp og korrigert prognose

rapporteres til kommunens ledelse. Kommunen må ha rutiner som sikrer at den har oversikt over ulike tilskudd
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og refusjonskrav er berettiget, at midlene er brukt som forutsatt og at tilsagnet/refusjonskravet blir innbetalt

til kommunen.

BDO har ikke mottatt informasjon som tilsier at kommunen har et helhetlig system som sikrer at relevante

tilskudds- og refusjonsordninger blir registrert og vurdert om de er aktuelle å søke på.

Byrådsavdelingene har ulike systemer for å sikre fullstendighet når det er søkt om eller det er gitt godkjenning

om å søke om midler. Nedenfor fremkommer opplysninger om innhentet praksis fra byrådsavdelingene:

     
fig:- -  " 'r- » ' '» '.

"vv- ', 7:3' "  ' .» ..  -  ', : ;-..) .» ,,
Følger ikke øk.håndbok for statlige prosjekt
og «ikke lovpålagte prosjekter».  lkke

Mottar hvert år skriv fra .  . . fremlagt for revisor noen samlet oversikt
Byrådsavd. for barnehage BBS statlige myndigheter om girl-(3355351220; ågzrltåstgääg' over disse søknadene, hvem som sender
ng skole mulige midler det kan søkes '  . . .  krav/søknad og hvem som mottar

.. leder (eks ref. krav læreinstituswn) . . .
pa tilsagnene. Egen oppfølgingsrutine under

etablering. Refusjonskrav fra
lærerinstitusjoner følger øk.håndbok

Byrådsavd. for BBKM Mangler opplysninger, ikke Mangler opplysninger, Følger ikke øk.håndboken for alle
nyutvikling, klima og miljø etablert skriftlig system økonomiansvarlig blir orientert prosjekter

3yrådsavd. for finans, BFEE Ikke etablert skriftlig Finansseksjonen for Rentekompensasjon, tilskuddene følges opp
eiendom og eierskap system rentekompensasjon via Escali

3 rådsavd for helse 0 Det lages ikke loversikt ved Seksjonssjef for større tilskudd,
y ' g BHO BHO som har til henSikt a mindre tilskudd hos res.enhets Følger i all hovedsak øk.håndboken.Jmsorg kartlegge alle leder

tilskuddsordninger som er
aktuelle for
byrådsavdelingen

Følger ikke alltid øk.håndbok. Egen generell
oppfølgingsrutine av driftsinntekter over et

Syrådsavd. for kultur, BKNI Mangler opplysninger, ikke Økonomiansvar er delegert til angitt beløp. Ikke fremlagt for revisor noen
iæring, idrett og kirke etablert skriftlig system resultatenhetsleder/ seksjonsleder samlet oversikt over disse søknadene, hvem

som sender krav/søknad og hvem som
mottar tilsagnet,

. . B rådsavdelin en la er for Søknader om tilskudd utarbeides av
3yradsavd. for sos1a!, BSBO hvert regnskaåsår Gå etat eller ansvarlig rådgiver ved Følger i all hovedsak øk.håndbok.
Bolig og omradesatsmg _ . .

over51kt over alle aktuelle byradsavdelmgen
tilskudd som det søkes om
via byrådsavdelingen.

Tilskuddsordninger er mest aktuell

Byrådsleders avdeling BLED Mangler opplysninger, lkke ved Bergen brannvesen, og søknad Med unntak av brannvesenet  — lite aktuelt
etablert skriftlig system om tilskudd følges opp av

resultatenheten.

Vårt inntrykk er at det i liten grad fokuseres på fullstendighet av inntekter på de ulike prosjekttilskuddene. Kun

én byrådsavdeling har bekreftet at de lager oversikt over alle tilskuddsordninger det kan søkes om.

Kommunen har fokus på at prosjektene skal være godkjent internt før det sendes søknad om tilskudd. Rutiner

for oppfølging av søknad, tilsagn, regnskapsføring mm er vist i økonomihåndboken. Oversikten i tabellen over

viser variasjoner i dette oppfølgingsarbeidet, samt at ikke alle enheter følger økonomihåndboken.

Hm..—..?,-
v  « .

BDO AS l SAK 3-15 än-,

 



43/17 Nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt - bestillingsdialog - 16/00050-5 Nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt - bestillingsdialog : Rapport Bergen kommune sendt kommunen 18012016-10

Tilleggsrevisjoner - Bergen kommune

Det er ikke utarbeidet risikoanalyse som viser hvordan risikoer identifiseres, kartlegges og vurderes i forhold til

sannsynlighet og konsekvens. Det er etablert kontrolltiltak som er risikoreduserende, men det er ikke

dokumentert sammenheng mellom kontrolltiltak og risiko.

Kommunens rutiner eri mange tilfeller relevante skriftlige prosessbeskrivelser, men har mangler når det

gjelder å identifisere nøkkelkontroller og at det ikke stilles krav til kvalitetssikring. [ en del tilfeller er det også

manglende arbeidsdeling i rutinene. Det er ikke noen helhetlig etablering av kontrolltiltak på

overføringsområdet i kommunen, noe som også vil være vanskelig sett i relasjon til de ulike tilskudds- og

refusjonsordningene. Gjennomgangen av prosjekter og særattestasjoner i kommunen viser at det er ulikheter

innenfor byrådsavdelingene og mellom byrådsavdelingene. Konsekvensen kan være økt risiko for

feilrapportering.

Etablerte kontroller bygger på å kontrollere at inntekten fra refusjonskravet og tilsagnet er gyldig og korrekt

beregnet. Gyldighet og fullstendighet henger sammen da f.eks. utgiftene i prosjektet må være

refusjonsberettiget for å motta tilskuddet.

Statlige og andre offentlige myndigheter har pålagt helse- og sosialområdet betydelig mer særattestasjoner

enn andre sektoreri kommunen. Enheter som følger rutinen for prosjektregnskap for BHO (og BSBO) har

etablert bedre kontrolltiltak enn de som ikke følger rutinen.

Budsjett- og prognosearbeidet synes å være et hensiktsmessig kontrolltiltak, spesielt på større

overføringsinntekter der budsjett og regnskap bør være samsvarende og at eventuelle awik er avklart.

Økonomihåndboken viser at det er etablert retningslinjer og rutiner for en del typer overføringsinntekter. l

tillegg er det utarbeidet rundskriv, notater etc. som skal sikre korrekt rapportering. Det er varierende grad av

oppfølging av at byrådsavdelingene og resultatenhetene faktisk etterlever disse retningslinjene.

4.3.2. Øvrige særattestasjoner

Kompensasjon
merverdiavgift Kontroller lokalt og sentralt Kontroller lokalt og sentralt

Kontroller med at anlegg er i tråd med søknad og at det
Spillemiddelregnskap Kontroll med søknader og tilsagn kun er refusjonsberettigete utgifter med i

spillemiddelregnskapet

Enslige mindreårige Delegert en resultatenhet, ikke redegjort Kontroll i forhold til refusjonsberettigete utgifter,
flyktninger klart vedr fullstendighet mangelfull kvalitetssikring før oversendelse til revisor

Kontroller lokalt og sentralt,
gjennomgang av enkeltvedtak, vurdere

ressursbruk mot innslagspunkt

Kontroller at kun refusjonsberettigete utgifter er med i
refusjonsgrunnlaget

Ressurskrevende brukere

Kontroller om at det er gjeldende vedtak
på alle som har diagnose og kan tenkes å

ha tjenester pr. 1.1 ..

Telling antall psykisk
utviklingshemmede

Kontroller at det kun er personer som tilfredsstiller
kravene i rundskriv som er med i refusjonsgrunnlaget

Ikke mottatt dokumentasjon på hvordan Kontroller at refusjonsberettigete poster i rapporteringen
EU-prosjekter fullstendighet Sikres er  I  trad med aktuelle bestemmelser

Kontroller om at det regnskapsførers på korrekt
ansvarssted i kommunens regnskap

Interkommunalt utvalg mot
akutt forurensning Mangler Opplysninger
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Kompensasjon  av  merverdiavgift

Det er under økonominett laget et temaskriv om merverdi og merverdiavgiftskompensasjon som viser relevante

regler på området som forventes å være kjent av bilagsforbereder og fakturagodkjenner. LRS og

regnskapskonsern har i tillegg et eget kontrollopplegg før oppgaven signeres i Altinn.

Rådgiver ved regnskapskonsern foretar avsluttende kontroller og legger tallene inn i Altinn og gir melding om at

det er klart for signering. Person med tildelt signaturrett i kommunen signerer oppgaven i altinn og melder fra

at det er klart for revisors endelige kontroll. Revisors attestasjon på dette området dekker gyldighet av

kompensasjonsberettiget beløp. Revisor attesterer ikke fullstendigheten av disse beløpene.

Spillemiddelregnskap

Vi har ikke mottatt dokumentasjon fra byrådsavdelingen BKNI på at aktiviteten rundt spillemiddelregnskap

følger en skriftlig rutine.

Det er kontroller hos tilskuddsgiver og kommunen som skal sikre at alle søknader og tilsagn følges opp.

Kommunens revisor mottar spillemiddelregnskapene etter at de har vært gjennomgått av kontorsjef fra

idrettsseksjonen, BKNI. Noen av prosjektene er generert fra Idrett, andre prosjekter eri utgangspunktet

utarbeidet andre steder i kommunen, f.eks. Grønn Etat, Etat for utbygging, Etat for eiendom og enkelte

grunnskoler. ltillegg er det spillemiddelregnskaper som er utarbeidet av andre utenfor kommunen, f.eks.

private og fylkeskommunale anlegg hvor det er gitt tilsagn om spillemidler og krav om at kommunens revisor

gjennomgår regnskapene. For de private anleggene er det fra og med 2010 også en attestasjon av

momskompensasjonsberettigete utgifter i tillegg til attestasjonen av spillemiddelregnskapene.

Enslige, mindreårige asylsøkere og flyktninger

Byrådsavdelingen helse og omsorg (BHO) har ikke beskrevet kontroll og risikoforhold vedrørende denne

tilskuddsordningen i sin tilbakemelding til revisor. Ansvaret for refusjonskrav og prosjekter følger de ordinære

budsjettfullmaktene, dvs. en resultatenhetsleder har ansvar for refusjonskrav som er aktuelle for enheten

(eksempelvis refusjonskravene i barneverntjenestene).

Ressurskrevende brukere

De faste overføringsinntekter budsjetteres og følges opp sentralt i BHO. Dette gjelder bl.a. toppfinansiering av

ressurskrevende tjenester. For ressurskrevende brukere har byrådsavdelingen etablert et omfattende opplegg

som ligger til grunn for rapporteringen. Dette medfører at etatene/resultatenhetene gjennomgår at alle

enkeltvedtakene er gyldige for alle brukere som tenkes å falle inn under ordningen. Det gjøres beregninger

knyttet til de faktiske kostnader knyttet til hver enkelt bruker for å se om de kommer over terskelverdien for

tilskudd vedr toppfinansieringen av ressurskrevende brukere. Opplegget inkluderer også psykiatritjenesten som

nå er underlagt BSBO. Det er utpekt en kontaktperson av byrådsavdeling helse og omsorg.

Telling antall psykisk utviklingshemmede

Byrådsavdelingen (BHO) har ikke beskrevet kontroll og risikoforhold om denne tilskuddsordningen i sin

tilbakemelding til oss. De faste overføringsinntektene budsjetteres og følges opp sentralt i byrådsavdelingen.

Dette gjelder bl.a., telling av psykisk utviklingshemmede. BHO har ikke beskrevet kontroll og risikoforhold om

denne tellingen i sin tilbakemelding til revisor. Det er utpekt en kontaktperson av byrådsavdelingen.

4.3.3. Overføringsinntekter uten krav om særattestasjon

Kommunen mottar også tilskudd og refusjoner fra offentlige myndigheter hvor det ikke er krav om

særattestasjon fra revisor. Nedenfor har vi beskrevet praksis fra byrådsavdelingene for de største tilskudds- og

refusjonsordningene:
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Inte rerin stilskudd IMDI ca. 300 MNOK 2014

Vi har innhentet skriftlige rutiner fra kommunen som skal sikre fullstendige og gyldige tilskudd. Integrerings- og

mangfoldsdirektoratet har utarbeidet rundskriv nr. 1/15 om regler for tildeling av integreringstilskudd til

landets kommuner. Grunnlaget for integreringstilskuddet ligger påbyrådsavdelingen BSBO, men det er

byrådsavdelingen BFEE som får inntekten på sitt ansvarssted.

Bostøtte boli avdelin en ca. 92 MNOK 2014

Vi har ikke mottatt dokumentasjon fra byrådsavdelingen 8550 på at aktiviteten rundt bostøtten følger en

skriftlig rutine. Den statlige bostøtten mottas månedlig (12 ganger pr år) fra Husbanken. All saksbehandling av

bostøtte skjeri Husbankens bostøttesystem og alle kommuner er tilknyttet systemet. Bostøtten er forskuttert

som kommunal bostøtte til beboere i kommunale utleieboliger

Statstilskudd N ård skole fra IMDI ca. 60 MNOK 2014

Vi har ikke mottatt dokumentasjon fra byrådsavdelingen BBS på at aktiviteten rundt tilskuddet følger en

detaljert skriftlig rutine. Vi har mottatt en oversikt/årshjul for økonomi og tilskudd som viser følgende

overskrifter lagt inn i en tabellform: periode/frist, aktivitet, ansvar, mottaker og sign/ status som er fylt ut.

Tilskuddet som Nygård skole mottar, gjelder for personer som har rett og plikt, eller bare rett, til opplæring i

norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven, og som har fått første oppholds- og arbeidstillatelse som

danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse etter 1. januar 2012 (for 2014). Det foreligger ikke en

totalavstemming av inntekten som viser elev multiplisert med sats som gir bokført inntekt. Søknad om tilskudd

gjøres samlet 1 gang i året for bosatte i år 2 og 3, og kvartalsvis for bosatte i mottak/ år 1. Søknad

gjennomføres på IMDIs sider, og kommunen mottar en bekreftelse på at søknad er mottatt. Utbetaling skjer

etter hvert som søknader er gjennomgått og godkjent. Det kan da forekomme små awik mellom omsøkt beløp

og overført beløp -det "normale" er likevel at det er samsvar mellom beløpene. Fra 2015 skal kommunene ikke

lenger behøve søke tilskudd  -  disse vil bli utbetalt automatisk i IMDInett på bakgrunn av opplysninger fra

Nasjonalt introduksjonsregister (NIR).

Div. tilskudd Le evakten ca. 80 MNOK 2014

Byrådsavdelingen  (BHO) viser til generell delegasjon til resultatenheten, Bergen Legevakt (BL). Det er ikke

fremlagt skriftlige rutiner for aktiviteten rundt enhetens inntektskilder. Vi har mottatt en beskrivelse av de

største overføringsinntektene som i hovedsak består av følgende:

1. Trygderefusjon konsultasjoner: Denne gjelder ulike refusjonstyper. Den største av disse er knyttet til

innsatsstyrt finansiering fra Helse Vest, hvor det på bakgrunn av estimerte DRG- poeng utbetales

akonto månedlig til BL. Det gjøres en avregning av faktisk produksjon i slutten av året etter (ikke gjort

for 2014 på rapporteringstidspunktet).

2. Allmennlegevakt: Bergen Legevakt har allmennlegevakt utenom ordinær åpningstid (åpent kveldstid,

natt, helg og høytid). Leger som deltar i Allm. legevakten er selvstendig næringsdrivende (Vaktlege)

og bruker Normaltariffen. Bergen legevakt tar inn egenandeler og refusjoner på vegne av vaktlegene

og sender oppgjørene til HELFO. BL betaler det ut igjen til den enkelte vaktlege, dvs. at dette ikke

skal gi noe overskudd for BL.

3. Utgiftsdeling med Helse Bergen. Driften av skadepoliklinikken og psykiatrisk legevakt er basert på en

avtale mellom Helse Bergen HF og Bergen kommune, der partene dekker halvparten av netto

driftsutgifter.
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Refus'on 'esteelever skole 0 barneha e fra andre kommuner ca. 45-50 MNOK 2014

Det inngås i følge byrådsavdeling for barnehage og skole avtaler med kommuner og fylkeskommunen. Avtalene

følges opp gjennom året  i  forbindelse med prognosearbeidet. Når det gjelder «gjesteelever», har Seksjon skole

utarbeidet en oversikt over alle avtalene som inngås med kommuner og fylkeskommunen. Her er alle avtalene

spesifisert pr. kommune det er inngått avtale med og hver avtale er igjen brutt ned på enkeltelever med sum

pr. elev. Kommunene faktureres to gangeri året, vår og høst. Det inngås nye avtaler hvert år (skoleåret).

Økonomiseksjonen sender krav til andre kommuner for «gjestebarn». Kravene bygger på oppgave fra Seksjon

barnehages fagsystem. Før kravene sendes, gjennomføres en «adressesjekk» mot Folkeregisteret. Kravene

utgjør 22,6 MNOK Nygård skole og Syns- og audiopedagogisk senter inngår egne avtaler som de selv følger opp.

Andre overførin sinntekter

Noen av disse overføringsinntektene kan falle inn under kategorien prosjektregnskap og burde vært ført slik

økonomihåndboken tilsier for eksternt finansierte driftsprosjekter. Det er også beskrevet rutiner for andre

tilskudds- og refusjonsordningeri økonomihåndboken. lkke alle tilskudds- og refusjonsordninger er tatt med i

økonomihåndboken

4.3.4. Dokumentasjon av refusjonskravet/prosjektregnskapet

Mal for prosjektregnskaper følges i det alt vesentlige kun av BHO og 8580. Dette gjelder både prosjekter som

er underlagt særattestasjon og prosjekter der dette ikke er påkrevd. BDO hari nummerert brev nr. 5 av 6. mai

2015 som ble avgitt i forbindelse med avslutning av revisjonen påpekt bl.a. følgende:

«Minimumskrav til attestasjonsgrunnlaget

Materiale vi mottar må ha følgende egenskaper:

.  Det må være sammenheng mellom grunnlaget for det som skal attesteres og underliggende

regnskapsregistrering.

. Det må benyttes unike ansvarsnummer og prosjektnummer som identifiserer transaksjonene som er

gjenstand for attestasjon (spesielt tippemiddelregnskap og statstilskudd/prosjektmidler).

. Der det er aktuelt, vedlegges relevante tilsagnsbrev som ligger til grunn for  attestasjonen  (spesielt

tippemiddelregnskap og statstilskudd/ prosjektmidler).

.  Det må foreligge dokumentasjon av periodiseringer av prosjekter som strekker seg over flere år for å

unngå dobbel trapportering i prosjektregnskapet.

Kvalitetssikring før innsendelse til revisjon

Vi opplever i mange tilfeller at de forventede minimumskravene til attestasjonsgrunnlaget ikke er til stede.  I

mange av tilfellene, ser det ut til at det ikke er tilstrekkelig kvalitetssikring av grunnlaget før innsendelse til

055.  »

ltilsvar til nummerert brev nr. 5 skriver finansbyråden at de er enige i minimumskravene og mener at

gjeldende rutiner og rundskriv dekker dette. Når det gjelder kvalitetssikring skrives det i samme brev at det er

blitt tatt inn som en «revisjon» av rutinen «eksternt finansierte driftsprosjekter» en presisering om at det skal

signeres for kvalitetssikring.
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4.4.  Forhold avdekket ved revisjonsarbeidet og ved denne rapporteringen

4.4.1. Rapportering fra revisors særattestasjon

Prosjekter:

Revisor kan avdekke feil og mangler. Disse feilene og manglene blir i de fleste tilfellene rettet opp før revisor

avgir sin uttalelse. Det blir da ikke gitt noen awiksrapportering i uttalelsen/ beretningen. Eventuelle ikke-

korrigerte feil og mangler blir tatt med i uttalelsen/ beretningen.

For byrådsavdelingene BHO og BSBO føres de fleste prosjektregnskapene og regnskapsoppstillingene på et unikt

prosjektnummer, noen har et unikt ansvarssted. lnoen få tilfeller er tilsagn gitt til like prosjekt (samme

prosjektnavn), men tilskuddsmidlene/ prosjektet er delt mellom de to byrådsavdelingene. Revisor mottar også

prosjekter til revisjon hvor tilskuddet er gitt tidligere år og hvor særattestasjonen gjelder bruken av

restbevilgning (bundet fond). Revisor mottar regnskapene fra disse byrådsavdelingene via fast kontaktperson.

Prosjektregnskapene fra de andre byrådsavdelingene mottas ofte direkte uten noen kvalitetssikring fra

byrådsavdelingene. Det er i svært varierende grad etterlevelse av rutinebeskrivelsene av «eksternt finansierte

driftsprosjekter». Kvaliteteten på disse prosjektregnskapene er generelt mindre tilfredsstillende enn prosjekter

som mottas fra byrådsavdelingene BHO og BSBO.

Kom ensas'on av merverdiav ift

Det er ikke rapportert om avvik i momskompensasjonsoppgaven i 2014 i revisors beretninger.

Spillemiddelregnskap

Det har vært tilfeller der tilsagn om tilskudd gis ulike anlegg (prosjekter), men at kommunen kun har opprettet

ett prosjektregnskap i Agresso hvor de ulike anleggene blir registrert samlet. Dette gir utfordringer for

administrasjonen når det skal avgis regnskap for hvert anlegg. l2014 ble det gjort et betydelig arbeid for å

komme ajour med attestasjonene. Noen av regnskapene som ble avlagt var flere år gamle og det var store

mangler i dokumentasjonen. Det meste av inntektsføringen er gjort i tidligere år på bakgrunn av tilsagn.

Ensli e mindreåri eas lsøkere o fl ktnin er

Kravet utarbeides ved resultatenhet og blir ikke kvalitetssikret av andre ved enheten eller fagbyrådsavdeling

før oversendelse til BDO. Manglende kvalitetssikring medfører at grunnlaget for attestasjonen er dårligere og

revisor må bruke mer tid på denne oppgaven for at revisjonsuttalelsen skal være uten merknader.

Ressurskrevende brukere

Det er ikke rapportert om avviki rapporteringen av ressurskrevende brukere i 2014 i revisors uttalelse. Det ble

i arbeidet med 2014-tallene gjort en etterrapporten'ng av en bruker som skulle vært med i 2013.

Vi har sett på utviklingen de siste 3 årene og sammenlignet Bergen kommune med andre større kommuner.

Denne analysen viser økning i antall og refusjonsgrunnlag, men gir ikke indikasjoner på vesentlige feil i

regnskapet.

Utvikling siden 2012

l" I -
a  0‘0-

2012 299 100 250 587 100

2013 323 108,03 272 180 108,62

2014 343 114,72 310 933 124,08
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Tabellen over viser nesten 15  %  økning i antall brukere og en vekst på refusjonsberettiget beløp på over 24 %

for samme periode som inngår i refusjonsordningen. Veksten  i  beløp henger også sammen med økningen i

grunnlaget for refusjon. Regelverket er uendret i perioden med unntak av beløpene knyttet til innslagspunkt

for toppfinansieringen og fratrekk for rammetilskuddet for psykisk utviklingshemmede. Ved revisors

særattestasjon er det ikke gjort kontroller utover det som framkommer i rundskrivet fra Helsedirektoratet. I

årsregnskapene til Stavanger, Trondheim og Bærum kommune omtales det en inntekt på hhv 145 MNOK (544  i

årsrapport), 200 MNOK (anordnet inntekt) og 159,3 MNOK (fordring i balansen) for ressurskrevende brukere.

Tellin antall 5 kisk utviklin shemmede

Det er ikke rapportert om avvik i rapporteringen av tellingen av antall psykisk utviklingshemmede pr 1.1.2015 i

revisors uttalelse. Vi har kommentert i vår revisjonsuttalelse pr 1.1.2015 at diagnosene er ulike i form og

omfang, samt er signert av ulike yrkesgrupper. Noen av rapportene vedrørende diagnose var ikke med

håndskrevet eller synlig digital signatur.

Utvikling siden 1.1.13

”" "- *T" 7131” - Ali—”315110-
01.01.2013 100 im;
01.01.2014 103,65 937
01.01.2015 105,86 957

Tabellen viser en økning på i underkant av 6  %  for perioden av antall psykisk utviklingshemmede som har

gyldige vedtak pr. 1.1. og er over 16 år i perioden. Analysen viser økning i antall, men gir ikke indikasjoner på

vesentlige feil i rapporteringen.

4.4.2.  Tilskudd og refusjoner hvor det ikke kreves særattestas jon fra revisor

VI har innhentet dokumentasjon og gjort egne kontroller/undersøkelser vedrørende de største av disse

overføringsinntektene

Inte rerin stilskudd fra IMDI

Vi har kontrollert en terminutbetaling Q1 År 2-5 og terminutbetaling Q1 SEMI (særskilt tilskudd enslige

mindreårige) og et krav nr.  4  År1-2015. Kontrollen viser at det er benyttet satser fra rundskriv 1/2015 fra IMDI

og at sats multiplisert med antall personer stemmer med tilsagnsbeløp. Vi har kontrollert at krav fra

kommunen for År 1 krav inneholder korrekt sats og at vilkår om oppholdstillatelse er til stede for  5  personer for

en måned. Det ble ikke avdekket awik. Vi har ikke kontrollert år 2-5 år og terminutbetaling for enslige

mindreårige, da det forventes at rutiner lokalt og samkjøring av data hos IMDI vil kunne redusere risikoen for

feil.

Bostøtte boli avdelin en

Vi har for et begrenset utvalg personer kontrollert at personer som er med i grunnlaget det søkes statlig

bostøtte for har et gyldig vedtak om kommunal bostøtte, beregningene er i tråd med retningslinjene, samt at

det er avstemming mellom søknad og utbetalt bostøtte for den aktuelle måneden. Det ble ikke avdekket noen

awik under denne kontrollen. Vi har i denne sammenheng ikke kontrollert om forutsetningene for vedtaket

(f.eks. opplysninger om inntekter, antall personeri husstanden etc.) er korrekte.

Statstilskudd N ård skole fra IMDI

Vi har kontrollert at personer oppgitt i NGYSYS (Nygård skoles IT-system) er med i IMDIs grunnlag for refusjon

og at det er utbetalt til BK for disse. Vi har kontrollert at det er benyttet satser fra gjeldende rundskriv.

Refusjonsgrunnlaget kunne ikke avstemmes for de ulike tilskuddstypene fra IMDI i 2015. Det er en differanse
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mellom Nygård skoles grunnlag og godkjente tall hos IMDI som er oppgitt å være rundt 1 MNOK som står

uavklart pr. 20.10.2015. Kommunen ved Nygård skole arbeider med å få identifisert og avklart differansene.

På grunn av manglende totalavstemming av Nygård skole har vi forsøkt å sammenligne tallene på

voksenopplæringen for hhv kommunene Bergen, Trondheim og Stavanger. Med bakgrunn i de innhentete

regnskapstallene fra de ulike kommunene finner vi følgende sammenligningstall på KOSTRA-funksjon 213.

213 Voksenopplaering

70 Refusjoner fra staten 61 288 772,00 38 765 696,00 32 166 040,00

70 %-vis ift. Bergen kommune = 100 100,00 63,25 52,48

Folketall (2014K4) 274 379 184 604 131 982

%-vis ift. Bergen kommune = 100 100,00 67,28 48,10

Tilskudd per innbygger 224 210 244

Behovene vil variere fra kommune til kommune, slik at folketallet i den enkelte kommune alene ikke kan

benyttes som kriterium til å sammenligne bruken av midler på voksenopplæring. Folketallet kan likevel være

en grov indikasjon om det er vesentlige feil i årsregnskapet. Tallene viser at Stavanger kommune har

forholdsmessig høyere inntekt enn Bergen kommune og Trondheim kommune mht. tilskudd fra staten til

Voksenopplæringen. Bergen kommune har forholdsmessig høyere inntekt enn Trondheim kommune. Tallene i

tabellen over gir ikke indikasjon på at Bergen kommunes tall for voksenopplæring er vesentlig feil.

Det tas forbehold på at tallene i tabellen er regnskapsført på rett art og funksjon i de ulike kommunene.

Tilskudd o refus'oner Ber en le evakt

Justert akontobeløp for 2014 fra Helse Vest benyttes i årsregnskapet for 2014. Vi har kontrollert at

akontobeløpet er ført månedlig (12 ganger) og at det er gjort en avsetning om forventet men'nntekt i

regnskapet på art 170040 hos Bergen Legevakt (BL). Inntektene fra ISF blir inntektsført ved mottak av

tilsagn/ midlene. Det var ikke gjort noen avregning på kontrolltidspunktet for 2014. Vi har kontrollert at

egenandeler og trygderefusjon for allmennlegene utgjør MNOK 19,6 og tjenestekjøp andre utgjør MNOK 18,8

(des. 2013-nov 2014) for ansvarssted 037340 for disse kontoene. På grunn av periodisering kan det være noe

mindre awik ved årets slutt. Det gjøres en avregning av utgiftsdelingen vedr skadepoliklinikken og psykiatrisk

legevakt i årsavslutningen 2014 og kommunen fakturerer Helse Bergen dette. Vi har kontrollert at denne

avregningen ble fakturert Helse Bergen i 2015. Våre kontroller av tilskudds og refusjonsordningene på

legevakten tilsier ikke at vi må gjøre ytterligere handlinger.

Refus'on 'esteelever skole o barneha e fra andre kommuner

Vi har kontrollert at BBS har dokumentert at de har kontroll med inntekten for gjesteelevene på barnehagene

da det er sammenheng mellom grunnlag for fakturering og regnskapsført inntekt. Inntekten for gjesteelever i

barnehager utgjør ca. 22,6 MNOK.

Det er ikke tilsvarende avstemming for det som gjelder skole og som kan etterprøves av revisor.

Byrådsavdelingen har etter vår henvendelse om totaltavstemming foretatt en gjennomgang av det som er gjort

for å dokumentere avstemmingsdifferansene på gjesteelever mellom Agresso og et oppfølgingsark de har i

Excel. De konstaterer at det ikke er revidérbart. Så langt BBS kan se, er det Agresso som representerer

BDO AS l SAK 3-15  -  '



43/17 Nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt - bestillingsdialog - 16/00050-5 Nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt - bestillingsdialog : Rapport Bergen kommune sendt kommunen 18012016-10

Tilleggsrevisjoner  — Bergen kommune

virkeligheten, ettersom endringeri avtalene ikke har blitt tilstrekkelig reflekter i oppfølgingsarket. Det

konkluderes med at det er konstatert et awik på  3  MNOK på gjesteelever som ikke er forklart på en

tilfredsstillende måte. Vi får opplyst av BBS at det vil gjøres en avstemming av inngåtte avtaler og

utfakturering for 2015, slik at evt. korreksjoner både i Agresso og oppfølgingsarket kommer til uttrykk før

regnskapet for 2015 avsluttes.

4.4.3. Ytterligere kontrollhandlinger

lrevisjonen av 2014 ble det ikke avdekket forhold ved overføringsinntektene som tilsa at det var vesentlige feil

og mangler i årsregnskapet. Vi har ved denne kontrollen innhentet mellomværende med to store

tilskuddsgivere til Bergen Kommune, Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Hordaland, for perioden jan 2014 til

september 2015. Kontrollen viste at det er betalt inn til samme bankkonto i Bergen kommune og at

innbetalingene og regnskapsføringen var registrert i regnskapet til Bergen kommune. Det var derfor ingen awik

ved denne kontrollen.
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Vedlegg

Overføringsinntektene er etter bilagsart fordelt slik:

, .

AK

BE

BF

BK

BO

DA

FE

FF

FG

FG

FI

F2

F4

F6

F7

GL

HK

HS

MI

MK

NK

NR

NS

01

PK

RR

RS

51

53

57

TF

TM

WB

Manuell kundefaktura/kreditfaktura

BOEI hovedboksføring fra fil

Bilutgifter kostfordeling (fra Leaseplan)

Fordeling strøm (BKK)

Bolnfo hovedboksføring fra fil

Fordeling datalinjer/sambandsnr

Bokførte elektroniske leverandørfakturaer

Bokførte autogodkjente fakturaer

Bokførte skannede leverandørfakturaer

Bokførte skannede innkjøpsfakturaer

Elektroniske leverandørfakturaer

Manuell lev.faktura/postering via

lev.reskontro

Innkjøpsfaktura, direktebokføring

Bokførte elektroniske innkjøpsfakturaer

Hovedboksbilag generelt

EBF- omkontering fra Portico  Estate

Hovedboksbilag sosialkontor-SOCIO

Manuell postering via kundereskontro

Fra Kemner-manuell innbetaling

Korrigeringer lønnstransaksjoner

Agresso HR refusjoner

Korrigeringer refusjoner (sykep.  m.m.)

Internordrebaserte

internfakturatransaksjoner

Fordeling print og kopi Xerox

Reversering bilag

Årsavslutningsbilag-regnskapsstab

Fakturering salgsordre/faktura

Kommunale gebyrer

Fakturering abonnement

Fordeling Telefakt

Fordeling mobiltelefon

WEB-bilag

. :  _  ,  .  .

—13 870 069 723,38

-558 777,20

-2 539 635,41

1 683 185,38

-6 922 721,10

-3 123 979,86

-107 131 597,71

-26 607 140,87

-201 406 163,45

-47,80

-3 416 068,71

—178,71

»9 959,09

-2 461,50

-13 083 265,61

88 331 160,16

—12 373 777,11

—12 943 285,91

-978 409,28

—77 815,00

—33 501,15

—481 051 929,51

184 222,43

-6 967 548,93

-3 075 437,26

739 070,04

-68 656 638,50

-227 479 229,82

—210 318 702,94

-14 290 744,03

-941 048,53

-467 710,78

58 952 423,90

—15 124 637 437,24

-23 578 898,00

14 937,34

-81 220,84

-36 659 664,64

—10 951,47

-195 969 038,15

-24 218,07

61 937,58

-59 908,15

-51 369 784,53

8,67

-55 000,00

-1 760 683,86

4 113 774,21

-43 463 543,78

-241,67

-1 290,57

-19 626 364,66

-368 470 150,59
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14419

460

134

4364

63267
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78992

2

14909

2

135

2

60382

5297

9001

354

430

13

13

86630

9

129

6761

1307

124

2470

12469

6650

13425

8978

25198

431003

8

0

0

13

O

148

4948

19

14845

0

76

0

22

0

91

1530

O

0

0

0

4

0

O

2

0

70

182

18

0

0

46

28

5687
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Driftsregnskapet 2014 fordelt på artsgruppe viser

Sum

   

Refusjoner fra staten

Sykelønnsrefusjon

Refusjon mva

Refusjon fra

fylkeskommuner/kommuner

Refusjon fra andre (private)

Internsalg

Rammetilskudd

Andre statlige overføringer

Andre overf. fra

fylkeskomm/ komm

Skatt på inntekt og formue

Eiendomsskatt

Andre overføringer

Sum overføringsinntekter

 

Em
87.6 577 577

—483 550 030

-369 651 280

   

-111 332 829

-53 353 521

-5 030 299 922

-413 683 462

-3 877 379

-7 561 585 741

-210 318 703

-10 406 993

-15124 637 437

Investeringsregnskapet 2014 fordelt på artsgruppe viser

70

72

75

77

81

83

88

Sum

"AVP u—m.

;u3t "1:11”: gin ',1!-l..--'

Refusjoner fra staten

Refusjon mva

Refusjon fra

fylkeskommuner/kommuner

Refusjon fra andre (private)

Andre statlige overføringer

Andre overf. fra

fylkeskomm/ komm

Andre overføringer

Sum overføringsinntekter

.  ...— ,... _. .. ..NUWMU. ....,.,. ug,-......  ,

1 ;17;
    

 

-248 098 701,55

-16 200  000,00

-21 061 329,99

-64 953 958,35

-2 000 000,00

17159 238,30

—368 470  150, 59

, mummy

-7 859 943 226

-204 000 000

-4 285 939

-14 488 404 326

-355 213 150,00

-15 000 000,00

-88 122 000,00

-458 335 150,00

GPH—mm '  ;  WWW—93341
-744 155 810 -754 303 258

-174454124 -176731719

-98 872 494 -99 343 089

-86 783 035 -89 985 035

-20 823 570 -32 988 370

-600 000 -600 000

-4 887 810 766 -5 020 137 766

-406 454 462 -408 705 000

-220 900 -220 900

-7 612 319 226

-210 215 000

-5 447 939

-14 410 997 302

-43 788 596,00

-311 044 419,69

-17 400 000,00

-32 040 050,00

—114 598 848,00

-9 904 633,00

-528 776 546,69

Uttrekk fra hhv drifts- og investeringsregnskapet viser hvordan regnskapsføring gjøres på de ulike bilagsartene.

Tabellen i vedlegg viser at det er 458 740 transaksjonslinjer i Agresso på overføringsinntekter i 2014.

Bilagsartene har egne bilagsserier i Agresso og gir indikasjon på hvilke arbeidsprosesser som påvirkes i

regnskapsføringen. Når det gjelder prosjekter og særattestasjoner, vil dette være aktuelt på de fleste

artsgrupper (se vedlegg) med unntak av art 71,79,84 og 85 i driftsregnskapet. Revisor særattestasjoner gjelder

med unntak av mva-kompensasjon i all hovedsak driftsregnskapet.

De vesentligste inntektene i driftsregnskapet føres når tilsagnet er gitt eller at midlene er mottatt sammen

med tilhørende dokumentasjon. Dette medfører at det ikke har vært noen forutgående prosess som med

utgående fakturering fra kommunen. De vesentligste overføringsinntektene er Skatt og rammetilskudd som

utgjør ca 12,6 milliarder kr. av sum driftsinntekter i driftsregnskapet.

Ved kompensasjon av merverdiavgift vil inntekten være knyttet prosessene til inngående faktura.

Momskompensasjon bokføres ved automatpostering og styres av mva-kode under bilagsregistreringen. Dette

gjelder art 729 i både drifts- og investeringsregnskapet hvor en har en motpost i art 429 i drifts— og
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investeringsregnskapet. Kompensasjonsberettiget beløp er summen av inntektsart 729 i terminperioden og

tilsvarende beløp vises også som kortsiktig fordring i balansen.

Noen overføringsinntekter blir fakturert og følger rutine for utgående faktura (Eks. S1-bilag). Dette kan være

fakturering på bakgrunn av salgsordre som f.eks. kan være refusjonsgrunnlaget. Rutinen ved Lønns- og

regnskapssenteret vedr. «prosess utgående faktura» sikrer regnskapsføring, fakturering, purring, inndriving etc.

Fra driftsregnskapet for 2014 viser uttrekk av kombinasjonen art, ansvar og tjeneste innenfor

overføringsinntektene følgende kombinasjoner med saldo over 10 MNOK i 2014

BHO Ressurskrevende
170010 Statstilskudd 035420 25410 -267 905 000,00 Ja

brukere

Statlige . . . _ .
170050 refusjoner bolig 052000 Boligavdelrngen dnft 28310 91 745 244,00 Nei

170010 Statstilskudd 045400 Nygård skole 21340 -60 443 700,00 Nei

Trygderefusjon Bergen legevakt _ .
170040 konsultasjoner 037310 Sentrum 24110 41 912 336,75 Nei

Statlige _ _
170070 refusjoner annet 252032 EMFO Welhavensgate 25210 28 841 531,00 Ja

170070 åtath'ge 037310 Bergen legevakt 24110 -23 173 596,17 Nei
reSJoner annet Sentrum

Refusjon fra BBS Øk. Ufordelte _ .
175050 kommuner 040940 mi dler barnehage 20120 22 563 806,00 Nei

. BHO Barnevern .
170010 Statstilskudd 032100 sentrale midler 24410 -21 169  323,00 Delv15

170010 Statstilskudd 035000 BSBO Psykiatritiltak 23470 -19 645 948,00 Ja

. Etat for psykisk helse _
170010 Statstilskudd 030560 og rustjenester 25410 15 420 000,00 Ja

Refusjon fra Gjesteelever andre _ .
175050 k ommuner 045051 kommuner 20220 13 697 568,00 Nei

Trygderefusjon Bergen legevakt _ .
170040 konsultasjoner  037340 Vaktleger 24110 12 225 561’10 Ne]

Refusjon fra Etat for _ .
177010 an dre 070230 utbyggingsavtaler 33210 11 660  900,00 Ne1

Refusjon  fra . .
177010 andre 900003 Fellesposter  -  bedrift 18080 -11 435 631,58 Nei

Statlige Bergenhus
170070 refusjoner annet 252031 barneverntjeneste, EM - 25210 -10 944 466,29 Ja

tiltak

170010  Statstilskudd  851300 Fengselshelsetjenesten  24130 -10 115 986,00 Ja
Bergen

170010 Statstilskudd 035420 BHD ReSSU’Skrevende 25310 -10 000 000,00 Ja
brukere
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Eksternt finansierte driftsprosjekter

Tilskudd og rapportering i forbindelse med eksternt finansierte driftsprosjekter
Rutinen skal sikre at eksternt finansierte driftsprosjekter får en tilfredsstillende håndtering med hensyn til de krav til

regnskap og rapportering tilskuddsyter har satt som vilkår for tildeling av midlene.

Prosess

Prosjektansvarlig har ansvar for at nærmeste økonomiansvarlig blir orientert om prosjekter med ekstern finansiering,

og at samlet rapportering skjeri henhold til tilsagnsbrev. Økonomiansvarlig har ansvar for å opprette
prosjektnummer, og gi melding på epost til Lønns— og regnskapssenteret (LRS) ved Agresso kunde om hvordan

tilkuddet skal konteres. Kopi av tilsagnsbrev sendes både LRS og byrådsavdelingen. Alle tilskudd med krav til
regnskapsrapportering skal fores på eget prosjektnummer.

Regnskapsoppfolging av prosjekter:
Det sørges for nødvendige budsjettendringeri henhold til budsjettfullmaktene. Planlagt bruk av midler skal
budsjetteres.

Prosjektansvarlig må sørge for at alle utgifter som skal dekkes av tilskuddsmidlene, inkludert lønnsutgifter, bokføres

i regnskapet med prosjektnummer.  I  tillegg må prosjektansvarlig påse, ved hjelp av månedlige statusrapporter fra

Agresso, at det som er regnskapaført stemmer overens med prosjektets påløpte utgifter og inntekter, og at
budsjettrammene ikke overskrides.

Dersom lønnsutgifter bokføres på prosjektet gjennom internfakturering, skal prosjektansvarlig sikre at tilstrekkelig
dokumentasjon foreligger. For regnskapsåret avsluttes skal prosjekt- og økonomiansvarlig sørge for at nødvendige

omkonteringer, fondsavsetninoer og budsjettendringer blir gjort. Dersom hele eller deler av tilskuddet utbetales
etterskuddsvis, må manglende inntekter avsettes, slik at utgifter og inntekter balanserer innenfor regnskapsåret.
Ved årsslutt, eller når prosjektet er avsluttet, skal prosjekt- og økonomiansvarlig utarbeide prøsjektregnskap, som

grunnlag for revisorattestasjøn. Prosjektregnskap utarbeides i samsvar med utskrift fra Agresso, benytt mal for
reanskapsopgstilling (fra prosjektrutinen som er utarbeidet av Byrådsavdeling for helse og omsorg), eller obligatorisk

mal fra tilskuddsyter.

Dersom ett tilskudd skal deles mellom flere resultatenheter, skal det kun opprettes ett prosjektnummer som alle

enheter benytter. Samlet regnskapsøppstillig for tilskuddet må utarbeides av etaten. Ved tilskudd som deles mellom
resultatenheteri ulike etater, må byrådsavdelingen bistå med å utarbeide felles regnskapsoppstilling.

Byrådavdelingen videresender regnskapsoppstillingen inkludert agressorapporter til revisjon for attestasjon, samt

oversender revisorattestert regnskap til tilskuddsyter sammen med oversendelsesskriv.

Prosjektrutine utarbeidet av Byrådsavdeling for Helse og Omsog (BHO) anbefales brukt i store prosjekter.

Prosjektrutine -Byrådsavdeling for  helse  og omsorg (BHOZ)

1. Formål og hensikt

Rutinen skal sikre at interne og eksternt finansierte driftsprosjekter blir gjennomført tilfredsstillende i forhold

til de mål og den hensikt prosjektet har, at krav som settes til regnskap og rapportering blir ivaretatt, og at

prosjektet awikles eller overføres til ordinær drift på en god måte. Rutinen er ment å være et viktig verktøy

for prosjektlederen gjennom alle prosjektfasene ved at den omfatter forutsetninger for en vellykket

gjennomføring av prosjektet. Rutinen erstatter ikke prosjektleders ansvar for relasjoner, initiativ, motivasjon,

engasjement og lederskap forøvrig.

2. Ansvar og myndighet

Seksjonssjef i fagseksjonen har det overordnede ansvar for prosjektet og at det overordnede formålet blir

nådd, dvs. hva ønsker man å få realisert gjennom prosjektet.

Prosjektleder har ansvar for å realisere de spesifiserte, kvantifiserte prosjektmålene innenfor prosjektets

tidsramme og økonomiske ramme.

Økonomirådgiveri etat og økonomifunksjon i BHO har ansvar for å bistå i forbindelse med spørsmål om

budsjett, regnskap, fondsavsetning, utbetalinger, rapportering, revisjon etv.

3  . Aktiviteter

3.1 Før prosjektetablering:

2 BSBO har videreutviklet BHO-rutinene tilpasset sine behov
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3.1.1  Et prosjekt er en definert oppgave eller et program som skal gjennomføres i en avgrenset tidsperiode

med sikte på å nå ett eller flere mål.

3.1.2 Prosjekter i BHO skal godkjennes av kommunaldirektør etter anbefaling fra seksjonssjef. Utfylt

prosjektmandat-skjema inngåri beslutningsgrunnlaget. Beslutning dokumenteres med signert skjema som

legges til arkiv på prosjektets bk.sak-nummer.

Viktigste fokus er etterprøvbare overordnede mål (det som skal skje som følge av prosjektet) og prosjektmål

(det prosjektet skal ha oppnådd når det avsluttes).

3.1.3 Prosjektet skal eies av en fagseksjon, og utformes gjennom prosjektnotat i bksak. Fagseksjon sørger for

initiering, etablering og awikling av prosjekt.

3.1.4 Prosjekter med aktiviteter (delprosjekt) i flere resultatenheter skal være koordinert av fagseksjon

eventuelt den resultatenhet som er utpekt som ansvarlig.

3.2 Prosjektetablering:

3.2.1 Prosjektet skal ha en prosjektleder som har ansvar for å realisere prosjektets mål og rapportere ift.

faglige og økonomiske resultater. Ansvarlig fagseksjon sørger for rekruttering av prosjektleder og evt. andre

prosjektmedarbeidere i henhold til ordinær utlysnings- og tilsettingsprosedyre. Personalansvar for

prosjektleder skal være avklart.

3.2.2 Det opprettes nødvendig saknummeri www-sak (bksak) der obligatoriske dokumenter som mandat,

søknader, tilsagnsbrev og rapporter lagres.

3.2.3 Avklare om nytt eller allerede etablert ansvarssted i Agresso skal brukes. Etablere prosjektnummer i

Agresso.

3.2.4 Ansatte i prosjektet innmeldes Sentralt lønnskontor via dedikert merkantil ressurs.

3.2.5 Agresso-fullmakt tildeles, opplæring gis ift. fakturagodkjenning.

3.2.6 Akseptbrev sendes tilskuddsyter av prosjektleder eller ansvarlig fagseksjon dersom prosjektlederen ikke

er på plass. Bankkonto og innnbetalingsadresse er:

Bankkonto 5210.05.39187, Bergen kommune, LRS, Serviceboks 7880, 5020 Bergen.

Prosjekter innenfor Byrådsavdeling for helse og omsorg skal bruke organisasjonsnummer 974 773 880.

3.3 Løpende prosjektrapportering

3.3.1 Prosjektaktiviteter gjennomføres iht. prosjektplan.

3.3.2 Utarbeide risikoanalyse for prosjektet.

3.3.3 Det utarbeides annenhver måned  /  evt. månedlig en framdriftsrapport til prosjekteier som fokuserer på

om prosjektet er i rute og evt. korrektive tiltak.

3.3.4 Prosjektleder gjennomfører korrektive tiltak om nødvendig innenfor økonomisk ramme.

3.4 Prosjektrapportering ved årsslutt og avslutning

3.4.1 Når alle regnsskapsbilag er ført det enkelte regnskapsår tar prosjektleder ut rapport RE16 fra Agresso,

evt. ber om assisstanse fra tilegnet økonomiressurs.

3.4.2 Eventuelt ubrukte eksterne midler avsettes i bundet driftsfond av dedikert økonomiressurs, og returneres

tilskuddsyter dersom midlene ikke får beholdes i nytt regnskapsår.

Regnskapsrapport utarbeides på bakgrunn av Agresso-rapport RE16, evt. i samarbeid med dedikert

økonomiressurs.

3.4.3 Prosjektregnskapet signeres av prosjektleder, og oversendes evt. Kommunerevisjonen for attestasjon,

sammen med kopi av tilsagnsbrev og Agresso-utskrift. Prosjektleder må påse at krav i tilsagnsbrev er oppfylt

før materialet oversendes kommunerevisjonen.

3.4.4 Prosjektregnskap med vedlegg sendes enten lokal økonomirådgiver eller stabsseksjonen i BHO for

kvalitetssikring og oversendelse til Kommunerevisjonen.

3.4.5 Prosjektleder legger fram fagrapport og regnskap for prosjekteier, og oversender attestert

prosjektregnskap med fagrapport til eksterne tilskuddsytere innen frist.
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3.5 Prosjektawikling

3.5.1 l god tid før prosjektet avsluttes skal det tas stilling til om prosjektet avsluttes uten videreføring eller det

skal inngå i permanent drift. Uansett skal resultatene beskrives i skjema for avslutning av prosjekter, ref.

vedlegg 4.7.

4. Referanser

4.1 Mal for prosjektmandat (obligatorisk)

4.2 Mal for prosjektplan (anbefales)

4.3 Mal for milepælsplan  /  ansvarskart (anbefales)

4.4 Mal for løpende rapportering (anbefales)

4.5 Mal for regnskapsrapportering (obligatorisk)

4.6 Mal for risikoanalyse (anbefales)

4.7 Sjekkliste for avslutning av prosjekt (obligatorisk)
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INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

REFUSJON OG TILSKUDD PÅ 

INTEGRATIONSOMRÅDET
(KOMMUNER I AKERHUS FYLKE)

Asker kommune har meget lave indtægter i både 

2014 og 2015 i forhold til modtagne antal 

flygtninge. Niveauet for 2016 er bedre, men 

fortsat i den lavt når der sammenholdes med 

modtagne antal flygtninge.

Det er fortsat muligt at berigtige og hjemtage 

manglende indtægter fra perioden 2014-2016.

BDO vurderer, at en gennemgang af området kan 

resultere i yderligere indtægter til kommunen på 

flere mio. kr.

Kommune 2014 2015 2016

Ski -1.147 -1.883 -2.366

Skedsmo -1.128 -1.415 -2.138

Frogn -979 -1.166 -1.704

Nes -1.090 -1.126 -1.600

Rælingen 0 0 -1.596

Asker -713 -769 -1.545

Bærum -744 -916 -1.496

Oppegård -1.076 -1.337 -1.382

Nesodden -872 -1.474 -1.364

Gjerdrum -552 -616 -1.295

Aurskog-Høland -602 0 -1.233

Lørenskog -850 -986 -1.144

Vestby -792 -975 -1.103

Nittedal -560 -782 -1.072

Ås -745 -1.087 -1.070

Enebakk -505 -650 -1.069

Ullensaker 0 -671 -969

Nannestad -844 -886 -945

Eidsvoll -506 -526 -923

Fet -495 -524 -833

Hurdal 0 0 -114

Sørum

Kommunale indtægter på 

flygtningeområdet (kr. pr. 

indbygger)

Kilde: SSB, funksjon 850, art 810
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INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

REFUSJON OG TILSKUDD PÅ 

INTEGRATIONSOMRÅDET
(KOMMUNER I BUSKERUD FYLKE)

Begge kommuner ligger under det forventede 

indtægtsniveau set i forhold til modtagne antal 

flygtninge.

Det er fortsat muligt at berigtige og hjemtage 

manglende indtægter fra perioden 2014-2016.

BDO vurderer, at en gennemgang af området kan 

resultere i store indtægter til kommunerne. Især 

Røyken kommune vil kunne opnå en betydeligt 

merindtægt.

Kommunale indtægter på 

flygtningeområdet (kr. pr. 

indbygger)

Kilde: SSB, funksjon 850, art 810

Kommune 2014 2015 2016

Rollag 0 -6.040 -5.400

Flesberg 0 0 -5.074

Nore og Uvdal 0 -3.731 -4.421

Hemsedal -2.721 -3.038 -4.010

Sigdal -1.615 -1.583 -3.954

Gol -2.217 -3.927 -3.598

Ål -1.951 -2.014 -3.431

Nes -2.066 -2.127 -3.337

Krødsherad -353 -1.191 -2.860

Modum -1.355 -1.754 -2.414

Drammen -1.610 -1.859 -2.409

Hurum -1.686 -2.136 -2.333

Ringerike -898 -1.286 -2.327

Kongsberg -1.030 -982 -1.959

Hol -761 -659 -1.600

Øvre Eiker -838 -977 -1.494

Nedre Eiker -73 -914 -1.396

Hole -634 -913 -1.344

Røyken -616 -1.043 -1.238

Lier -765 -906 -1.157

Flå -1.884 0 0
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INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

TILSKUDDSORDNING FOR SÆRLIG 

RESSURSKREVENDE HELSE OG 

OMSORGSTJENESTER
(KOMMUNER I AKERHUS FYLKE)

Indtægter i Asker kommune er faldende i perioden 

2014-2016, hvor den generelle udvikling er 

stigende indtægter

Med udgangspunkt i en udvikling hvor indtægterne 

falder, samt et lavt indtægtsniveau for en stor 

kommune som Asker, er det BDO`s vurdering at en 

gennemgang af kommunens refusionsgrundlag kan 

medføre væsentlige merindtægter til kommunen 

for både indeværende regnskabsår og de 

efterfølgende.

Kommunale indtægter på 

flygtningeområdet (kr. pr. 

indbygger)

Kilde: SSB, art 700, funksjon 232-234, 

241-243, 253, 254 og 273.

Kommune 2014 2015 2016

Hurdal -1.859 -3.263 -3.427

Gjerdrum -2.025 -2.213 -2.976

Fet -2.719 -2.525 -2.287

Nittedal -1.720 -1.835 -2.014

Bærum -1.821 -1.822 -1.911

Asker -1.995 -1.878 -1.841

Nesodden -985 -1.600 -1.820

Ullensaker -1.692 -1.795 -1.771

Skedsmo -1.369 -1.382 -1.765

Nannestad -1.295 -1.486 -1.761

Rælingen -1.245 -1.585 -1.755

Ås -1.632 -1.618 -1.578

Lørenskog -1.981 -1.466 -1.476

Oppegård -1.473 -1.433 -1.436

Frogn -1.201 -1.263 -1.352

Nes -1.397 -1.523 -1.260

Ski -1.474 -1.362 -1.196

Eidsvoll -859 -735 -1.074

Aurskog-Høland -1.025 -947 -985

Vestby -1.023 -1.049 -928

Enebakk -247 -231 -309

Sørum -135 -129 -260
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INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

TILSKUDDSORDNING FOR SÆRLIG 

RESSURSKREVENDE HELSE OG 

OMSORGSTJENESTER
(KOMMUNER I BUSKERUD FYLKE)

I begge kommuner ligger indtægtsniveauet i den 

laveste halvdel.

Det er BDO´s vurdering af en gennemgang af 

kommunens refusionsgrundlag kan medføre 

væsentlige merindtægter til kommunerne for 

både indeværende regnskabsår og de 

efterfølgende.

Kommunale indtægter på 

flygtningeområdet (kr. pr. 

indbygger)

Kilde: SSB, art 700, funksjon 232-234, 

241-243, 253, 254 og 273.

Kommune 2014 2015 2016

Nore og Uvdal -7.213 -8.007 -9.013

Nes -3.329 -6.021 -6.704

Gol -5.214 -5.394 -5.864

Rollag -5.749 -5.490 -5.546

Ål -3.313 -3.915 -3.957

Hemsedal -4.128 -3.876 -3.942

Kongsberg -3.009 -2.671 -3.206

Flå -2.669 -2.841 -2.849

Hol -3.028 -2.589 -2.793

Nedre Eiker -2.652 -2.481 -2.679

Hurum -1.809 -2.050 -2.605

Hole -2.571 -2.330 -2.458

Øvre Eiker -1.795 -2.001 -2.417

Lier -1.886 -2.064 -2.252

Sigdal -2.286 -2.224 -2.202

Modum -2.920 -2.322 -2.142

Røyken -1.860 -1.946 -1.915

Flesberg -1.612 -1.781 -1.864

Ringerike -2.198 -2.029 -1.747

Drammen -1.101 -1.369 -1.063

Krødsherad -2.783 -742 -509
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Arkivsak-dok. 15/00238-19 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 19.06.2017 
 
 
 

   
 
 

ERKLÆRING OM UAVHENGIGHET 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Oppdragsansvarlig revisorers egenvurdering av uavhengighet tas til orientering. 
 
Vedlegg:  

1. Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet 
2. Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har et ansvar for å påse at regnskapene blir revidert på en 
betryggende måte. Dette er knyttet blant annet til at revisor oppfyller krav til 
uavhengighet. I følge revisjonsforskriften § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert 
år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering til kontrollutvalget. 
 
Både oppdragsansvarlig regnskapsrevisor og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 
har avgitt slik erklæring, se vedlegg. 
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Til kontrollutvalget  i  Asker kommune

EGENVURDERING AV UAVHENGIGHET

l  samsvar  med  §  15 i Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner følger

egenvurdering av uavhengighet fra oppdragsansvarlig revisor i Asker kommune. Punktene

nedenfor er hjemlet i kommunelovens § 79, samt forskriftens 55 13 og 14.

1. Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i revisjonsselskapet.

2. Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i noen virksomhet som kommunen

deltar i.

3. Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet som kan føre til
interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som revisor.

4. Undertegnede har ikke nærstående som har tilknytning til Asker kommune som har

betydning for min uavhengighet og objektivitet.

5. Undertegnede bekrefter at det for tiden ikke ytes rådgivnings— eller andre tjenester

overfor Asker kommune som kommer i konflikt med denne bestemmelsen.

Før slike tjenester utføres av BDO AS foretas en vurdering av rådgivningens eller
tjenestens art i forhold til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen
konkluderer med at utøvelsen av slike tjenester kommer i konflikt med bestemmelsen i

forskriftens  §  14, skal revisor ikke utføre tjenesten. Hvert enkelt tilfelle må vurderes

særskilt.

Revisor besvarer daglig spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning og

bistand og ikke revisjon. Paragrafen sier at også slike veiledninger må skje med
varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og
kontrollhandlinger.

6. Undertegnede bekrefter at det for tiden ikke ytes tjenester overfor Asker kommune som

hører inn under kommunenes egne ledelses- og kontrolloppgaver.

7. Undertegnede bekrefter at verken revisor eller BDO AS for tiden opptrer som fullmektig
for kommunen.

8. Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til
min uavhengighet og objektivitet.

Oslo, 7. nove ber 2016

BD? AS

Ali %
Terje T zedt

Oppdragsansvarlig revisor

BDO As, et noisk aksjeselskap, sv deltaker . BDO International Limitco. Cl engelsk selskap med begrenset ansvar. og Gi en del a» det .memasmme
BDO nettveikol. som består av uavhengige selskaper i de enkelte land BDO er varcmeikenavnet for BDO—nettverket og foi hvert enkelt BDO medlemsfilma

Foretaksiegtstcrcl' NO 993 605 550 MVA.
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Fax: +47 23 11 91 01 
www.bdo.no 
 

Postboks 1704 Vika 
Munkedamsveien 45 
0121 Oslo 

 

BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale  

BDO-nettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. BDO er varemerkenavnet for BDO-nettverket og for hvert enkelt BDO medlemsfirma. 

Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA. 

 

          
Til kontrollutvalget i Asker kommune 
 
 
 
  
 
EGENVURDERING AV UAVHENGIGHET 
 
I samsvar med § 15 i Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner følger 
egenvurdering av uavhengighet fra oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor i Asker kommune. 
Punktene nedenfor er hjemlet i kommunelovens § 79, samt forskriftens §§ 13 og 14. 
 

1. Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i revisjonsselskapet. 

2. Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i noen virksomhet som kommunen 
deltar i. 

3. Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet som kan føre til 
interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som revisor. 

4. Undertegnede har ikke nærstående som har tilknytning til Asker kommune som har 
betydning for min uavhengighet og objektivitet. 

5. Undertegnede bekrefter at det for tiden ikke ytes rådgivnings- eller andre tjenester 
overfor Asker kommune som kommer i konflikt med denne bestemmelsen. 

Før slike tjenester utføres av BDO AS foretas en vurdering av rådgivningens eller 
tjenestens art i forhold til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen 
konkluderer med at utøvelsen av slike tjenester kommer i konflikt med bestemmelsen i 
forskriftens § 14, skal revisor ikke utføre tjenesten. Hvert enkelt tilfelle må vurderes 
særskilt. 

Revisor besvarer daglig spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning og 
bistand og ikke revisjon. Paragrafen sier at også slike veiledninger må skje med 
varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og 
kontrollhandlinger. 

6. Undertegnede bekrefter at det for tiden ikke ytes tjenester overfor Asker kommune som 
hører inn under kommunenes egne ledelses- og kontrolloppgaver. 

7.  Undertegnede bekrefter at verken revisor eller BDO AS for tiden opptrer som fullmektig 
for kommunen.  

8.  Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til 
min uavhengighet og objektivitet. 

 
 
Oslo, 8. juni 2017 
 
BDO AS  
 

 
Morten Thuve 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 
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Arkivsak-dok. 16/00087-17 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 19.06.2017 
 
 
 

   
 
 

RAPPORTERING FRA REVISOR INKLUSIV RAPPORTERING PÅ 
TIDSBRUK 

 

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

 
Saksframstilling: 
Utvalget har besluttet (sak 87/16) å etablere en rutine for oppfølging av 
budsjettet for 2017 med vekt på hvor mange timer som er fakturert og bestilt på hvert 
enkelt prosjekt fra BDO. 
 
Det er budsjettert med 1500 timer totalt til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for 
2017. I tillegg er det satt av 500 timer som kontrollutvalget kan benytte til særskilte 
undersøkelser. 
 
Av rammen til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll er det benyttet 123,5 t på 
prosjekter som er avsluttet. Det er også brukt 10 340 kr på advokatbistand mv. Dette 
utgjør ca. 10 timer. I tillegg er det satt av 450 t til forvaltningsrevisjon av 
etikkreglementet som er et pågående prosjekt. Dette gir en disponibel ramme på 835 
timer.  
 
I forvaltningsrevisjonen Etikkreglement er det pr 29.5.17 brukt 424,5 timer. I tillegg er 
det påløpt en lisenskostnad for bruk av verktøyet BDO Feed Back (questback) som 
ble benyttet i spørreundersøkelsen på kr. 7.500. 
 

Når det gjelder regnskapsrevisjon er det foreløpig fakturert 300 000.- i 2016 og 
215 000.- av en ramme på 515 000.- i 2017.  
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Tabellen nedenfor oppsummerer forvaltningsrevisjon 2017: 
 
 

Prosjekt Budsjett 
2016 

Forbruk 
2016 

Vedtatt 
ramme 
2017 

Forbruk 
pr 
29.5.17 

Rest  

Anskaffelser (FR) - 
avsluttet 

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

110,5 t 
Advokatut
gifter på 
8 300 til 
fratrekk 

Asker Produkt (SK) 
m/tilleggsundersøkelse 
- avsluttet 

 

100+20 t 102 t 18 27 
2040.- 

- 9 t 
- 2040.- 

Etter-revisjon Plan 
og bygg - avsluttet 

   20  

Sum avsluttede 
prosjekter 

   123,5 t 
10 340.- kr 

 

Forvaltningsrevisjon 
etikkreglement 

  450 424,5 
7 500 kr 

25,5 

Porteføljestying og 
diverse 

   6,5  

Sum FR og SK 520 t  655 t 554,5 t  
17 840 kr 

 

FR= Forvaltningsrevisjon, SK=Selskapskontroll 

t=timer 
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Arkivsak-dok. 17/00063-1 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 19.06.2017 
 
 
 

   
 
 

AVTALE OM KONTROLLUTVALGETS SEKRETARIATSFUNKSJON  

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Alternativ 1):   
 
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. 

Alternativ 2):   

Avtale nr. 962 om sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget, inngått mellom Asker kommune 

og Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS), forlenges ikke etter avtalens utløp i 

september 2017.  

Kontrollutvalget gjennomfører ny anskaffelse med anskaffelsesfaglig bistand fra rådmannen.  

 
 
Vedlegg:  
Saksfremlegg: Avtale om kontrollutvalgets sekretariatsfunksjon, fra leder av 
kontrollutvalget 
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Asker kontrollutvalg 

SAKSFREMLEGG       Saksbehandler: Leder av utvalget 

SAK …../17       Dato: 19.06.2017 

Avtale om kontrollutvalgets sekretariatsfunksjon  

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Alternativ 1):   
 
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. 

Alternativ 2):   

Avtale nr. 962 om sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget, inngått mellom Asker kommune og 

Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS), forlenges ikke etter avtalens utløp i 

september 2017.  

Kontrollutvalget gjennomfører ny anskaffelse med anskaffelsesfaglig bistand fra rådmannen.  

Sekretæren fra ROKUS deltok ikke under behandling av denne saken. 

 
 
Vedlegg: 
 
1.  Kopi av avtale nr. 962 om sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget, inngått mellom Asker 

kommune og Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS) 

 

Saksframstilling: 

Kontrollutvalget fikk i oppdrag fra kommunestyret (sak 2/15, 3.2.2015) å gjennomføre en 

anskaffelsesprosess for valg av kontrollutvalgssekretær for perioden 2015 - 2019.  

Kontrollutvalget behandlet i møte 15.6.2015, sak 42/15 konkurransegrunnlaget for anskaffelsen. 

Kontrollutvalget ble orientert om anskaffelsesprosessen under sak 57/15, 24.8.2015. 

I løpet av september 2015 ble det inngått avtale med Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 

(ROKUS) på bakgrunn av gjennomført konkurranse. Avtalen gjelder i perioden september 2015 

til september 2017, med opsjon til forlengelse 1 + 1 år. 

Kontrollutvalget må ta stilling til om de ønsker å gjøre bruk av opsjonen eller gjøre en ny 

anskaffelse av sekretariatsfunksjon. Vurderingen må gjøres i såpass god tid før utløpet av 

nåværende kontraktsperiode, at det er mulig å gjennomføre en anskaffelsesprosess hvis 

utvalget skulle vedta dette. Saken legges derfor frem til behandling i kontrollutvalget ca. 3 

måneder før utløpet av kontraktsperioden. 
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AVTALE OM LEVERANSE  

Mellom 
 

Asker kommune 

 
Og 

 
 

 Romerike kontrollutvalgsekretariat IKS 

Org.nr. 898704262 
 

 
 
 

Avtale nr. 962 

Sekretariatsfunksjon for Kontrollutvalget 

 
 
 

Avtaleperiode fra september 2015 til september 2017.  
+ opsjon om 1 + 1 års forlengelse 

 
 

 
 
 
 
 
 



46/17 Avtale om kontrollutvalgets sekretariatsfunksjon  - 17/00063-1 Avtale om kontrollutvalgets sekretariatsfunksjon  : Avtale nr 962 Sekretariatsfunksjon Asker kontrollutvalg ROKUS

Statens standardavtale om utrednings- og utviklingsoppdrag fra Konsulent - Oppdragsavtalen 
Direktoratet for forvaltning og IKT desember 2013 
 

 
 

962.Oppdragsavtale.43511  Side 2 av 18 

Avtale om konsulentoppdrag 
 
 

Avtale om 

Sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget 
 

er inngått mellom: 
 

Romerike kontrollutvalgsekretariat IKS 
(heretter kalt Konsulenten) 

 
og 

 

Asker kommune 
(heretter kalt Kunden) 

 
 

Sted og dato: 
Asker,    september 2015 

______________________________ 
 
 

Ole Willy Sandbekk (leder) Mona Moengen (leder) 

 
 

____________________________ 
Kundens underskrift 

 
 
______________________________ 
Konsulentens underskrift 

 
 

Avtalen undertegnes i to eksemplarer, ett til hver part. 
 
 
 
 

Henvendelser 
 

Alle henvendelser vedrørende denne avtalen rettes til: 
 

Hos Kunden: Hos Leverandøren:   

Navn:    Ole Willy Sandbekk Navn:    Mona Moengen   

Stilling:  Leder av kontrollutvalget Stilling:  Daglig leder   

Telefon: 909 47 005  Telefon: 67 93 45 80 / 99 02 07 17     

E-post:    
owsandbe@online.no 
 
 

E-post: 
monmoe@lorenskog.kommune.no 
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1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

1.1 AVTALENS OMFANG  

Avtalen gjelder levering av sekretariatstjenester til kontrollutvalget i Asker 
kommune.  
 
Kunden har fremstilt sine behov og krav i bilag 1. 
 
Konsulentens har spesifisert gjennomføringen av Oppdraget i bilag 2. 
Omfanget og gjennomføringen av Oppdraget er nærmere beskrevet i de bilagene 
som nedenfor er inkludert i avtalen.  
 
Med avtalen menes denne generelle avtaleteksten med bilag. 
 

1.2 BILAG TIL AVTALEN 

 
Alle rubrikker skal være krysset av (Ja eller Nei): Ja Nei 

Bilag 1: Kundens beskrivelse av Oppdraget  X  

Bilag 2: Konsulentens spesifikasjon av Oppdraget X  

Bilag 3: Prosjekt- og fremdriftsplan  X  

Bilag 4: Administrative bestemmelser X  

Bilag 5: Samlet pris og prisbestemmelser X  

Bilag 6: Endringer i den generelle avtaleteksten  X 

Bilag 7: Endringer i ytelsen etter avtaleinngåelsen  X 

Andre bilag:  X 
 
Tabell 1. Oversikt over bilag 
 

1.3 TOLKING - RANGORDNING 

Endringer til den generelle avtaleteksten skal samles i bilag 6, med mindre den 
generelle avtaleteksten henviser slike endringer til et annet bilag. Ved motstrid skal 
følgende tolkingsprinsipper legges til grunn: 
 
1. Den generelle avtaleteksten går foran bilagene. 

2.  Bilag 1 går foran de øvrige bilagene.  

3. I den utstrekning det fremgår klart og utvetydig hvilket punkt eller hvilke punkter 
som er endret, erstattet eller gjort tillegg til, skal følgende motstridprinsipper 
gjelde: 

a) Bilag 2 går foran bilag 1. 

b) Bilag 6 går foran den generelle avtaleteksten. 

c) Hvis den generelle avtaleteksten henviser endringer til et annet bilag enn 
bilag 6, går slike endringer foran den generelle avtaleteksten. 
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d) Bilag 7 går foran de øvrige bilagene 

 

1.4 FREMDRIFTSPLAN OG LEVERINGSDAG 

Konsulenten skal utføre Oppdraget i henhold til fremdriftsplanen i bilag 3.  
 
Omfatter Oppdraget flere leveranser eller delleveranser, skal det i bilag 3 angis 
leveringsdag for den enkelte leveranse. 
 

1.5 PARTENES REPRESENTANTER 

Hver av partene skal ved inngåelsen av avtalen oppnevne en representant som er 
bemyndiget til å opptre på vegne av partene i saker som angår avtalen. Bemyndiget 
representant for partene, og prosedyrer og varslingsfrister for eventuell utskiftning 
av disse, spesifiseres nærmere i bilag 4. 
 

1.6 NØKKELPERSONELL 

Konsulentens nøkkelpersonell i forbindelse med utførelsen av Oppdraget skal 
fremgå av bilag 4. 
 
Skifte av nøkkelpersonell hos Konsulenten skal godkjennes av Kunden. 
Godkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.  
 
Ved bytte av personell som skyldes Konsulenten bærer Konsulenten kostnadene 
ved kompetanseoverføring til nytt personell. 

2. ENDRING, STANSING OG AVBESTILLING 

2.1 ENDRING AV YTELSEN ETTER AVTALEINNGÅELSEN 

Hvis Kunden etter at avtalen er inngått, har behov for å endre kravene til ytelsene 
eller andre forutsetninger for avtalen på en slik måte at ytelsenes karakter eller 
omfang blir annerledes enn avtalt, kan Kunden be om endringsavtale.  
 
Ved krav om endringer kan Konsulenten kreve justeringer i vederlag eller tidsplaner 
hvis han sannsynliggjør et grunnlag for slike justeringer. Krav om justert vederlag 
eller tidsplan må fremsettes senest samtidig med Konsulentens svar på Kundens 
anmodning om endringsavtale.  
 
Endringer av eller tillegg til den avtalte ytelsen skal avtales skriftlig. Konsulenten 
skal føre en fortløpende katalog over slike endringer som utgjør bilag 7 og uten 
ugrunnet opphold gi Kunden en oppdatert kopi. 
 
Kunden kan kreve at Oppdraget reduseres eller økes inntil tilsvarende 20 (tjue) 
prosent av vederlaget for hele Oppdraget. Prisen skal i så fall endres tilsvarende 
reduksjonen eller økningen. Konsulenten kan ikke kreve kompensasjon for slik 
eventuell reduksjon. 
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Dersom anskaffelsen er underlagt regelverket for offentlige anskaffelser, gjelder 
bestemmelsen kun i den grad Kunden finner dette i tråd med anskaffelses-
regelverket. 
 
Konsulenten kan si opp avtalen med 30 (tretti) dagers varsel, hvis Kunden 
reduserer eller øker Oppdragets innhold eller omfang med mer enn 20 (tjue) 
prosent. 
 

2.2 MIDLERTIDIG STANSING AV OPPDRAGET 

Kunden kan med minimum 5 kalenderdagers skriftlig varsel kreve at gjennom-
føringen av Oppdraget stanses midlertidig. Det skal opplyses når Oppdraget skal 
stanses og når det er planlagt gjenopptatt. 
 
Ved midlertidig stans skal Kunden erstatte: 

a) Konsulentens dokumenterte kostnader knyttet til omdisponering av 
personell. 

b) Andre direkte kostnader som Konsulenten påføres som følge av 
stansingen. 

2.3  AVBESTILLING 

Oppdraget kan avbestilles av Kunden med 30 (tretti) dagers skriftlig varsel. 
 
Ved avbestilling før Oppdraget er fullført skal Kunden betale: 

a) Det beløp Konsulenten har til gode for allerede utført arbeid. 

b) Konsulentens dokumenterte merkostnader knyttet til omdisponering av 
personell. 

c) Andre direkte kostnader som Konsulenten påføres som følge av 
avbestillingen. 

d) Et gebyr på 4 (fire) prosent av avtalt vederlag for hele Oppdraget. 

 

3. KONSULENTENS PLIKTER 

3.1 KONSULENTENS ANSVAR OG KOMPETANSE 

Oppdraget skal gjennomføres i samsvar med avtalen og skal utføres profesjonelt, 
effektivt, og med høy faglig standard. 
 
Konsulenten skal lojalt samarbeide med Kunden, og ivareta Kundens interesser.  
 
Henvendelser fra Kunden skal besvares uten ugrunnet opphold. 
 
Konsulenten skal uten ugrunnet opphold varsle om forhold Konsulenten forstår eller 
bør forstå kan få betydning for Oppdragets gjennomføring, herunder eventuelle 
forventede forsinkelser. 
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3.2 BRUK AV STANDARDER/METODER 

Konsulenten skal benytte de standarder og/eller metoder eller lignende som 
Kunden eventuelt har angitt i bilag 1. 
 
Kunden skal gis mulighet til å kontrollere og etterprøve Konsulentens arbeid og at 
oppgitte standarder/metoder følges. 
 

3.3 BRUK AV UNDERLEVERANDØRER 

Konsulentens bruk og utskifting av eventuell underleverandør skal godkjennes 
skriftlig av Kunden. Godkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn.  
 
Dersom anskaffelsen er underlagt regelverket for offentlige anskaffelser, gjelder 
bestemmelsen kun i den grad Kunden finner dette i tråd med anskaffelses-
regelverket. 
 
Underleverandør som er godkjent skal angis i bilag 4. 
 

3.4 LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR 

For avtaler som omfattes av forskrift 8. februar 2008 nr. 112 om lønns- og 
arbeidsvilkår i offentlige kontrakter gjelder følgende: 
 
Konsulenten skal på områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale sørge 
for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos eventuelle underleverandører ikke 
har dårligere lønns- og arbeidsforhold enn det som følger av gjeldende forskrifter. 
På områder som ikke er dekket av denne forskriften, skal Konsulenten på samme 
måte sørge for at egne og eventuelle underleverandørers ansatte, ikke har dårligere 
lønns- og arbeidsforhold enn det som følger av gjeldende landsomfattende 
tariffavtale for den aktuelle bransje. Dette gjelder bare for ansatte som direkte 
medvirker til oppfyllelse av Konsulentens forpliktelser under avtalen. 
 
Alle avtaler Konsulenten inngår og som innebærer utførelse av arbeid under denne 
avtalen skal inneholde tilsvarende forpliktelser.  
 
Dersom Konsulenten ikke oppfyller denne forpliktelsen, har Kunden rett til å holde 
tilbake deler av kontraktssummen, tilsvarende ca. 2 (to) ganger innsparingen for 
Konsulenten, inntil det er dokumentert at forholdet er bragt i orden.  
 
Konsulentens forpliktelser som nevnt ovenfor skal dokumenteres i bilag 4, dels ved 
identifikasjon av allmenngjort tariffavtale eller aktuell landsomfattende tariffavtale, 
òg dels ved en egenerklæring/ tredjepartserklæring om at det er samsvar mellom 
aktuell tariffavtale og faktiske lønns- og arbeidsvilkår for oppfyllelse av 
Konsulentens og eventuelle underleverandørers forpliktelser.   
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Konsulenten skal på forespørsel fra Kunden legge frem dokumentasjon om de 
lønns- og arbeidsvilkår som blir benyttet. Kunden og Konsulenten kan hver for seg 
kreve at opplysningene skal legges frem for en uavhengig tredjepart som Kunden 
har gitt i oppdrag å undersøke om kravene i denne bestemmelsen er oppfylt. 
Konsulenten kan kreve at tredjeparten skal ha undertegnet en erklæring om at 
opplysningene ikke vil bli benyttet for andre formål enn å sikre oppfyllelse av 
Konsulentens forpliktelse etter denne bestemmelsen. Dokumentasjonsplikten 
gjelder også underleverandører. 
  
Dersom en uavhengig tredjepart kommer til at kravene i denne bestemmelsen ikke 
er oppfylt, og Konsulenten bestrider dette, kan Kunden kreve at Konsulenten og 
underleverandører legger frem dokumentasjon for Kunden om de lønns- og 
arbeidsvilkår som blir benyttet. 
 

3.5 FRI PROGRAMVARE 

Med fri programvare menes programvare som blir tilbudt under alminnelig 
anerkjente fri programvarelisenser. 
 
Hvis det skal benyttes fri programvare i forbindelse med Oppdraget skal dette 
spesifiseres i bilag 2, og kopi av de lisensbetingelsene som gjelder for den aktuelle 
fri programvaren (fri programvare lisens) skal vedlegges. 
 
Konsulenten skal påse at det ikke benyttes fri programvare med lisensbetingelser 
som er uforenlige med kravene til leveransen eller som er uforenlige med 
lisensbetingelsene som gjelder for annen programvare som inngår i leveransen. 
 
Konsulenten skal bare benytte fri programvare som etter en forsvarlig vurdering fra 
Konsulentens side ikke krenker tredjeparts rettigheter og som tilbys under 
alminnelig anerkjente fri programvare lisenser. 
 
For de deler av leveransen som er basert på fri programvare, herunder tilpasning og 
videreutvikling av denne, får Kunden de rettigheter som er nødvendige for å kunne 
videredistribuere resultatet under den aktuelle fri programvare lisensen, eller under 
en kompatibel fri programvare lisens hvis dette er spesifisert i bilag 2. Rettighetene 
omfatter tilgang til kildekode med tilhørende spesifikasjoner og dokumentasjon.  
 

4. KUNDENS PLIKTER 

4.1 KUNDENS ANSVAR OG MEDVIRKNING 

Kunden skal lojalt medvirke til Oppdragets gjennomføring.  
 
Henvendelser fra Konsulenten skal besvares uten ugrunnet opphold. 
 
Kunden skal uten ugrunnet opphold varsle om forhold Kunden forstår eller bør 
forstå kan få betydning for Oppdragets gjennomføring, herunder eventuelle 
forventede forsinkelser. 
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4.2 BRUK AV TREDJEPART 

Kunden kan fritt engasjere tredjepart til å bistå seg i forbindelse med sine oppgaver 
under avtalen. Konsulenten skal varsles om engasjementet. Konsulenten kan 
motsette seg engasjementet hvis han påviser at det vil medføre vesentlig 
forretningsmessig ulempe for ham. 
 
Tredjepart som benyttes skal angis i bilag 4. 
 

5. PARTENES PLIKTER 

5.1 MØTER 

Dersom en part finner det nødvendig, kan parten med minst 3 (tre) virkedagers 
varsel innkalle til møte med den annen part for å drøfte avtaleforholdet og måten 
avtaleforholdet blir gjennomført på. 
 
Annen frist og rutiner for møtene kan avtales i bilag 4. 
 

5.2 ANSVAR FOR UNDERLEVERANDØR OG TREDJEPART 

Dersom en av partene engasjerer tredjepart eller underleverandør til å utføre 
arbeidsoppgaver som følger av denne avtalen, er parten fullt ansvarlig for 
utførelsen av disse oppgavene på samme måte som om parten selv stod for 
utførelsen. 
 

5.3 RISIKO OG ANSVAR FOR KOMMUNIKASJON OG DOKUMENTASJON 

Begge parter skal sørge for forsvarlig kommunikasjon, oppbevaring og 
sikkerhetskopiering av dokumenter og annet materiale av betydning for Oppdraget 
uansett form, herunder e-post og annet elektronisk lagret materiale.  
 
Konsulenten har risikoen og ansvaret for alt materiale uansett form, som skades 
eller ødelegges mens de befinner seg under Konsulentens kontroll. 
 

5.4 TAUSHETSPLIKT 

Informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med avtalen og 
gjennomføringen av avtalen skal behandles konfidensielt, og ikke gjøres tilgjengelig 
for utenforstående uten samtykke fra den annen part.  
 
Hvis Kunden er en offentlig virksomhet er taushetsplikt etter denne bestemmelsen 
ikke mer omfattende enn det som følger av lov 10. februar 1967 om 
behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) eller tilsvarende 
sektorspesifikk regulering.  
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Taushetsplikt etter denne bestemmelsen er ikke til hinder for utlevering av 
informasjon som kreves fremlagt i henhold til lov eller forskrift, herunder offentlighet 
og innsynsrett som følger av lov 19. mai 2006 om rett til innsyn i dokument i 
offentleg verksemd (offentleglova). Om mulig, skal den annen part varsles før slik 
informasjon gis. 
 
Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysningene brukes når ingen berettiget 
interesse tilsier at de holdes hemmelig, for eksempel når de er alminnelig kjent eller 
alminnelig tilgjengelig andre steder.  
 
Partene skal ta nødvendige forholdsregler for å sikre at uvedkommende ikke får 
innsyn i eller kan bli kjent med taushetsbelagt informasjon. 
 
Taushetsplikten gjelder partenes ansatte, underleverandører og tredjeparter som 
handler på partenes vegne i forbindelse med gjennomføring av avtalen. Partene 
kan bare overføre taushetsbelagt informasjon til slike underleverandører og 
tredjeparter i den utstrekning dette er nødvendig for gjennomføring av avtalen, 
forutsatt at disse pålegges plikt til konfidensialitet tilsvarende dette punkt 7.3. 
 
Taushetsplikten er ikke til hinder for at partene kan utnytte erfaring og kompetanse 
som opparbeides i forbindelse med gjennomføringen av avtalen. 
 
Taushetsplikten gjelder også etter at avtalen er opphørt. Ansatte eller andre som 
fratrer sin tjeneste hos en av partene skal pålegges taushetsplikt også etter 
fratredelsen om forhold som nevnt ovenfor. Taushetsplikten opphører fem (5) år 
etter leveringsdag, med mindre annet følger av lov eller forskrift. 
 

6. VEDERLAG OG BETALINGSBETINGELSER 

6.1 VEDERLAG 

Alle priser og nærmere betingelser for det vederlaget Kunden skal betale for 
Konsulentens ytelser fremgår av bilag 5. 
 
Utlegg dekkes bare i den grad de er avtalt. Reise- og diettkostnader skal 
spesifiseres særskilt, og dekkes etter Statens gjeldende satser hvis ikke annet er 
avtalt. Reisetid faktureres bare hvis det er avtalt i bilag 5.  
  
Med mindre annet er angitt i bilag 5 er alle priser oppgitt eksklusive merverdiavgift. 
Alle priser er i norske kroner. 
 
Dersom vederlaget skal baseres på løpende timer, skal et estimat for antall timer 
angis i bilag 5. Dersom Konsulenten ser at estimatet vil overskrides med mer enn 
10 (ti) prosent skal Konsulenten straks varsle Kunden skriftlig. I varselet skal 
Konsulenten angi årsaken til overskridelsen, samt estimert tid for gjenstående 
arbeid. Eventuell prisreduksjon ved overskridelse av estimat er angitt i bilag 5. 
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6.2 FAKTURERING 

Vederlag og utlegg skal faktureres til de tider som fremgår av bilag 5. Vederlag 
basert på løpende timer faktureres etterskuddsvis pr. måned hvis ikke annet er 
avtalt i bilag 5. I så fall skal fakturert beløp gjelde den tid som er medgått frem til 
faktureringstidspunktet, samt eventuell dekning av utgifter påløpt i samme tidsrom. 
 
Konsulentens fakturaer skal spesifiseres og dokumenteres slik at Kunden enkelt 
kan kontrollere fakturaen i forhold til det avtalte vederlag. Alle fakturaer for løpende 
timer skal være vedlagt detaljert spesifikasjon over påløpte timer. Utlegg skal angis 
særskilt. 
 
Der Kunden har tilrettelagt for det, skal Leverandøren levere faktura, kreditnotaer 
og purringer i henhold til det fastsatte formatet Elektronisk Handelsformat (EHF).  
 
Betalingsplan og øvrige betalingsvilkår, samt eventuelle vilkår for implementering av 
EHF, fremgår av bilag 5. 
 
Leverandøren må selv bære eventuelle kostnader leveranse av elektronisk faktura 
måtte medføre for denne. 
 

6.3 FORSINKELSESRENTE 

Hvis Kunden ikke betaler til avtalt tid har Konsulenten krav på rente av det beløp 
som er forfalt til betaling, i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved 
forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven). 
 

6.4 BETALINGSMISLIGHOLD 

Hvis forfalt vederlag med tillegg av forsinkelsesrenter ikke er betalt innen 30 (tretti) 
kalenderdager fra forfall, kan Konsulenten sende skriftlig varsel til Kunden om at 
avtalen vil bli hevet dersom oppgjør ikke er skjedd innen 60 (seksti) kalenderdager 
etter at varselet er mottatt. 
 
Heving kan ikke skje hvis Kunden gjør opp forfalt vederlag med tillegg av 
forsinkelsesrenter innen fristens utløp. 
 

6.5 PRISENDRINGER 

Prisene kan endres i den utstrekning regler eller vedtak for offentlige avgifter 
endres med virkning for Konsulentens vederlag eller kostnader.  
 
Timeprisen kan under enhver omstendighet endres hvert årsskifte, begrenset 
oppad til et beløp som tilsvarer økningen i Statistisk sentralbyrå sin 
konsumprisindeks (hovedindeksen) med utgangspunkt i indeksen for den måned 
avtalen ble inngått, med mindre annen indeks er avtalt i bilag 5. 
 
Eventuelle andre bestemmelser om prisendringer fremgår av bilag 5. 
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7. OPPHAVS- OG EIENDOMSRETT  

Eiendomsrett, opphavsrett og andre relevante materielle og immaterielle rettigheter 
til Oppdragets resultater tilfaller Kunden når betaling er skjedd, med mindre annet 
er avtalt i bilag 6, og med de begrensninger som følger av annen avtale eller 
ufravikelig lov. 
 
Rettighetene omfatter også rett til endring og videreoverdragelse, jf lov 12. mai 
1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) § 39b. 
 
Konsulenten beholder rettighetene til egne verktøy og metodegrunnlag. Begge 
parter kan også utnytte generell kunnskap (know-how) som ikke er taushetsbelagt 
som de har tilegnet seg i forbindelse med Oppdraget. 
 

8. KONSULENTENS MISLIGHOLD 

8.1 HVA SOM ANSES SOM MISLIGHOLD 

Det foreligger mislighold fra Konsulentens side hvis ytelsen ikke er i samsvar med 
de funksjoner, krav og frister som er avtalt. Det foreligger også mislighold dersom 
Konsulenten ikke oppfyller øvrige plikter etter avtalen. 
 
Det foreligger likevel ikke mislighold hvis situasjonen skyldes Kundens forhold eller 
force majeure.  
 
Kunden skal reklamere skriftlig uten ugrunnet opphold etter at misligholdet er 
oppdaget eller burde vært oppdaget. 
 

8.2 VARSLINGSPLIKT 

Hvis Konsulentens ytelser ikke kan leveres som avtalt, skal Konsulenten så raskt 
som mulig gi Kunden skriftlig varsel om dette. Varselet skal angi årsak til problemet 
og så vidt mulig angi når ytelsen kan leveres. Tilsvarende gjelder hvis det må antas 
ytterligere forsinkelser etter at første varsel er gitt.  
 

8.3 TILLEGGSFRIST 

Konsulenten kan be om tilleggsfrist som må godkjennes skriftlig av Kunden for å 
kunne gjøres gjeldende. 
 
For den perioden tilleggsfristen løper, kan Kunden ikke gjøre gjeldende dagbot eller 
erstatning. 
 
Tilleggsfrist har ingen virkning for Kundens rett til dagbot eller erstatning som er 
opparbeidet før tilleggsfristen. 
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8.4 AVHJELP 

Konsulenten skal påbegynne og gjennomføre arbeidet med å avhjelpe misligholdet 
uten ugrunnet opphold, ved utbedring, omlevering eller tilleggslevering uten ekstra 
kostnad for Kunden. 
 

8.5 SANKSJONER VED MISLIGHOLD 

8.5.1 Tilbakehold av ytelser 

Ved Konsulentens mislighold kan Kunden holde betalingen tilbake, men ikke 
åpenbart mer enn det som er nødvendig for å sikre Kundens krav som følger av 
misligholdet. Konsulenten kan ikke holde tilbake ytelser som følge av Kundens 
mislighold med mindre misligholdet er vesentlig. 
 

8.5.2 Dagbot ved forsinkelse 

Blir ikke avtalt tidspunkt for levering, eller annen frist som partene i bilag 3 har 
knyttet dagbøter til, overholdt, og det ikke skyldes force majeure eller Kundens 
forhold, foreligger en forsinkelse fra Konsulentens side som gir grunnlag for dagbot. 
 
Dersom Konsulenten før levering er forsinket til milepæler som partene har knyttet 
dagbøter til, så forskyves de senere frister tilsvarende det antall kalenderdager 
dagboten har løpt. 
 
Dagboten påløper automatisk. Dagboten utgjør 0,15 prosent av samlet vederlag for 
leveransen (kontraktssummen) ekskl. merverdiavgift for hver kalenderdag 
forsinkelsen varer, men begrenset til maksimalt 100 (hundre) kalenderdager. 
 
Andre dagbotsatser og annen løpetid for dagboten kan avtales i bilag 5. 
 
Så lenge dagboten løper, kan Kunden ikke heve avtalen. Denne tidsbegrensningen 
gjelder imidlertid ikke hvis Konsulenten, eller noen denne svarer for, har gjort seg 
skyldig i forsett eller grov uaktsomhet. 
 
Hvis bare en del av den avtalte ytelsen er forsinket, kan Konsulenten kreve en 
nedsettelse av dagboten som står i forhold til Kundens mulighet til å nyttiggjøre seg 
den del av ytelsen som er levert. 
 

8.5.3 Prisavslag 

Hvis det tross gjentatte forsøk ikke har lykkes Konsulenten å avhjelpe en mangel, 
kan Kunden kreve forholdsmessig avslag i kontraktssummen. Prisavslag er 
kompensasjon for redusert verdi av det leverte, og er uavhengig av eventuell 
erstatning. 
 

8.5.4 Heving 

Dersom det foreligger vesentlig mislighold, kan Kunden etter å ha gitt Konsulenten 
skriftlig varsel og rimelig frist til å bringe forholdet i orden, heve avtalen med 
øyeblikkelig virkning.  
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Kunden kan heve hele eller deler av avtalen med øyeblikkelig virkning hvis ytelsen 
er vesentlig forsinket. Vesentlig forsinkelse foreligger når levering ikke er skjedd når 
maksimal dagbot er nådd, eller etter utløpet av en tilleggsfrist hvis den utløper 
senere.  
 
Hvis misligholdet er av en slik art at Kunden har lite eller ingen nytte av det leverte 
kan Kunden i forbindelse med heving kreve tilbakebetalt vederlag for løpende timer 
og eventuelle utgifter som Konsulenten har mottatt under avtalen, med tillegg av 
renter, tilsvarende NIBOR pluss 1 (en) prosent, fra det tidspunkt betaling er skjedd. 
For øvrig skal Kunden betale for ytelser som var kontraktsmessig levert før 
hevingstidspunktet i den utstrekning Kunden kan utnytte disse ytelsene som 
forutsatt.  
 

8.5.5 Erstatning 

Kunden kan kreve erstattet ethvert direkte tap, herunder tap av data så fremt 
datahåndtering er Leverandørens ansvar under avtalen, som følger av forsinkelse, 
mangel eller annet mislighold iht. punkt 8.1, med mindre Konsulenten godtgjør at 
misligholdet eller årsaken til misligholdet ikke skyldes Konsulenten. 
 
Dagbøter kommer til fradrag i eventuell erstatningen for samme forsinkelse. 
 

8.5.6 Erstatningsbegrensning 

Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves. Som indirekte tap regnes tap som nevnt 
i kjøpslovens § 67 andre ledd. 
 
Erstatningsbegrensningene foran i denne bestemmelsen gjelder ikke kostnader ved 
vanlige tiltak som kompenserer at Leveransen er forsinket eller har mangler, og 
kostnader ved tiltak som begrenser annet tap enn nevnt over. 
 
Samlet erstatning i avtaleperioden er begrenset til et beløp som tilsvarer 
kontraktssummen ekskl. merverdiavgift eller et avtalt estimat for Oppdraget.  
 
Disse begrensningene gjelder imidlertid ikke hvis Konsulenten eller noen denne 
svarer for, har utvist grov uaktsomhet eller forsett.  

9. KUNDENS MISLIGHOLD  

9.1 HVA SOM ANSES SOM MISLIGHOLD 

Det foreligger mislighold fra Kundens side hvis Kunden ikke oppfyller sine plikter 
etter avtalen. 
 
Det foreligger likevel ikke mislighold hvis situasjonen skyldes Konsulentens forhold, 
eller forhold som anses som force majeure. 
 
Konsulenten skal reklamere skriftlig uten ugrunnet opphold etter at misligholdet er 
oppdaget eller burde vært oppdaget. 
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9.2 VARSLINGSPLIKT 

Hvis Kunden ikke kan overholde sine plikter etter avtalen, herunder frister, skal 
Kunden så raskt som mulig gi Konsulenten skriftlig varsel om dette. Varselet skal 
angi årsak til problemet og så vidt mulig angi når Kunden igjen kan overholde avtalt 
plikt.  
 

9.3 BEGRENSNING I KONSULENTENS TILBAKEHOLDSRETT 

Konsulenten kan ikke holde tilbake ytelser som følge av Kundens mislighold, med 
mindre misligholdet er vesentlig. 
 

9.4 ERSTATNING 

Konsulenten kan kreve erstattet ethvert direkte tap som følger av mislighold iht. 
punkt 9.1, med mindre Kunden kan godtgjøre at misligholdet ikke kan tilskrives 
Kunden. 
 
Erstatningsbegrensningen i punkt 8.5.6 gjelder tilsvarende. 

10. ØVRIGE BESTEMMELSER 

10.1 FORSIKRINGER 

Hvis Kunden er en offentlig virksomhet, står Kunden som selvassurandør. Hvis 
Kunden ikke står som selvassurandør, plikter Kunden å ha forsikringer som er 
tilstrekkelige til å dekke de kravene fra Konsulenten som følger av Kundens risiko 
eller ansvar etter denne avtalen innenfor rammen av alminnelige forsikringsvilkår. 
 
Konsulenten plikter å ha forsikringer som er tilstrekkelige til å dekke ethvert krav fra 
Kunden som følger av Konsulentens risiko eller ansvar etter denne avtalen innenfor 
rammen av alminnelige forsikringsvilkår. Denne forpliktelsen anses oppfylt dersom 
Konsulenten tegner ansvars- og risikoforsikring på vilkår som anses som ordinære 
innenfor norsk forsikringsvirksomhet. 
 

10.2 OVERDRAGELSE AV RETTIGHETER OG PLIKTER 

I den grad Kunden er en offentlig virksomhet kan Kunden overdra sine rettigheter 
og plikter etter denne avtalen til annen offentlig virksomhet. Den virksomheten som 
får rettigheter og plikter overdratt er berettiget til tilsvarende vilkår, såfremt avtalens 
rettigheter og plikter overdras samlet. 
 
Konsulenten kan bare overdra sine rettigheter og plikter etter avtalen med skriftlig 
samtykke fra Kunden. Dette gjelder også hvis Konsulenten slås sammen med et 
annet selskap, deles i flere selskaper eller hvis overdragelsen skjer til et 
datterselskap eller annet selskap i samme konsern. Samtykke kan ikke nektes uten 
saklig grunn. 
 
Retten til vederlag etter denne avtalen kan fritt overdras. Slik overdragelse fritar 
ikke vedkommende part fra hans forpliktelse og ansvar. 
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Dersom anskaffelsen er underlagt regelverket for offentlige anskaffelser, gjelder 
bestemmelsen kun i den grad Kunden finner dette i tråd med anskaffelses-
regelverket. 
 

10.3 KONKURS, AKKORD E. L. 

Hvis det i forbindelse med Konsulentens virksomhet åpnes gjeldsforhandlinger, 
akkord eller konkurs, eller annen form for kreditorstyring gjør seg gjeldende, har 
Kunden rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning, så fremt ikke annet følger 
av ufravikelig lov. 
 

10.4 FORCE MAJEURE 

Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll 
som gjør det umulig å oppfylle plikter etter denne avtalen og som etter norsk rett må 
regnes som force majeure, skal motparten varsles om dette så raskt som mulig. 
Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære 
situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom. 
 
Motparten kan i force majeure-situasjoner bare heve avtalen med den rammede 
parts samtykke, eller hvis situasjonen varer eller antas å ville vare lenger enn 90 
(nitti) kalenderdager regnet fra det tidspunkt situasjonen inntrer, og da bare med 15 
(femten) kalenderdagers varsel.  
 
I forbindelse med force majeure-situasjoner har partene gjensidig informasjonsplikt 
overfor hverandre om alle forhold som må antas å være av betydning for den annen 
part. Slik informasjon skal gis så raskt som mulig. 

11. TVISTER  

11.1 RETTSVALG 

Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk 
rett. 
 

11.2 FORHANDLINGER 

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av 
avtalen, skal tvisten først søkes løst gjennom forhandlinger.  
 

11.3 MEKLING 

Dersom en tvist i tilknytning til denne avtalen ikke blir løst etter forhandlinger, kan 
partene forsøke å løse tvisten ved mekling. 
 
Partene kan velge å legge Den Norske Advokatforenings regler for mekling ved 
advokat til grunn, eventuelt modifisert slik partene ønsker. Det forutsettes at partene 
blir enige om en mekler med den kompetansen partene mener passer best i forhold 
til tvisten. 
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Den nærmere fremgangsmåten for mekling bestemmes av mekleren, i samråd med 
partene. 
 

11.4 DOMSTOLS- ELLER VOLDGIFTSBEHANDLING 

Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger eller mekling, kan hver av partene 
forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler. 
 
Kundens forretningsadresse er verneting. 
 
Partene kan alternativt avtale at tvisten blir avgjort med endelig virkning ved voldgift 
i Norge i henhold til lov 14. mai 2004 nr. 25 om voldgift (voldgiftsloven). 
 

***** 
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rkivsak-dok. 15/00240-32 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 19.06.2017 
 
 
 

   
 
 

GJENSIDIG ORIENTERING OM AKTUELLE SAKER FRA KOMITEER 
OG UTVALG 

 

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

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalgets medlemmer orienterer hverandre om aktuelle saker fra de andre 
hovedutvalgene og kommunestyret i denne saken: 
• Kommunestyret og formannskapet – Kirsti Kierulf 
• Komite for helse- og omsorg – William Norset 
• Komite for oppvekst – Astrid Nesland 
• Bygningsrådet. – Erling Bergsaker 
• Komite for teknikk, kultur og fritid - Petter Berntsen 
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Arkivsak-dok. 15/00242-35 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 19.06.2017 
 
 
 

   
 
 

REFERATER 

 

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

1. Plan for saker som skal til behandling. 

2. Oversikt over behandlede saker 
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Oversikt over saker til behandling 201 7
Møte Saker

Følgende
rapportering legges
frem fortløpende

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

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

Rapportering fra revisor inklusiv rapportering på tidsbruk.

Referater.

13. februar
Fellesmøte med

Hurum og Røyken
fra kl. 18

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

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

R eferater

Eventuelt

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

20 . mars Orientering om anskaffelse av tjenester

Hvordan følges korrupsjonsplanen opp?

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

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

Henvendelse vedrør ende utbygging av Blakstadmarka.

Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg

Referater
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Møte Saker

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

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

Revidert foranalyse forvaltningsrevisjonsprosjekt Etikk.

Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg

Referater

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

Buds jett for kontroll og tilsyn 2018 .

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

R eferater

19 . juni Forvaltningsrevisjon etterlevelse av etikkreglement
Bestilling av nytt FR prosjekt
Erklæring om uavhengighet.
Sak om sekretariatsordningen
Rapportering fra revisor inklusiv rapportering på tidsbruk.

Gjensidig orientering om aktuelle saker fra komiteer og utvalg

Referater

21 . august Orientering fra rådmannen om erfaringer med skifte av revisor.
Rapportering fra revisor inklusiv rapportering på tidsbruk.

Gjensidig orientering om aktuelle saker fra komiteer og utvalg

R eferater

18 . september Bestillingsdialog nytt FR prosjekt Økonomistyring, målstyring og
internkontroll eller IKT/informasjonssikkerhet
Rapportering fra revisor inklusiv rapportering på tidsbruk.
Gjensidig orientering om aktuelle saker fra komiteer og utvalg

R eferater

1 6 . oktober Rapportering fra revisor inklusiv rapportering på tidsbruk.

Gjensidig orientering om aktuelle saker fra komiteer og utvalg
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Møte Saker

R eferater

11 . desember Oppfølging av forvaltningsrevisjon på anskaffelser. Sak 10/17.
Overordnet re visjonsstrategi for revisjonsåret 2017

Kontrollutvalgets årsplan 2018 .

Rapportering fra revisor inklusiv rapportering på tidsbruk.

Gjensidig orientering om aktuelle saker fra komiteer og utvalg

R eferater

Saker som ikke er
berammet

Oppfølging av selskapskontroll Asker og Bærum Brannvesen IKS:
Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og ber om å bli
orientert om endringene i selskapsavtalen ( sak 44/14. ) Revisjon av
selskapsavtalen er utsatt i påvente av nasjonalt prosjekt om
nødsentraler (110 - sentraler).
I sak 75/15 (23. nov) vedtok kontrollutvalget å bestille kontroll med
brukermidler med jevne mellomrom.
Sak 27/16: Oppfølging av forvaltningsrevisjon på eiendeler:
Kontrollutvalget anser saken som ferdig behandlet i denne omgang
men vil vurdere å komme tilbake til saken på et senere tidspunkt.

2018
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SAKER BEHANDLET I ASKER KONTROLLUTVALG 2017 
 

Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Oppfølging Behandlet Ferdig 

16.1.17 1/17 

Henvendelse til 
kontrollutvalget angående 
klage på plan- og 
byggesaksbehandling  

Saken utsettes til neste møte.      

 2/17 
Undersøkelse - regelverk for 
statsstøtte til 
attføringsbedrifter  

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

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

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

Utskrift sendt 
17.1.17 

 K-styret 
7.3.17 
Sak 21/17 

  

 3/17 
Bestillingsdialog nytt 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 

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

Utskrift sendt 
17.1.17 

    

 4/17 
Rapportering fra revisor 
inklusiv rapportering på 
tidsbruk 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 5/17 
Kontrollutvalgets årsrapport 
2016 

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

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2016 til 
orientering. 

Utskrift sendt 
17.1.17 

 K-styret 
31.1.17 
Sak 2/17 

  

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

Kontrollutvalget tar saken til orientering      

 7/17 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering      

 8/17 Eventuelt Ingen vedtak.      
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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. 

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

 

Utskrift 
sendt14.2.17 

 K-styret 
7.3.17 Sak 
20/17 

  

 11/17 
Rapportering fra revisor 
inklusiv rapportering på 
budsjett 

Saken ble utsatt. 
 

     

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

Saken ble utsatt. 
 

     



48/17 Referater - 15/00242-35 Referater : Saker behandlet i Asker kontrollutvalg 2017

3 
 

 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 

   

 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 Kontrollutvalget tar saken til orientering.      
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organisasjons- og 
utviklingsprosjekt  

 

 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 

    

 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 
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 34/17 
Rapportering fra revisor 
inklusiv rapportering på 
tidsbruk 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 35/17 
Valg av revisor til 
fellesnemnda 

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak: 

 BDO velges til revisor for fellesnemnda. 

Utskrift sendt 
24.5.17 

    

 36/17 
Budsjett for kontroll og 
tilsyn 2018 

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

 
 Poster Budsjett 2018 

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

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

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

Utskrift sendt 
24.5.17 

   

 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        

       3 



49/17 Eventuelt - 15/00241-36 Eventuelt : Eventuelt

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 15/00241-36 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 19.06.2017 
 
 
 

   
 
 

EVENTUELT 

 

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