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ERFARINGER SÅ LANGT MED BYTTE AV REVISOR I ASKER 
KOMMUNE 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Vedlegg:  
Evaluering av overgang til ny revisjonsordning, notat fra rådmannen 10.8.2017 

 
Saksframstilling: 
Kommunestyret har valgt BDO som ny revisor for perioden 1. juni 2016 til og med 31. 
mai 2018, med opsjon til å kunne forlenge avtalen med 1 + 1 år (sak 25/16). 
Kontrakten omfatter regnskapsrevisjonstjenester inklusiv attestasjonsoppgaver levert 
i henhold til lov og forskrift til fast pris. Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 
bestilles av kontrollutvalget, og leveres i henhold til standarden RSK 001 og avtalt 
tidsramme. Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll faktureres etter medgått tid til 
avtalt timepris. Det er satt av totalt 1500 timer til dette. Andre undersøkelser og 
granskninger som kontrollutvalget bestiller, faktureres etter medgått tid til avtalt 
timepris. Det er satt av inntil 500 timer til dette. 
 
Etter ett års drift, har kontrollutvalget ønsket å se på erfaringene så langt med skifte 
av revisor. Ett år er kort tid, men sett hen til kontraktens varighet er det viktig for 
kontrollutvalget å få frem informasjon om dette tidlig, slik at eventuelle korreksjoner 
kan gjøres.  
 
I denne forbindelse har utvalget bedt rådmannen orientere om sine erfaringer, og har 
mottatt vedlagte notat om dette. Rådmannen peker på at det er et potensial for å 
utvikle og bedre kommunikasjonen mellom revisor og rådmannen både innen 
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.  
 
Som kontrollutvalget tidligere har vært inne på, krever den valgte revisjonsordningen 
at utvalget endrer arbeidsform når det gjelder bestilling og oppfølging av prosjekter 
innen forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Ordningen krever styring i forhold til 
inngått kontrakt og tettere oppfølging i forhold til leveranser. Som et ledd i dette 
rapporterer revisor medgått tid i hvert møte.  
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Sekretariatet bistår administrasjonen ved å avklare om faktura er innenfor de timer 
som kontrollutvalget har bestilt og i tråd med kontrakten. Kontraktstyring krever god 
dialog mellom partene også på dette området. Sekretariatet vil følge opp dialogen 
med BDO for å avklare og sikre at fakturering skjer i henhold til kontrakt. 
 
Kontrollutvalget har tidligere sagt seg fornøyd med leveransene fra revisor både hva 
revisjonsrapporter og presentasjoner i kontrollutvalgets møter angår. Utvalget har tatt 
opp at revisor må være tilstede under kommunestyrets behandling av revisors 
rapporter og ved fremleggelse av regnskapet, både for å kunne svare på spørsmål 
fra salen og for å kunne drøfte saken med leder umiddelbart etter behandlingen ved 
behov.  
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Notat

Til: Kontrollutv a l get

Fra: Rådmannen

Saksnr./Arkivkode Sted Dato
16 / 9742 - 033 ASKER 10.08.2017

Evaluering av overgang til ny revisjonsordning

Innledning
Kommunestyret i Asker vedtok 8. september 2015 å avvikle Asker
kommunerevisjon og sette revisjonstjenestene ut på anbud fra og med
regnskapsåret 2016. Etter forutgående anskaffelsesprosess ble det inngått
kontrakt med revisjonsselskapet BDO om regnskapsrev isjon og
forvaltningsrevisjon.

Regnskapsrevisjonstjenester, herunder attestasjonsoppgaver, leveres til en fast
avtalt pris. Forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller bestilles av
kontrollutvalget innenfor en avtalt tidsramme og faktureres etter medgåt t tid til
avtalt timepris. Eventuelle andre u ndersøkelser/ granskninger som
kontrollutvalget bestiller , faktureres etter medgått tid til avtalt timepris.

Praktisk rundt overgang til ny revisjonsordning
O vergang til ny revisjonsordning skjedde 1. juni 2016. Forut for dette hadde
BDO møte med Asker kommunerevisjon for å innhente informasjon med
betydning for regnskapsrevisjonen , samt avklare noen praktiske sider ved
skjæringspunktet. Det ble bl.a. avtalt at Asker kommunerevisjon på oppdrag fra
BDO skulle gjøre kontroller knyttet til attestasjon av merverdiavgifts -
kompensasjonen for 1. termin 2016 som hadde frist 10. juni 2016.

Da kommunen skulle registrere ny revisor i Enhetsregisteret i Brønnøysund,
viste det seg at BDO ikke hadde oversendt revisors villighetserklæring.
Villighetserklæring ble oversendt på oppfordring fra kommunen, slik at
registreringen kunne fullføres og revisor tildeles signaturrettigheter i Altinn for
bl.a. å attestere på merverdiavgiftskompensasjonsoppgaver.

Det ble i oktober 20 16 avholdt oppstartsmøte hvor rådmannen, økonomisjef,
regnskapssjef, juridisk rådgiver, controller samt to regnskapsrevisorer og en
forvaltningsrevisor fra BDO var til stede. Foruten å presentere informasjon om
Asker kommune og revisjonsopplegg i regi av B DO, var effektivt samarbeid og
kommunikasjon et sentralt tema på oppstartmøtet. Det ble i dette møtet
presisert fra kommunens side at BDO har ansvar for å gi beskjed hvis spørsmål
og henvendelser fra kommunen ikke er omfattet av avtalen, og vil resultere i
tilleggshonorarer.

Regnskapsrevisjon
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Revisjon gjennom året
Oppstart av regnskapsrevisjonen skjedde på relativt kort varsel høsten 2016.
Rådmannen tror begge parter vil oppleve at det blir mer effektivt om planlegging
av revisjonsbesøk gis med lit t lengre varsel , og at det blir bedre kommunikasjon
om hva som forventes forberedt i forkant av revisjonen. Dette vil gi kommunen
mulighet til å få nøkkelpersonell til å planlegge, sette av tid og forberede seg.

I forbindelse med løpende revisjon av lønn i 2016 bestilte revisor noen store,
ikke standardiserte rapporter fra lønns - og personalsystemet som var
tidkrevende for administrasjonen å sette i produksjon. Det er noe usikker t om
BDO fikk nytte av rapportene. Av ressurshensyn for begge parter er det er
ønskelig at revisor har presise bestillinger av slike rapporter. Administrasjonen
er innstilt på å utvikle samarbeidet med BDO rundt dette i 2017.

Årsoppgjørsrevisjon
Kommunen fikk forståelse for og forventet at BDO ville ta initiativ til
forberedende møte i forkant av årsoppgjøret. I et slikt møte kan de som blir
mest involvert i årsavslutningen fra begge parter ha mulighet til å stille
spørsmål, avklare ansvar, avstemme forven tninger til dokumentasjon,
oversendelse til revisor og annet som er av betydning for effektiv
årsoppgjørsrevisjon for begge parter. Beklageligvis ble det ikke noe
forberedende møte i 2016.

Det er ønskelig at det tilrettelegges for slikt møte i forkant av fremtidige
årsoppgjør (fra og med 2017) for å bedre avklaringer rundt avstemminger og
dokumentasjon samt oversendelse, samarbeid og tidsforbruk fra begges side.

Attestasjon av momskompensasjon
BDO forventer at momskompensasjonsoppgavene med underdokument asjon blir
oversendt revisor for kontroll minimum 10 dager før frist for innrapportering til
Skatt Øst. Dette har kommunen i stor grad overholdt. Administrasjonen
opplever at det har vært gitt meget korte frister fra BDO for å besvare spørsmål,
komme med a vklaringer og gjøre eventuelle endringer før innrapportering til
Skatt Øst. Regnskapsavdelingen har dedikerte personer som jobber med
merverdiavgift , og trenger derfor planlegging og prioritering av tid til eventuelle
endringer, gi utvidet forklaring og sk affe til veie mer dokumentasjon.
Administrasjonen er innstilt på å utvikle samarbeidet run dt dette i møte med
BDO i 2017.

Attestasjon av likningsoppgave for næringsavfall
Kommunen er pliktig til å avgi eget regnskap og sende inn likningsoppgave for
sin hå ndtering av næringsavfall. Likningsoppgaven skal attesteres av
kommunens revisor. Denne oppgaven var ikke hensyntatt i kont r akten mellom
BDO og kommune n . Det oppsto således behov for avklaringer. Kontroll og
attestasjon er utført av BDO, og BDO vil fakture re kommunen for denne
oppgaven utover fastprisen på regnskapsrevisjon. Fra og med 2017 forventes
det at man gjennom gjensidig planlegging oppnår mer effektivt samspill rundt
oppgaven.

Revisjon av stiftelser og legater
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Revisjon av stiftelser og legater er utført iht. kontrakt. Det bemerkes at
revisorskiftet for disse enhetene blir registrert først i disse dager , etter at revisor
har oversendt revisors villighetserklæring.

Forvaltningsrevisjon
Rådmannen vurderer forvaltningsrevisjoner som et viktig og godt supplerende
bidrag til arbeidet med forbedring av kommunens forvaltning og internkontroll.
Rådmannen er klar over at overgang til ny revisjonsordning tar litt tid, at det må
være god kommunikasjon begge veier og gjøres tilpasninger for at samspillet og
resultatet skal bli mest mulig optimalt for kontrollutvalget, revisor og den
reviderte part.

Etter overgang til ny revisjonsordning har det vært gjennomført 2
forvaltningsrevisjoner med temaer (anskaffelser og etikk) som har hatt bred
spennvidde og med re levans for de aller fleste enheter i Asker kommune.
I tillegg har BDO utført en oppfølging av en tidligere forvaltningsrevisjon/under -
søkelse.

Rådmannen ser at BDO har et bredere fagmiljø og kompetansespekter som kan
trekkes inn ved forvaltningsrevisjone ne enn den tidligere revisjonsordningen
hadde.

Administrasjonen har intern rutine som speiler forventning til hvordan
forvaltningsrevisjoner skal skje. Rutinen er utviklet for at revisjonen blir effektiv,
hensyntar riktig organisatorisk involvering i kom munen og at kontrollutvalget,
kommunestyret og alle involverte h ar en nytteverdi av revisjonen.

I tråd med RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon utgitt av Norges
Kommunale Revisorers Forbund ser rådmannen det som ønskelig at:

Det utarbeides oppstarts brev eller tilsvarende så tidlig som mulig og før
datainnsamling starter.

Det avholdes oppstartsmøte hvor de enheter som i hovedsak blir berørt
av revisjonen får forankring til problemstillingene gjennom informasjon
om formål med revisjonen, praktisk gjen nomføring samt mulighet til å
stille spørsmål til revisor.

Det i prosjektplanen for forvaltningsrevisjoner settes av tilstrekkelig tid og
timer for gjennomgang av høringsutkast, faktabekreftelse,
avslutningsmøte med revisor og utforming av uttalelse fra rå dmannen.
Iht. revisjonskontrakten mellom BDO og Asker kommune er det i pkt. 3.1.
står det «Rådmannen skal gis anledning til å uttale seg om de forhold som
fremgår av rapporten og normalt ha en frist på 15 virkedager».

Administrasjonen har selv tatt initiat iv til oppstartmøter med revisor.

I forbindelse med de to gjennomførte prosjektene opplever rådmannen det som
utfordrende at det ble satt av knappe frister til faktabekreftelse og utforming av
rådmannens uttalelse. I forbindelse med det første forvaltnin gsrevisjonsprosjekt
ble det gitt frist på 14 dager , hvor julehøytiden inngikk. I forbindelse med det
andre forvaltningsrevisjonsprosjektet ble det gitt frist på 5 virkedager.
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Etter rådmannens vurdering vil det ha en verdi for kontrollutvalget, revisor og
kommunen at sluttføringen av en forvaltningsrevisjon ikke er for hastig.
Rådmannen oppfatter det slik at kontrollutvalget ønsker rådmannens vurdering
av forhold som tas opp i rapporten i tråd med RSK 001 før utvalget behandler
rapporten. I forbindelse med den sist gjennomførte forvaltningsrevisjonen var
det ikke mulig for rådmannen å gi vurdering av deler av rapporten fordi noe av
faktagrunnlaget ikke var forelagt administrasjonen , og det var gitt svært kort
høringsfrist. På bakgrunn av dette valgte kontro llutvalget å utsette behandlingen
av forvaltningsrevisjonen.

Det har i prosjektplanene for de to gjennomførte forvaltningsrevisjonene ikke
vært satt av timer til avslutningsmøte hvor revisor kan gjennomgå funn og hvor
den revidert e enhet kan stille spørsmål. Rådmannen mener et avslutningsmøte
kan ha stor betydning for lærings - og forbedringsperspektivet for den reviderte.
Revisors forklaringer og besvarelse av spørsmål er egnet til å skape en dypere
forankring til funnene og forståe lse av behovet for f.eks. endre praksis eller lage
en ny rutine.

Rådmannen har et ønske om at kontrollutvalget og revisor ved fremtidige
forvaltningsrevisjoner tar til kontraktens ordlyd om at rådmannen skal gis
anledning til å uttale seg om de forhold so m fremgår av rapporten og normalt ha
en frist på 15 virkedager. Det kan fra kommunens side tilrettelegges for tid til
avslutningsmøte med revisor innenfor denne tidsrammen.

Selskapskontroll
På oppdrag fra kontrollutvalget har BDO utført selskapskontroll
(eierskapskontroll) i Asker Produkt AS samt laget oppfølgingsnotat om
statsstøtteregler og attføringsbedrifter.

Rådmannen har ingen formell rolle i eierstyringen av de kommunalt eide
selskapene og har dermed heller ingen myndighet til å følge opp anbefa lingene
som ble gitt i rapporten fra selskapskontrollen.

Rådmannen har merket seg innholdet i rapporten fra selskapskontrollen og
notatet om statsstøtteregelverket. I sitt arbeid med innspill til kommunens
eierskapspolitikk vil rådmannen kunne skjele til de betraktninger som kommer
frem i rapport fra selskapskontrollen og tilleggsnotatet om statsstøttereglene.

Revisors a ttestasjoner ifm. tilskudd og refusjoner
Asker kommune søker mange tilskudd til ulike prosjekter og benytter seg av en
rekke refusjonsordninger. I den anledning krever tilskuddsyter et
prosjektregnskap som er attestert av revisor. Omfanget av attestasjonene
varierer fra år til år. En rekke av attestasjonene skal utføres i februar – april.

Revisors arbeid med attestasjoner er in kludert i det faste honoraret for
regnskapsrevisjon. Ved overgang til ny revisjonsordning har revisor tydelig
presisert hvilken dokumentasjon kommunen må skaffe tilveie (rapporter, bilag,
lønnsrapporter), dokumentasjon av eventuelle fordelingsnøkler og iva retakelse
av tydelig sporbarhet. Iht. kontakten skal revisor ha slikt materiale oversendt
minimum 5 virkedager før rapporteringsfrist. I etterkant av revisjonsåret 2016
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har BDO anmodet om at kommunen oversender materialet 10 virkedager for
prosjekter som h ar rapporteringsfrist i februar - april. Kommunen vil så langt
det er praktisk mulig tilstrebe revisors ønske .

Rådmannens controller har i overgangsfasen hatt som oppgave å sikre at det er
ryddighet i de n dokumentasjonen som overleveres til revisor.
De p rosjektansvarlige har i overgangsfasen opplevd at rapportering og
overlevering til revisor er mer krevende og tungvin t enn ved tidligere
revisjonsordning. Det er mer tidkrevende å ta ut rapporter og oversende
dokumentasjon , og i mindre grad basere seg på m untlige forklaringer til revisor,
slik de kunne tidligere .

Kontraktsoppfølging
Det er i kontrakten med BDO avtalt fast honorar for regnskapsrevisjon, inkludert
attestasjoner (bl.a. merverdiavgiftkompensasjonsoppgaver, prosjektregnskaper
for tilskudd og d iverse refusjonsordninger). Revisor tok kontakt med
administrasjonen på vårparten og presenterte oversikt over timer og oppgaver
som revisor mente ikke var inkludert i fastprisen. Revisor hadde ikke
kommunisert slike tjenester/timer fortløpende, til tross for at kommunen hadde
formidlet at revisor måtte si ifra straks dersom revisor så mangler som enten
administrasjonen kunne utbedre eller velge å la revisor utføre. Etter
gjennomgang av revisors presenterte timer og ekstraoppgaver mot kontraktens
ordlyd ble det enighet om et redusert tillegg for ekstra timer knyttet til bistand
fra regnskapsrevisor for 2016.

For forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og andre oppgaver er det utviklet en
rutine der revisor for t løpende rapporterer sitt timeforbruk til kontrol lutvalget. Før
faktura attesteres og anvises for utbetaling, avklares det med kontrollutvalgs -
sekretær at faktura er innenfor de timer som er rapportert til kontrollutvalget og
i tråd med kontrakten.

Generelt om BDO
Revisorene oppleves å ha god generell revisjonsfaglig kompetanse, være
omgjengelige, blide og serviceinnstilte . Erfaring fra regnskapsrevisjonen for
2016 er at noen av revisjonsmedarbeidere hadde begrenset erfaring fra revisjon
av kommuner. Dette synes også å gjelde fagsystemene som er i bruk i Asker
kommune.

Rådmannen opplever at BDO har gode systemer og verktøy. BDO utviser
profesjonalitet i utførelsen av og presentasjon av utført revisjon.
Både regnskapsrevisorer og forvaltningsrevisorer oppfattes å samarbeide godt
med organisasjonen. Det er imidlertid behov for kontinuerlig fokus på
avstemming av forventninger samt god og effektiv kommunikasjon mellom
revisor og de de reviderte enhetene .
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PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - TILSKUDD TIL 
RESSURSKREVENDE BRUKERE OG INTEGRASJON AV 
FLYKTNINGER 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonen «Vurdering av fullstendigheten av 
refusjonskravene knyttet til flyktninger og ressurskrevende brukere», basert på den 
fremlagte prosjektplanen, og diskusjonen i møtet. Prosjektet leveres i begynnelsen 
av november innenfor rammen av totalt 450 timer. 
 
Vedlegg:  
Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt Vurdering av fullstendigheten av 
refusjonskravene knyttet til flyktninger og ressurskrevende brukere, BDO 10.8.2017 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget drøftet neste forvaltningsrevisjon i møtet 19. juni (sak 43/17), og ba 
revisor komme tilbake med forslag til prosjektplan til et prosjekt med følgende 
avgrensning: I hvilken grad har Asker kommune mottatt korrekte tilskudd på 
områdene integrasjon av flyktninger og ressurskrevende brukere for perioden 2014 - 
2016.  
 
Prosjektplanen er vedlagt saken. Forvaltningsrevisjonsprosjektet vil foreta en 
gjennomgang av innsendte krav, og sammenligne disse med andre datakilder for å 
foreta en analyse av hvorvidt kommunen har sendt inn alle berettigede refusjonskrav. 
BDO foreslår to problemstillinger i prosjektplanen: 

1. Har kommunen sendt inn alle berettigede krav knyttet til særskilt 
ressurskrevende brukere? 

2. Har kommunen sendt inn alle berettigede krav knyttet til flyktninger? 
 
Revisor tar sikte på å oversende rapporten i begynnelsen av november. Rapporten 
kan da behandles i kontrollutvalgets møte 11. desember.  
 
Revisor estimerer et timeforbruk på 450 timer på det foreslåtte prosjektet. Av rammen 
til forvaltningsrevisjon på 1500 timer er det ca. 850 timer til disposisjon, ref. sak om 
rapport fra revisor. 
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1. Formål og avgrensning 

Kontrollutvalget behandlet i møte 19. juni 2017 tema for neste forvaltningsrevisjon med 

utgangspunkt i orientering fra rådmannen. På bakgrunn av orienteringen vedtok kontrollutvalget 

følgende: 

«Kontrollutvalget ber revisor komme tilbake med forslag til prosjektplan til et prosjekt med 

følgende avgrensning: I hvilken grad har Asker kommune mottatt korrekte tilskudd på områdene 

integrasjon av flyktninger og ressurskrevende brukere for perioden 2014 - 2016. Dette omfatter også 

overføringer mellom kommuner.» 

Statlige refusjonsordninger er viktige inntektskilder for kommunene, men disse krever at kommunen 

sender krav til staten på alle som de har rett til refusjon på. Dette prosjektet vil foreta en 

gjennomgang av innsendte krav, og sammenligne disse med andre datakilder for å foreta en analyse 

av at kommunen har sendt inn alle berettigede refusjonskrav.  

2. Problemstillinger 

Basert på tidligere erfaringer kan man stille opp følgende to problemstillinger:  

1. Har kommunen sendt inn alle berettigede krav knyttet til særskilt ressurskrevende brukere? 

2. Har kommunen sendt inn alle berettigede krav knyttet til flyktninger? 

 

2.1. Operasjonalisering  

Nedenfor konkretiseres problemstillingene med forslag til forhold som anses relevant å undersøke. 

Det gjøres oppmerksom på at dette ikke er en uttømmende liste, men er ment som eksempler på 

forhold vi vil undersøke nærmere.  

2.1.1. Problemstilling 1 

1. Har kommunen sendt inn alle berettigede krav knyttet til særskilt ressurskrevende brukere? 

Kommunen kan kreve refusjon for brukere som er særskilt ressurskrevende. Hva kommunen kan 

kreve refundert og hvordan refusjonskravene skal dokumenteres er beskrevet i Rundskriv IS-4/2017 

fra Helsedirektoratet. Innsendte refusjonskrav skal også særattesteres av revisor.  

I forvaltningsrevisjonen vil det bli foretatt en gjennomgang av innsendte krav for perioden 2014-

2016. Videre vil det bli foretatt en analyse av andre uttrekk fra kommunens fagsystemer (Økonomi 

og lønn, og fagsystem innenfor pleie og omsorg) for å identifisere om det er andre brukere som det 

burde vært sendt inn krav for. 

2.1.2. Problemstilling 2 

2. Har kommunen sendt inn alle berettigede krav knyttet til flyktninger? 
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I tilknytning til bosetting av flyktninger der det etablert ulike statlige ordninger der kommunen må 

søke om tilskudd. Integreringstilskudd, barnehagetilskudd, tilskudd til enslige mindreårige 

flyktninger, flyktninger med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker og eldretilskudd er 

eksempler på slike refusjonsordninger som det kan søkes om. Dette fordrer at kommunen har 

etablert rutinger og avsatt kapasitet til å følge opp dette området. Kommunen har også krav på 

tilskudd for flyktninger som flytter fra en annen kommune, men igjen må det sendes søknad om 

dette.  

Informasjon om ordningene og tildelingskrav er beskrevet i ulike rundskriv fra Integrerings- og 

mangfoldsdirektoratet (IMDI).  

 

3. Gjennomføring av forvaltningsrevisjonen 

BDO vil gjennomføre forvaltningsrevisjonsoppdraget i henhold til RSK 001 - Standard for 

forvaltningsrevisjon, som innebærer blant annet at rådmannen vil få en orientering om oppdraget 

før oppstart, og vil få en mulighet for å uttale seg om utkast til rapport før endelig rapportering. 

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

er vurderingene som gjøres avhengig av at informasjonsgrunnlaget de bygger på er riktig og 

fullstendig. Vi legger til grunn at alle nødvendige opplysninger gjøres tilgjengelig i gjennomføringen 

av oppdraget. Videre tar vi forbehold om at sentrale ressurser gjøres tilgjengelige for intervju og 

samtale i den grad dette er nødvendig. 

3.1. Planleggingsfasen 

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å gi kontrollutvalget en vurdering av om kommunen mottatt 

korrekte tilskudd på områdene integrasjon av flyktninger og ressurskrevende brukere.  

Rådmannen vil bli orientert om oppstart av forvaltningsrevisjonen, og det vil bli berammet et 

oppstartsmøte der problemstillingene vil bli presentert. Der vil vi også få identifisert hvilke 

personer vi bør ha videre kontakt med i gjennomføringen. I planleggingen vil vi avtale hvilken 

informasjon og dokumentasjon som er relevant for gjennomføringen av prosjektet og hvordan denne 

skal gjøres tilgjengelig.  

Som ledd i planleggingsfasen vil vi identifisere relevante revisjonskriterier for problemstillingene. 

3.2. Kartleggingsfasen 

Formålet med kartleggingsfasen er å fremskaffe nødvendig informasjon og dokumentasjon som 

grunnlag for revisjonen. Det må sikres at denne informasjonen er tilstrekkelig både i omfang, 

detaljeringsnivå og kvalitet. 

Kartleggingen vil bestå av intervjuer, dokumentanalyser og analyser basert på uttrekk fra ulike 

datakilder, eksempelvis: 
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• Lønnssystem 

• Økonomisystem 

• Fagsystem 

• Lister fra det sentrale folkeregisteret for de seneste 5 år (kvartalsvise lister) + eventuelle 
korrigeringskrav  

• Oversikter som viser deling av tilskudd med andre kommuner for de seneste 3 år 

• Oversikter som viser personer med alternativ mottaksplassering de seneste 5 år 

• Oversikter som viser personer som har mottatt det særskilte tilskudd for enslige mindreårig 
flyktninger for de seneste 5 år (kvartalsvise lister) 

• Oversikter som viser personer der kommunen har mottatt tilskudd for funksjonshemminger 
og/eller adferdsvansker for 2015 og 2016 

• Oversikter som viser enslige mindreårige hvor der er iverksatt barnevernstiltak 2014-2016. 

Det vil bli foretatt intervjuer med aktuelle saksbehandlere for å få nærmere innsyn i rutinene og 

hvilke prosesser som kommunen har etablert knyttet til inntektssikringen.  

3.3. Vurderingsfasen 

De etablerte revisjonskriteriene vil være målestokken for våre vurderinger av kommunens arbeid på 

det to problemstillingene. Normative kilder vil danne grunnlaget for konkrete revisjonskriterier. Ut 

fra dokumentasjonen og analysene vil det gjøres konklusjoner mot den enkelte problemstilling. 

Kontrollene dokumenteres i et analyse-/revisjonsprogram. 

3.4. Rapporteringsfasen 

I rapporteringsfasen vil vi redegjøre for de enkelte problemstillingene, våre vurderinger opp mot 

revisjonskriteriene og våre konklusjoner. Videre vil vi beskrive eventuelle forbedringstiltak der 

dette anses hensiktsmessig. Rapporten sendes til rådmannen på høring for administrativ verifisering 

av faktabeskrivelse og eventuelle kommentarer. Normalt sendes hele rapporten til høring selv om 

det i prinsippet kun er faktadelen i rapporten som skal verifiseres. Høringskommentarer innarbeides 

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

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

kontrollutvalget når forvaltningsrevisjonsrapporten skal behandles. 

4. Framdriftsplan 

Nedenfor er det angitt et forslag til milepælsplan. Den er ambisiøs med tanke på å rekke 
gjennomføring av prosjektet innen utgangen av mai, inkludert høring. Likevel skal vi være fornøyde 
med forvaltningsrevisjonen, så hvis det dukker opp uforutsette forhold og forhold som gjør at 
framdriften må forskyves, må vi håndtere en slik situasjon og eventuelt utsette levering. 
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Figur: Framdriftsplan 

Hovedtrekk i framdriftsplanen er å gjøre kartleggingen i løpet av september, analysene og 

utarbeidelse av konklusjoner og rapport i oktober og oversendes av endelig rapport til 

kontrollutvalgets sekretær i begynnelsen av november. 

 

5. Organisering og ressursstyring 

BDO AS er engasjert til å gjennomføre forvaltningsrevisjonen. Følgende revisjonsteam vil være 

ansvarlig for å gjennomføre oppdraget: 

o Prosjektleder (Morten Thuve) 

o Fagressurs (Sven-Erik Antonsen) 

o Problemstilling 1 og 2 (Poul Movild og Karoline Frogner) 

 

Ved behov vil det bli tatt med andre ressurser for å bistå de ansvarlige i gjennomføringen. 

Den samlede rammen for forvaltningsrevisjonen er 450 timer. 

 

Oslo, 10.8.2017 

Morten Thuve 

Lage prosjektplan 

Internt møte - prosjektplan og oppgaver

Oppstartsmøte Asker kommune 

Etablere mal for rapportering

Innhente dokumentasjon (kfr. ansvarlige)

Gjennomføre intervjuer (kfr. ansvarlige)

Internt statusmøte 

Gjennomføre analyser relatert til hver problemstilling

Bearbeide analyser og vurderinger til rapport

Internt statusmøte 

Konkludere og beskrive i rapport

Internt statusmøte 

Høring 

Bearbeide høringssvar og endelig rapport

Oversendel rapport til KU-sekretær

August NovemberSeptember Oktober Prosjektfaser og milepæler

Rapportere

Planlegge

Kartlegge

Analysere
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Arkivsak-dok. 16/00087-19 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 21.08.2017 
 
 
 

   
 
 

RAPPORTERING FRA REVISOR INKLUSIV RAPPORTERING PÅ 
TIDSBRUK 

 

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

  
Saksframstilling: 
Utvalget har besluttet (sak 78/16) å etablere en rutine for oppfølging av 
budsjettet for 2017 med vekt på hvor mange timer som er bestilt fra kontrollutvalget 
og fakturert fra BDO på hvert enkelt prosjekt. 
 
Det er budsjettert med 1500 timer totalt til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for 
2017. I tillegg er det satt av 500 timer som kontrollutvalget kan benytte til særskilte 
undersøkelser. 
 
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 foreløpig brukt 495,5 t til forvaltningsrevisjon av 
etikkreglementet som er et pågående prosjekt. Dette gir en disponibel ramme på 850 
timer.  
 
I forvaltningsrevisjonen Etikkreglement er det pr 23.6.17 brukt 488 timer. Dette er en 
overskridelse på 38 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, noe som utgjør 7,5 timer. Kontrollutvalget utsatte behandlingen av 
revisjonsrapporten i påvente av rådmannens varslede tilbakemelding på rapportens 
funn. BDO har varslet at det derfor vil påløpe ytterligere timer på dette prosjektet. 
Kontrollutvalget vil komme tilbake til utvidelse av rammen for prosjektet. 
 
Kontrollutvalget har bedt revisor varsle sekretær ved sannsynlig overskridelse av 
rammen på et prosjekt på 10 % (sak 45/17). 
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Når det gjelder regnskapsrevisjon er det foreløpig fakturert 300 000.- i 2016 og 
215 000.- av en ramme på 515 000.- i 2017.  
 
Kontrollutvalget vil behandle en egen sak om erfaringer med skifte av revisor. 
 
Tabellen nedenfor oppsummerer forvaltningsrevisjon 2017: 
 
 

Prosjekt Budsjett 
2016 

Forbruk 
2016 

Vedtatt 
ramme 
2017 

Forbruk 
pr 
23.6.17 

Rest/over
skridelse  

Anskaffelser (FR) - 
avsluttet 

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

110,5 t 
Advokatut
gifter på 
8 300 til 
fratrekk 

Asker Produkt (SK) 
m/tilleggsundersøkelse 
- avsluttet 

 

100+20 t 102 t 18 27 
2040.- 

- 9 t 
- 2040 kr 

Etter-revisjon Plan 
og bygg - avsluttet 

   20  

Sum avsluttede 
prosjekter 

   123,5 t 
10 340.- kr 

 

Forvaltningsrevisjon 

etikkreglement 
  450 488 

7500 kr 
-38 t 
- 7500 kr 

Porteføljestyring og 
diverse 

   11,5  

Sum FR og SK 520 t  655 t 623 t  
17 840 kr 

 

FR= Forvaltningsrevisjon, SK=Selskapskontroll 

t=timer 
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Arkivsak-dok. 15/00243-24 
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 21.08.2017 

HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET OM ELDREOMSORG 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget ber om en uttalelse fra rådmannen til rapporten «Gjennomgang av 
helsetilbudet til eldre med særlig fokus på demenssykdommer i Asker kommune. 
Observasjoner fra en pårørende» til neste møte. 

Vedlegg: 
1. Gjennomgang av helsetilbudet til eldre med særlig fokus på

demenssykdommer i Asker kommune. Observasjoner fra en pårørende. U.off i
henhold til Off.lov. §13.

2. Pårørendes hverdag. U.off i henhold til Off.lov. §13.

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget behandlet henvendelse om eldreomsorg i sak 29/17, og fattet
følgende vedtak:  

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

Rapporten er vedlagt saken, og er unntatt offentlighet. Det er sekretariatets vurdering 
at rådmannen bør få anledning til å uttale seg om rapporten før kontrollutvalget tar
stilling til om det ønsker å gå videre med saken.  



Denne filen er unntatt offentlighet.

 Tittel: Pårørenderapport eldreomsorg med hovedfokus på demens Final Version 

 Tilgangskode: Fortrolig 

 Paragraf: Offl § 13

Rapporten sendes i posten til kontrollutvalgets medlemmer



Denne filen er unntatt offentlighet.

 Tittel: Pårørendes hverdag 

 Tilgangskode: Fortrolig 

 Paragraf: Offl § 13

Sendes i posten til kontrollutvalgets medlemmer
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Arkivsak-dok. 15/00243-26 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 21.08.2017 
 
 
 

   
 
 

HENVENDELSE - BEKYMRINGSSAK BEHANDLING AV BYGGESAK 
I BYGNINGSRÅDET I ASKER KOMMUNE 

 

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

1. Henvendelse Bekymringssak behandling av byggesak i Bygningsrådet i Asker 
Kommune, 14.6.2017 

2. Vedlegg til saken: 
a. Klage til Fylkesmannen 5.5.2009 
b. E-post til bygningsrådet 26.5.2017 
c. Tilsynsrapport fra Asker kommune 2.6.2017 
d. Søknad om reetablering av mur 1.6.2017 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra Ann-Kristin Skarbøvig som gjelder 
bekymring knyttet til behandling av byggesak i Bygningsrådet i Asker kommune.  
 
Som sedvanlig må kontrollutvalget beslutte om det vil ta saken til behandling. I 
departementets merknader til kontrollutvalgsforskriften §4 står det blant annet at 
«Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp et hvert forhold ved kommunens/ 
fylkeskommunens virksomhet så lenge det kan defineres som kontroll 
eller tilsyn.» Det er videre slått fast at «Kontrollutvalget har ikke plikt til å behandle 
andre saker enn de som det får seg forelagt fra kommunestyret/fylkestinget, eller der 
det fremgår av forskriften om revisjon i kommuner og fylkeskommuner. 
 
Når det gjelder henvendelser fra andre enn kommunestyret/fylkestinget eller 
revisjonen, må kontrollutvalget selv vurdere om saken hører inn under utvalgets 
kompetanseområde og om det vil prioritere saken.» Kontrollutvalget må selv avgjøre 
om det vil behandle saker fra innbyggere eller andre aktører som mener de har en 
sak for kontrollutvalget. For hver henvendelse må det vurderes om den hører inn 
under kontrollutvalgets oppgaver. Det er viktig å huske på at kontrollutvalget ikke er 
et klageorgan, og at det derfor ikke behandler klager på vedtak som har vært til 
administrativ behandling. Det kontrollutvalget kan gjøre, er å undersøke 
henvendelser som kan tyde på svikt i den kommunale saksbehandlingen, 
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eller at kommunen ikke følger de lover og retningslinjer som den er underlag 
 
Kontrollutvalget kan i denne som ved andre henvendelser, be om at saken opplyses 
ytterligere før utvalget beslutter om det vil ta saken til behandling. 
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_______________________________________ 
Fra: SKARBOVIG Ann Kristin [ann-kristin.skarbovig@soprasteria.com] 
Sendt: 14. juni 2017 19:57 
Til: Ole Willy Sandbekk - Politiker 
Kopi: Steinar Bjercke; Kirsti Kierulf - Politiker; le@dagfosse.no 
Emne: VS: Bekymringssak behandling av byggesak i Bygningsårdet i Asker Kommune 
 
Hei, hadde en hyggelig prat med Kirsti mandag ettermiddag og har med bakgrunn i dette oversendt 
nedenstående bekymringsmelding. Ser i etterkant at du er leder for kontrollutvalget og sender deg 
derfor dette til orientering. Håper dere har anledning til å behandle dette på møtet 19.  
juni. 
 
Ann-Kristin Skarbøvig 
 
 
Fra: SKARBOVIG Ann Kristin 
Sendt: 14. juni 2017 16:30 
Til: 'Kirsti.Kierulf@asker.kommune.no' <Kirsti.Kierulf@asker.kommune.no> 
Kopi: 'fmoaome@fylkesmannen.no' <fmoaome@fylkesmannen.no>; Gudbrand Hasvold 
<Gudbrand.Hasvold@asker.kommune.no>; 'Steinar Bjercke' <sb@b-consult.no>; 'Anders Toft-Zibell' 
<Anders.Toft-Zibell@asker.kommune.no>; 
'postmottak@sivilombudsmannen.no' <postmottak@sivilombudsmannen.no> 
Emne: Bekymringssak behandling av byggesak i Bygningsårdet i Asker Kommune 
 
Hei Kirsti 
 
Som jeg nevnte for deg var jeg gjennom en meget kjedelig sak i Asker Bygningsråd for en noen år 
siden, se vedlegg «klage til fylkesmannen». 
 
Geir Havnelid som er min klagende nabo og tidligere nestleder i Høyre har mange gode venner i 
Høyre og i bygningsrådet. Jeg ble mandag i forhåndskonferanse informert av min saksbehandler at 
min sak skal behandles i Bygningsrådet ikke i administrasjonen (Asker Kommune plan og 
bygningsetaten), de er bedt om å gi sin innstilling til Asker Bygningsråd men ikke saksbehandle saken. 
 
Som du ser av vedlegg «Mail til bygningsrådet fra Geir Havnelid» kopierer min nabo Geir Havnelid 
leder av bygningsrådet Nina Ekren Holmen på sine klager til Asker Kommune, klagen inneholder 
feilinformasjon ref. vedlegg «Asker Kommune søknad» hvor jeg har redegjort for hva som har skjedd 
i denne saken. Jeg snakket i går med Gudbrand Hasvold som er plan og bygningssjef i Asker 
Kommune, jeg spurte han om hvem som har tatt initiativ til at saken skal behandles i bygningsrådet. 
Han informerte meg om at det er Bygningsrådets leder Nina Ekren Holmen som har bedt om at 
Bygningsrådet tar behandlingen av saken. Nina Ekren Holmen og Geir Havnelid har lang og god 
relasjon så dette er virkelig bekymringsfullt. Jeg er også informert om at habilitet i denne saken vil bli 
behandlet av juridisk avdeling i Asker Kommune. Jeg tenker at når Kommunen selv er bekymret så 
har vel jeg all grunn til å være det. Habilitet er et svært vanskelig område å dokumentere, og den 
største bekymringen er at den enkelte selv får gjøre denne vurderingen. 
 
Jeg er nå redd for at saken allerede er avgjort basert på Geir Havnelids feilinformasjon og lobby 
virksomhet med Asker bygningsråd. Jeg trodde det var vanlig praksis at plan og bygningsetaten i 
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Asker behandler byggesaken først og deretter, dersom saken innklages, behandler Bygningsrådet 
saken.  
Jeg trodde også at Bygningsrådet tok større og viktigere saker enn en reetablering av en 
forstøtningsmur på 150 høyde. Så bare interessen for saken gjør at jeg blir bekymret. I.h.t 
Fylkesmannen er det svært uvanlig at Bygningsrådet går inn og tar administrasjonens oppgaver. 
I enhver sak som legges fram for bygningsrådet skal det være en innstilling fra rådmannen.  
https://www.asker.kommune.no/politikk/politisk-vedtatte-reglementer/bygningsradet/.  
Slik jeg forstår det kan ikke leder av bygningsrådet selv bestemme at saksbehandlingen til 
forvaltningen skal overtas av Asker Bygningsråd. Men hva vet jeg… 
 
Jeg har kontaktet Transparancy International, de har gitt meg noen råd om å kontakte 
Sivilombudsmannen, Fylkesmannen og Kontrollutvalget i Asker Kommune. Så jeg syntes det er  
fornuftig å oversende dette notatet også til de. 
 
Det eneste jeg ønsker å oppnå er at jeg får en demokratisk og rettferdig saksbehandling og det føler 
jeg ikke at jeg får basert på tidligere behandling i bygningsrådet som bærer preg av kameraderi og 
feilinformasjon.  
Jeg ønsker en saksbehandling i Plan og Bygningsetaten i Asker Kommune ikke Bygningsrådet. Ved en 
evt. klage hvor saken skal videre til Bygningsrådet lurer jeg på om det går an å få behandling i et 
settestyre? For eksempel Røyken/Hurum bygningsråd?  Dette må vel være en god måte også for 
Asker Kommune og sikre habilitet i en slik sak og å starte det nye kommunesamarbeidet. 
 
Siden jeg refererer til samtaler syntes jeg det er riktig å kopiere Gudbrand Hasvold og min 
saksbehandler Anders Toft-Zibell, disse har begge vært behjelpelige og ryddige i saken, det er 
bygningsrådet jeg mangler tillit til. 
 
Jeg håper du kan ta dette opp på Kontrollutvalget i Asker Kommune 19. Juni, tusen takk for hjelpen! 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Ann-Kristin Skarbøvig 
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Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

v/Ann Kristin Solheim Våkråk 

Boks 811 Dep 

0032 OSLO 

          05.05.2009 

 

        Deres ref: 2008/23655 FM-J 

  

VEDRØRENDE ASKER KOMMUNE – SYVERSTADKOLLEN 10 B – GNR 

42 BNR 337, NYBYGG ENEBOLIG MED LEILIGHET, GARASJE OG 

SVØMME BASSENG- FYLKESMANNEN STADFESTER KOMMUNENS 

VEDTAK – ANMODNING OM OMGJØRING AV EGET VEDTAK 

 
På vegne av Ann-Krsitin Skarbøvig og Peter Fisher anmodes det herved om at Fylkesmannen 

i Oslo og Akershus omgjør sitt vedtak datert 31.03.2009 med hjemmel i forvaltningsloven § 

35 c. All korrespondanse i saken kan således stiles til undertegnede. 

 

Jeg finner innledningsvis grunn til å repetere noe fra Asker kommunes saksbehandling, og vil 

innledningsvis starte med første søknad revisjon A. Denne søknaden ble sendt til daværende 

saksbehandler Berit Devold, som etter befaring på eiendommen avslår søknaden fra Liv og 

Geir Havnelid i sin helhet. Dette er basert på at tiltaket medfører store avvik i henhold til 

gjeldende reguleringsplan og bestemmelser. Saksbehandler påpeker i vedtakets siste avsnitt at 

hun foreslår at tiltaket omprosjekteres og påpeker at høydeplasseringen skal forholde seg til 

opprinnelig terrengkoter. Denne saksbehandler har således fått med seg at ansvarlig søker har 

satt opp feil tegningsgrunnlag. 

 

Saksbehandler Berit Devold slutter i kommunen slik at tiltaket får ny saksbehandler. Ny 

søknad revisjon B sendes inn med samme feilaktige målsatte tegninger. Høyden på huset er i 

tillegg hevet med 60 cm til tross for tidligere tilbakemelding om å senke huset. Ny 

saksbehandler er Nils Jacob Lugg. Ved henvendelse til Asker kommune får man beskjed om 

at han har sluttet. Mine klienter fikk aldri saksbehandler i tale, mens tiltakshaver hadde flere 

møter med ham. 

 

Saksbehandler Nils Jacob Lugg godkjenner prosjektet med de feilsatte målene, men huset må 

imidlertid flyttes 2,5 meter mot byggelinjen. Ansvarlig søker sender da inn revisjon C av 

tegningene, men disse innehar nå opprinnelige terrengkoter (slik de fremkommer før den 

ulovlige oppfylling). Bygget blir således godkjent med riktige kotehøyder, da saksbehandler 

ikke oppdager de nye målene. Det påpekes i rammetillatelsen at bygget er godkjent med 

grunnlag i ”eksisterende terreng” på tegninger. Det er derfor åpenbart at saksbehandler må 

ha oversett endringene av målene på revisjon C av tegningene. 

 

Mine klienter sender inn en klage til Asker Kommune, og saken behandles nå av Kjell Gaute 

Grude som er jurist i klageavdelingen. Klagen behandles av jurister, arkitekt og ledelsen hos 

plan og bygningssjefen. Altså svært kompetente fagpersoner. Mine klienter får så medhold i 
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klagen og innstillingen fra Plan og Bygningsetaten er å senke terrenget med 1 meter etter en 

svært grundig vurdering av saken. Det fremgår av innstillingen at tiltaket burde vært vesentlig 

bedre tilpasset eksisterende miljø, men at man velger å være lempelig mot tiltakshaver p.g.a at 

saksbehandlingen har tatt så lang tid.  

 

Saken kommer så opp i bygningsrådet 05.11.08. Saken fremlegges av Ellen Ugland som er 

leder av bygningsrådet. Saken avvises. 

 

Mine klienter reagerer med undring på at politikere i Asker Kommune går mot en innstilling 

fra et samlet fagmiljø, særlig etter at en grundig saksbehandling, særlig i klageomgange, har 

medført en innstilling om å senke bygget.  

 

Ovennevnte mener jeg beskriver saksbehandlingen i Asker kommune på en korrekt måte, og 

jeg stille meg undrende til at Fylkesmannen ikke har funnet grunnlag til å reagere. I denne 

forbindelse opplyser Fylkesmannen, at man generelt er varsom med å sette til side 

kommunens skjønnsmessige avgjørelser der disse er hjemlet i plan- og bygningsloven, med 

underliggende regelverk og bygger på riktige faktiske forutsetninger. Det opplyses at loven 

tillegger den kommunale bygningsmyndighet omfattende kompetanse ut fra den forutsetning 

at dens lokalkunnskap er av stor betydning ved slike vurderinger som nevnt. 

 

Jeg har notert meg at Fylkesmannen legger til grunn at de er varsomme med å overprøve 

kommunens saksbehandling, bl.a. med utgangspunkt i at vedtaket bygger på riktige faktiske 

forutsetninger. I denne saken mener jeg det åpenbart er dokumentert at vedtaket ikke bygger 

på riktige forutsetninger, noe som følger av det som er beskrevet ovenfor. Altså skulle faktisk 

Fylkesmannen slik jeg ser det, gått inn og prøvd premissene for vedtaket, da det åpenbart 

foreligger en tvilsom saksbehandling hos kommunen. Om Box arkitekter bevisst har sendt inn 

de forskjellige alternativer skal være usagt, men man har faktisk oppnådd å få godkjent 

dagens terrengkoter ved å sende inn tegninger der huset er flyttet  2,5 meter, men med 

endrede terrengkoter i forhold til den forrige innsendte revisjon. Dette blir ikke oppdaget av 

saksbehandler, da han kun konstaterer at huset er flyttet 2,5 meter, og ikke sjekker 

kotehøydene da disse ikke var noe tema ved flyttingen av huset. Det hadde vært interessant å 

få opplyst av Box arkitekter hvorfor man endret kotene på siste revisjon. Videre hadde det 

vært interessant å få opplyst hvorfor man valgte å sende inn søknader med målsettinger som 

saksbehandler Berit Devold opplyste ville medføre store avvik i forhold til gjeldene 

reguleringsplan. Et seriøst arkitektkontor bør vel ha interne rutiner som avdekker slike feil og 

mangler? 

 

Det er også særdeles ”interessant” når en i ettertid kan konstatere at mine klienter faktisk har 

måttet senke sitt hus med utgangspunkt i samme reguleringsplan som omfatter familien 

Havnelids eiendom. Sistnevnte har fylt opp sin eiendom ulovlig, og samtidig fått godkjent en 

plassering av huset på en allerede ulovlig hevet eiendom. En slik forskjellsbehandling 

tilfredsstiller ikke prinsippene om ”likhet for loven”. 

 

Jeg finner også grunn til å presisere følgende fra Fylkesmannens vedtak, og på side 3 i 

avslaget står det: 

 

Fylkesmannen finner innledningsvis grunn til å bemerke at både kommunens tillatelse av 

02.07.08 samt klagebehandlingen baserer seg på tiltakets forhold til eksisterende terreng 

og det terrenget som er angitt i kommunens offentlige kart, altså opprinnelig terreng før 
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fyllingsarbeidet. Det presiseres at Fylkesmannens vedtak dermed baserer seg på samme 

forutsetning.   

 

Dette er faktisk sakens kjerne. Som det fremgår av Asker Kommunes innstilling til 

Bygningsrådet er det feil mål som lå til grunn ved vurdering fra saksbehandler. Riktige mål 

ble først satt på i revisjon C av tegningene som formodentlig ble godkjent ved en feiltakelse 

av saksbehandler. Det er på bakgrunn i dette at Asker kommune anbefalte bygningsrådet om å 

senke terrenget med en meter. På vegne av mine klienter anbefaler vi Fylkesmannen om å ta 

kontakt med saksbehandler Kjell Gaute Grude for å få bekreftelse på dette. 

 

Videre står det: 

 

Det bemerkes at Fylkesmannen har gått igjennom sakens dokumenter og ikke funnet 

grunn til å sette til side den vurdering av tiltaket som ligger til grunn for vedtak av 

02.07.08. Kommunens vurdering fremstår som tilstrekkelig forsvarlig. Bestemmelsen i pbl. 

Paragraf 70 bygger på den forutsetning at tiltakshavers ønsker skal følges der ikke 

avgjørende grunner taler i mot, jf. Rundskriv. I dette ligger det at ikke enhver naboulempe 

vil få betydning ved vurderingen av plasseringen av et bygg. Eventuelle naboulemper må 

være av en kvalifisert art. Fylkesmannen ser at tiltaket er egnet til å frata naboene noe 

sollys, samt utsikt. Dette kan imidlertid ikke anses upåregnelig når en skrånende tomt som 

er regulert til bolig skal bebygges. 

 

Mine klienter har ikke noe å bemerke til Asker kommunes vurdering etter at de fant ut at 

tidligere vedtak var basert på feil tegningsgrunnlag. I dette tilfellet er det ikke snakk om et 

naturlig fallende terreng, men en massiv ulovlig oppfylling på inntil 2.75 som tiltakshaver får 

lov å bygge på toppen av. Dette tar ikke bare sollys og utsikt, men medfører en vegg 4 meter 

fra bogrensen på 6 meter på garasjeanlegg for ikke å nevne hvilken vegg det blir på selve 

huset som overskrider gesimshøyder i tillegg til at det er lagt alt for høyt i terrenget. 

 

På vegne av mine klienter vil jeg fastholde at det foreligger inhabilitet i denne saken. For det 

første er det på det rene at flere av bygningsrådets medlemmer har vært på en privat befaring 

på Geir og Liv Hvnelids eiendom. Mine klienter ble først gjort kjent med dette i ettertid 

gjennom opplysinger som fremkommer i et brev fra Havnelids advokat. Videre vil jeg anføre 

at det må anses å foreligge tette bånd mellom Geir Havnelid og Ellen Ugland – dette til tross 

for at ekteskapet med Havnelids tidligere kone, som var nær kollega med Ellen Ugland, 

opphørte for ca 13 år siden. Hvis det ikke foreligger tette relasjoner mellom to parter, synes 

jeg det er svært spesielt at Geir Havnelid så klart har gått ut og støttet Ellen Ugland i forhold 

til flere saker som har vært oppe i media. Mine klienter finner det underlig at tiltakshaver 

sitter på nettet og kommenterer Uglands fritidsaktiviteter og beundrer hennes fantastiske 

innsats på nettet dersom det ikke forefinnes noen relasjoner p.t.  

Nedenfor er link til tiltakshavers kommentarer rundt Uglands avgang i bygningsrådet som jeg 

vil vise til i denne forbindelse: 

 

Ref. link: http://www.budstikka.no/sec_lokal/sec_asker/article232516.ece 

Geir Havnelid · 7 weeks ago 

Budstikka lar seg bruke.  

Det er tydelig at reguleringskrigen på Brønnøya har ført til at noen bruker Budstikka i eget 

erend . Og Budstikka biter villig på kroken. Her er en flink politiker, Ellen Ugland, som 
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bruker all fritid til å skape bedre byggesaksbehandling i bygda. Hun har flagget gamle 

synder, og bedt Plan og Bygg behandle egen byggesak for 13 år siden. Og hun har flagget 

problemet til sine ledere innen politikken før hun tok jobben.  

Plan og bygg avdelingen har ikke gjort noe for å behandle den 13 år gamle saken, og den har 

blitt liggende. Nå lar Budstikka seg bruke av motstandere av ny reguleringsplan for 

Brønnøya, som ønsker nå å bruke en gammel sak for å diskreditere bygningsrådet. Ellen leder 

et bygningsråd som har begynt å få skikk på Askers Plan og Bygg avdeling. Som har bevilge 

flere stilinger og øket effektiviteten i byggesaksbehandlingen. Dersom pressen skal ta person i 

stedet for sak på denne måten, risikerer vi at ingen i bygda vil ta jobben som folkevalgt for å 

styre administrasjonen i kommunen. Og det er hverken pressen eller bygda tjent med. 

 

Jeg vil avslutningsvis anføre at Fylkesmannen tar feil når man legger til grunn at manglende 

begrunnelse da Bygningsrådet den 05.11.2008 avviste klagen, er avhjulpet gjennom den 

begrunnelse som ble gitt da saken for første gang var oppe hos bygningsrådet. Det følger av 

forvaltingsloven §§ 24 og 25 at alle enkeltvedtak skal begrunnes. I denne saken mener 

Fylkesmannen at begrunnelsesplikten indirekte er overholdt ved å vise til at Bygningsrådet 

har valgt å opprettholde den opprinnelige tillatelse, gitt i vedtak av 02.07.2008. Sistnevnte 

vedtak er begrunnet, og at Bygningsrådet har funnet at den plassering som er godtatt i 

tillatelsen av 02.07.2008  kan opprettholdes, må således falle innenfor den skjønnskompetanse 

som er tillagt Bygningsrådet. Begrunnelsesplikten anses altså indirekte å være overholdt. 

 

I denne forbindelse vil jeg minne Fylkesmannen om at tillatelsen gitt 02.07.2008 ble gitt av 

kommunen med utgangspunkt i feilsatte mål. Å vise til at Bygningsrådets begrunnelsesplikt er 

overholdt, når det i realiteten vises til et ugyldig vedtak, synes jeg er spesielt. Med dette 

utgangspunkt vil jeg anføre at heller ikke begrunnelsesplikten etter forvaltningsloven er 

overholdt. 

 

På ovennevnte bakgrunn ber jeg Fylkesmannen omgjøre sitt eget vedtak datert 31.03.2009, da 

jeg mener å ha påvist diverse mangler / at det foreligger feil forutsetninger i vedtaket. 

 

Dersom det skulle være behov for ytterligere opplysninger i saken, kan jeg også kontaktes på 

telefon 988 54 758. 

 

 

 Med vennlig hilsen 

 

 

 

Lars Erikssen 

advokat 
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Fra: Jorunn Sørlie Tryti [Jorunn.Sorlie.Tryti@asker.kommune.no] 

Til: Jorunn Sørlie Tryti [Jorunn.Sorlie.Tryti@asker.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 26.05.2017 13:58:13 

Emne: VS: Vedr ulovlig utvidet søknadspliktig tiltak hos 42/338.  

Vedlegg: image001.jpg; image002.jpg; image003.jpg; image004.jpg; Brev til Nina Holmen og Plan og Bygg Asker Kommune.docx 

 
 
 
 
 

Fra: Geir Havnelid [mailto:geir.havnelid@edux.no]  
Sendt: fredag 26. mai 2017 13.13 
Til: Gudbrand Hasvold <Gudbrand.Hasvold@asker.kommune.no> 
Kopi: Nina Ekren Holmen - Politiker <Nina.Ekren.Holmen@asker.kommune.no>; Marte Helene Lie <Marte.Helene.Lie@asker.kommune.no> 
Emne: Vedr ulovlig utvidet søknadspliktig tiltak hos 42/338.  
 

Se vedlegg 
 
Til Bygningsrådets Nina Holmen og til Plan- og bygningssjefen Asker Kommune    - Asker 26.5 2017 
 
Vedr ulovlig utvidet søknadspliktig  tiltak hos 42/338.  
Vi ønsker tiltaket stoppet.  
Tiltaket er langt utover godkjent BYA, bryter med plan og bygningsloven og  
er søknadspliktig slik kommunen tidligere i mail av 25.09.2016 fra Marte Helene Lie, Plan og bygningssjef, har krevet 
ovenfor tiltakshaver 42/338 Skarbøvig. 
 
Vår nabo Ann Kristin Svendsen Skarbøvig, 42/338 har etter 17. mai bygget høyere og 15m2 større terrasse enn tillatt i 
Asker Kommunes tilsynsrapport S16/4929 av 28.apr.  
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Uten tilgjengelig BYA, uten søknad eller nabovarsel har hun nå oppført en 37m2 terrasse som er søknadspliktig og rett i 
nabogrensen, 1,60 m høy, flyttet granitt tørrmur minst 2,50 m lenger mot øst (mot innkjørsel) i forhold til det hun har 
fått godkjent (se tegning og foto). 
 

 
(Ill. Tegning sendt av Skarbøvig til plan og bygg til høyre. Virkelig tett vist til venstre i blå strek) 
Skarbøvig har bygget 37,5 m2 terrasse = 15 m2 større enn på tegningen som hun har presentert for kommunens plan og bygg. Dette er en oppholds-terrasse 
kun 1,4 m avstand fra nabogrense til 42/337, og rett nedenfor våre stuevinduer. Tiltaket er langt utover godkjent BYA, bryter med plan og bygningsloven 
og er søknadspliktig slik kommunen tidligere i mail av 25.09.2016 fra Marte Helene Lie, Plan og bygningssjef, har påpekt ovenfor tiltakshaver 42/338 
Skarbøvig.  
 
Vi ønsker at tiltaket blir stoppet umiddelbart og senket minst 40 cm (en steinblokk) og trukket tilbake de vel 2,50 m (2 ½ steinlengder) hun har bygget 
ulovlig mot øst. Da vil tiltaket bli i henhold til det hun har fått godkjent av Plan- og bygningsavdelingen i tilsynsrapport S16/4929 av 28.apr. Maskinene 
står på stedet nå, og det er en enkel sak å endre tiltaket tilbake til det hun har fått godkjent, før det kommer platting og rekkverk oppå (se tegninger og foto 
vedlagt). Hennes BYA er allerede før dette tiltaket på 18,1%, mens reguleringsplanen for området sier 15%. Det har alle øvrige naboer forholdt seg til. 
Vi har brukt mye ressurser på å vri stuedelen av vårt hus 42/337 slik at 42/337 ikke skulle se ned på 42/338 Skarbøvigs uteområde og terrasser.  Men 
Skarbøvig har gang på gang endret på sine uteområder og bygget nye terrasser nordover og ødelagt de private områdene arkitektene i sin tid sørget for for 
da husene 42/338 og 42/337 ble godkjent. Resultatene når hun flytter terrasser nordover er at hun setter opp «midlertidige» bygg i tomtegrensen (som står 
permanent) for å skjerme seg for innsyn fra 42/337. Slikt ulovlig bygg står på42/337 og skjemmer området 10cm fra grensen i dag. 
Vi begynner å bli lei av at Skarbøvig får det som hun vil gang på gang ved å strekke stikken overfor plan og bygg.  Vi imøteser snarlig tilbakemelding 
Beste hilsen 
Liv og Geir Havnelid, 91641262 

 
Platting fra gårdsplass, viser at den er trukket 2,5m fram ift tegning sendt kommunen 
 

 
Platting sett fra ovenfra nabo Havnelid 42/337 (1,4 m fra grensen) 
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Platting sett fra nabo Havnelid 42/337 (1,4 m fra grensen) 
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Plan og Bygning
Postboks 353
1372 Asker

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

Telefon
66 90 90 00

Org.nr.
944 382 038 mva.

Ann Kristin Svendsen Skarbøvig
Syverstadkollen 10 E

1394 NESBRU

Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato:
URASMUS0 GBNR 42/338 02.06 .2017
S 16 / 4929 L 53365 / 17

Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S 16 / 4929 .

42/338 Rapport Inspeksjonstilsyn - Forespørsel om søknadsplikt for
oppføring av mur
Syverstadkollen 10 E, Tiltakshaver: Ann - Kristin Skarbøvig

Rapport - Inspeksjonstilsyn
Dato for tilsynet:
29.05.2017

Foretak i tilsynet Tilsyn med tiltaket Org. nr.

Ansvar i byggesaken Ann Kristin Svendsen Skarbøvig

Mottaker og ansvarlig
for oppfølging av rapport

Ann Kristin Svendsen Skarbøvig

Kopimottaker av rapport

Bakgrunn for tilsynet
Innkommet melding fra nabo om avvik i forhold til tillatelse.

Kommunens hjemmel for å føre tilsyn
Kommunen har i henhold til Plan - og bygningsloven (pbl) § 1 - 4 og kapittel 25 plikt til å føre tilsyn i
byggesaker og påse at tiltaket gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser gitt i eller i
medhold av denne lov. Det vi ses også til byggesaksforskriften (SAK10) kapittel 15.
Kommunen kan føre tilsyn når som helst i løpet av byggesaken, og inntil 5 år etter at ferdigattest er
gitt, jf. pbl § 2 5 - 2 andre ledd.

Deltakere i tilsynet Foretak

Ann Kristin Svendsen Skarbøvig Hjemmelshaver

Stig Torgersen Jurist – Asker kommune

Unni Rasmussen Tilsynsmedarbeider - Asker kommune

Frode Putten Anlegg og Byggkompaniet AS
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Definisjoner

A - Avvik:

Funn som er brudd på krav i plan - og bygningslovgivningen.

O - Observasjon:

Funn som ikke er direkte brudd på plan - og bygningslovgivningen, men der foretaket anbefales å
vurdere tiltak og forbedringer.

Rapport – Inspeksjonstilsyn

Uvarslet
tilsyn

Tilsyn før midl.
brukstillatelse

Tilsyn i
byggeperioden

Følges opp med
dokumenttilsyn

Varslet tilsyn
Tilsyn før
ferdigattest

Arkivert i
byggesaken

Følges opp med
revisjonstilsyn

Tilsynet omfattet følgende temaer / fokusområder

Tema Beskrivelse -
dokumentasjon

Funn Tema Beskrivelse -
dokumentasjon

Funn

Brann -
Universell
utforming -

Lyd / støy - Radon -

Plassering av
tiltaket

Plassering av mur og
trapp

A Sikkerhet
generelt -

Energi -
Produkt -
dok. -

Fukt - Annet -

Avfall - Annet -
Eventuelle kommentarer
Det ble foretatt et uvarslet tilsyn på bakgrunn av melding fra nabo. Tiltaket er etablert annerledes enn
tillatelse. Vi møtte hjemmelshaver og utførende i tilsynet.

Funn i tilsynet
Det ble registrert 1 avvik i tilsynet .
Avvik nr . 1 :
Pl an - og bygningsloven (pbl) § 20 - 2 første ledd, jf. andre ledd bokstav b , Reguleringsplan Plan ID 1 01 C
– Del av Syverstadkollen gb nr 41/155 m.fl. Datert 19.9.2001.
Det er etablert mur, trapp og repos som ikke er i henhold til gjeldende reguleringsplan.

Kommunens vurdering

Kommunen vurderer at Byggesaksforskriften (SAK10) § 4 - 1 første ledd bokstav d nr . 6 ikke kan
benyttes. T iltaket må ses som en konstruksjon og skal dermed , i sin helhe t ligge minst 4 meter fra
nabogrense. Det vises videre til at unntaksbestemmelsen kun er gjeldende dersom den ikke er i strid
med blant annet gjeldende reguleringsplan. I dette tilfellet er tiltaket plassert utenfor byggegrense og i
strid med gjeldende reg ulering.

Ved forrige tilsyn – 27.4.2017, ble det enighet om plasserin g høyde på granittmur med trapp, j f .
t ilsynsrapport 28.4.2017:
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« Det er planlagt å montere granittblokker foran eksisterende steinmur (eksisterende mur forblendes
med granitt, og slik t ilsynet oppfattet det skal det etableres en midtstilt og delvis inntrukket trapp fra
gårdsplass opp til reposet. Det er fjernet én høyde av stablesteinene slik at ferdig høyde blir ca. 130 - 1
40 cm. For at granitten skal danne en helhet erstattes øverste stablestein på reposets høyre side (sett
fra gårdsplass) og erstattet med ett skift granitt. Skråning ned mot 42/345 blir reetablert med
jordmasser, planter og bark. I beltet mellom tiltaket og nabogrense reetableres vegetasjon.
Videre reetableres trapp fr a repos og opp til eksisterende terrasser på husets bakside. »

Ved tilsynet utført 29.5.2017, er muren bygget/plassert 120 cm lengre ut enn avtalt, og høyden på
ferdig terreng blir 150 cm. Dette er ikke i henhold til avtale fra tilsynsrapport 28.4.2017 .
Det ble gitt muntlig stoppordre 29.5.2017. Skriftlig stoppordre for videre arbeid på mure r og trapp i
repos er sendt p e r 31 .5.2017.

Sanksjoner / videre behandling
Det ble registrert 1 avvik i tilsynet. Hjemmelshaver har anledning til å kommentere rapport en.

Hjemmelshaver må sende inn søknad om etter godkjenning av tiltaket, for konst r uksjonen . E tter at
dette er mottatt, vil kommunen vurdere om det er grunnlag for å avslutte tilsynet. Dersom det er behov
for forhåndskonferanse (før formell søknad sendes inn), må det sendes inn anmodning om dette.

Frist for å søke om tillatelse eller å rette/tilbakeføre settes til 01.07.2017

Husk å merke alle forsendelser med saksnummer 16/4929 .

Bilder fra tilsynet

Bilde 1 Oversiktsbilde 29.5.2017. Bilde 2 Oversiktsbilde pr 11.5.2017.
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Bilde 3 Høyde før ferdigstillelse Bilde 4 Planlagt høyde ved ferdig terreng

Bilde 5: Kommunens skisse utarbeidet 26.4.201 7, i samarbeid med Frode Putten,
utførende.

Med vennlig hilsen

Unni Muland Rasmussen
Tilsynsmedarbeider

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

 

Ann-Kristin Skarbøvig 

Syverstadkollen 10E 

1394 Nesbru       Asker 1. juni 2017 

 

Deres referanse: S16/4929 

 

Søknad om reetablering av mur – Syverstadkollen 10E Gnr. 42 Bnr. 338 

Viser til mottatt stoppordre 31.05.2017 og oversender med dette søknad om godkjenning av 

reetablering av mur. 

Først har jeg lyst å presisere denne prosessen, da nabo gjentatte ganger kommer med anklager som 

ikke er korrekte. Det er riktig at jeg ble bedt om å søke i 2016, dette var imidlertid basert på tidligere 

planer og høyder på murer. Jeg valgte imidlertid å senke tiltakene slik at jeg skulle slippe å søke med 

den påkjenningen det er og tidligere erfaring fra behandling i bygningsrådet. Se vedlagte redegjørelse 

til Fylkesmannen. I forrige runde var bygningsrådets leder Ellen Ugland på privat befaring hos min 

nabo. Hun sto senere i bygningsrådet og feilinformerte rådet om at naboens hus allerede var senket 

med 70cm. Dette ble meg fortalt av Anne-Karin Westerheim som deltok i behandlingen. Jeg kan ikke 

la være å undre meg hvorfor en nabo er så interessert i at jeg skal søke. Basert på min erfaring fra 

forrige sak har jeg redusert tiltaket for å slippe en ny søkeprosess, bakgrunnen for dette er at føler at 

jeg har blir svært urettferdig og dårlig behandlet, jeg fikk ikke en gang en begrunnelse for hvorfor 

Bygningsrådet avslo Kommunens innstilling. Jeg mener det er åpenbart at nabo ønsker at jeg skal 

søke fordi de har nære venner og tidligere kolleger i Bygningsrådet. Nabo er tidligere nestleder i 

Høyre. I møte 12 juni med Anders Toft-Zibell ble jeg informert om at saken skal opp i bygningsrådet, 

underlig at en sak som gjelder reetablering av eksisterende mur skal fremlegges for politisk ledelse.  

Har i dag 14. juni i samtale med Gudbrand Hafsvoll blitt informert om at det er bygningsrådets leder 

som har bedt om at bygningsrådet skal behandle saken.   

Videre ble jeg informert om i samme møte at kommunen er bekymret for habilitet. Jeg støtter Asker 

kommunes bekymring og ber jeg om at saken behandles av et setteråd, f.eks. bygningsrådet i Hurum 

kommune.  

Til orientering så var det jeg som kontaktet kommunen for å få en vurdering på om jeg kunne sette 

opp en mur utenfor eksisterende mur. Kommunen kom på tilsyn basert på min forespørsel pr. 

telefon til bygningssjef Gudbrand Hasvold. Jeg fikk godkjent oppsett av mur i tilsynssak fra 

Kommunen og har bygget muren. Skissen som nabo henviser til er laget av Asker Kommune ikke av 

undertegnede. Jeg har hele tiden hatt til hensikt å forholde meg til regelverket i kommunen, 

problemet er at jeg overså et vedlegg i tilsynssaken hvor kommunen hadde laget en skisse av 

hvordan muren skulle bygges.  Hadde jeg ønsket å sette opp en ulovlig mur hadde jeg ikke forespurt 

Asker Kommune om godkjenning! Siden jeg beklageligvis har oversett vedlegget fikk jeg stopporde 

fra Asker Kommune med forespørsel om søknad.  Gjør også oppmerksom på at jeg kun har en 

platting, ikke 3 terrasser som det hevdes email fra nabo i vedlegg XX. Det ulovlige «bygget» i hagen 
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er en pergola med plasttak, denne vil bli søkt og nabovarslet i løpet av sommeren/høsten. Dette ble 

varslet til Synnøve Dehli i vedlagte e-mail 25.april i år.  

På befaring mandag 29.05.2017 ble høyde kommentert som et problem. Det vises til Vedlegg I1 og I2 

som er e-mail fra Synnøve Dehli hvor hun skriftlig har akseptert 1.50 høyde på mur på ferdig etablert 

terreng. I mailen var tilsynssaken vedlagt og muren ble bygget i den høyden basert på hennes 

tilbakemelding. Det vises til Vedlegg E-8 som er tidligere godkjent tegning fra Asker kommune, som 

det fremgår av tegningen er det godkjent en mur på høyde: 2.30 fra venstre og de første 2.30 meter 

fra husveggen, videre er muren godkjent på høyde 1,50 ut til 4,60 fra husvegg og til slutt en høyde på 

120 ut il 5.60 meter fra husveggen. Muren som faktisk var etablert hadde en høyde på 1,80 hele 

veien ut og var avsluttet med en trapp, se Vedlegg Q3 og Q4 for dokumentasjon på høyde. Den nye 

muren er redusert basert på dialog med nabo for et år siden, hvor de ønsket at jeg etablerte en 

lavere mur. Det fremgikk i møte med saksbehandler Anders Toft-Zibell at tilbakemeldingen fra 

Synnøve Dehli ikke var korrekt, alle kan gjøre feil men jeg har handlet i god tro når jeg har etablert en 

mur med høyde 150.  

På befaring ble det reagert på at muren var trukket ut til kanten av husveggen. For å etablere 

trappen som går opp til repoet trenger man 2 meter for å få den opp til terrenghøyden på 150. Den 

gamle muren var svært skjev, trappen som gikk opp lå like langt ut som den nye muren er satt på 

høyre side av muren. Vi valgte derfor å trekke muren ut også fra venstre side for å få en rett linje fra 

terrassen oppe og ut til enden av muren. Videre skal det en trapp opp til neste nivå, denne blir i 

treverk, dersom man ikke hadde trukket muren ut ville trappen i granitt buttet inn i trappevangen på 

tretrappen som skal opp til neste nivå. Siden kravet er at forstøtningsmur må være 4 meter fra 

nabogrense og vi har trukket muren enda lengre unna mente vi overholdt plan og bygningsloven. 

Kommunen hadde etter befaring lagt ved en skisse av det Asker Kommune mente det var enighet 

om, skissen ble oversett av graver og undertegnede,  men dersom man hadde bygget i.h.t. skissen 

hadde trappene buttet i hverandre, det er ikke hensyntatt antall trinn for å komme opp til nivået. 

Etter min mening skaper den nye muren et helhetlig inntrykk på eiendommen og gir 1 meter klaring 

frem til neste trapp slik at det er praktisk å bruke dette som tilgang til terrasse/hage. Når det gjelder 

klage fra nabo mener jeg at den er ubegrunnet. Muren er nå senket med 30 cm, den tar hverken 

utsikt eller lys fra naboeiendom, det er ingen endring av bruksområdet for området, det skal kun 

brukes som adkomst til terrasse og hage, dessuten er dette et området som har vært lite pent for 

nabo å se på, det blir nå belagt med hvit singel og beplantet med 2 små trær på høyde 1.20. Totalt 

sett kan jeg ikke se at dette blir noe annet enn en oppgradert utsikt fra nabo sitt vindu. I tillegg er 

høyden på topp mur kotehøyde 13,50 som er 1,80 meter lavere enn gulvet i kjelleren til nabo som 

klager. Kjellergulvet har en kotehøyde  på 16,25 i.h.t. vedlegg Q1 som er tegning over nabo sitt hus 

42/337. Det vil bli etablert glassrekkverk i front mur, dette vil heller ikke ta noen utsikt da glasset 

naturlig nok er gjennomsiktig. Det presiseres også at gårdsplassen fortsatt er 140 kvm og har god 

plass til 2 biloppstillingsplasser foran muren. 

Videre på befaring ble det klaget over mur som går inn mot nabogrense (merket med 5 i Vedlegg D1 

situasjonskart), den er naturlig nok i samme høyde som mur i front, avstand fra nabogrense er 1,5 

meter og høyde er 40 cm. Så vidt meg bekjent kan man 1 meter fra eiendomsgrensen ha en mur på 

inntil 1 meter høyde uten søknadsplikt.  

Nabo hevder at det er ulovlig oppfylling, basert på samme nabo sine klager når vi bygget huset var vi 

nødt til å senke huset med 30cm. Dette medførte at vi måtte sprenge bort 600 kubikk, det er derfor 

ikke noe igjen av det som engang var eksisterende terreng. I området muren er satt er koten 12 til 
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13. Med ferdig høyde på mur på 13,50 utgjør dette maksimalt 1,5 meter oppfylling noe som man kan 

fylle opp uten søknad. 

Dispensasjoner: 

Særlige grunner for å godkjenne dispensasjonssøknad for oppføring av mur utenfor byggelinjen. 

1. Byggegrense er etter min forståelse primært brukt i soner nær sjøen for å sikre at husene 

legges slik at samtlige hus får optimal utsikt, byggegrensen er således primært laget for å 

regulere plassering av hus men skal også hensynta annen bebyggelse som kan hindre 

utsyn/utsikt.  Muren tar ikke utsikt, lys eller er til sjenanse for nabo i vest, da muren ligger 

1,60 meter lavere enn kjellergulvet og 4.60 lavere enn stuegulvet. Muren tar heller ikke 

lys/utsikt fra øvrige naboer.  Basert på dette mener jeg at plassering av mur utenfor 

byggelinjen ikke er til sjenanse og bør kunne aksepteres. Ref. vedlagte dokumentasjon på 

kotehøyde hos nabo i vest som har klaget. 

2. Høyde på ferdig mur vil være 145-150 noe som er lavere enn en forstøtningsmur som kan 

settes opp uten søknad. 

3. Området der muren er plassert skal kun benyttes som adkomst til terrasse/hage og vil ikke 

være til sjenanse for nabo i vest. Området har tidligere hatt samme bruksområdet og det er 

ingen endring til dette. 

4. Området muren står på er del av min eiendom, at nabo i vest klager for at jeg som eier av 

eiendommen går på egen eiendom eller har gjester som går på min tomt mener jeg ikke kan 

hensynstas. Det er åpenbart at når man eier en tomt så er det tillatt å benytte hele 

eiendommen ikke bare de områder naboen har «godkjent som mitt bruksområde». 

5. Nabo i vest klager også på BYA, så vidt meg bekjent er ikke gruslagt uteområde ansett som 

BYA og klagen bør avvises. 

6. Tidligere godkjente mur fra Asker kommune som var godkjent utenfor byggelinjen. hadde 

godkjent høyde på 2.30 i det området muren er trukket ut fra den eksisterende muren 

(venstre side sett forfra), vi hevder at ny mur som er nesten en meter lavere ikke tar noe mer 

utsyn/utsikt for nabo i vest. Utsikten er for øvrig ned til min gårdsplass ikke sjøutsikt etc. 

7. Sist men ikke minst bør nevnes at området som nå rehabiliteres både med murer, trapper, 

beleggningsstein og beplanting blir en langt hyggeligere utsikt enn slik området har fremstått 

tidligere spesielt for nabo i vest. 

 

Eventuelle klager sendes ankiskarbovig@gmail.com. Innen 15. juni 2017.  

Håper på rask behandling av min søknad. 

 

Ann-Kristin Skarbøvig 
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Arkivsak-dok. 15/00240-34 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 21.08.2017 
 
 
 

   
 
 

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. 15/00242-37 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 21.08.2017 
 
 
 

   
 
 

REFERATER  

 

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

1. Plan for saker som skal til behandling. 
2. Oversikt over behandlede saker. 
3. E-læring antikorrupsjonskurs 
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Oversikt over saker til behandling 201 7
Møte Saker

Følgende
rapportering legges
frem fortløpende

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

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

Rapportering fra revisor inklusiv rapportering på tidsbruk.

Referater.

13. februar
Fellesmøte med

Hurum og Røyken
fra kl. 18

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

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

R eferater

Eventuelt

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

20 . mars Orientering om anskaffelse av tjenester

Hvordan følges korrupsjonsplanen opp?

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

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

Henvendelse vedrør ende utbygging av Blakstadmarka.

Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg

Referater
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Møte Saker

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

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

Revidert foranalyse forvaltningsrevisjonsprosjekt Etikk.

Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg

Referater

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

Buds jett for kontroll og tilsyn 2018 .

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

R eferater

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

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

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

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

Referater

21 . august Muntlig orientering om pensjonsforpliktelser i forbindelse med
kommunesammenslåing Bestilt p epost 20.6 . AKO sjekker om det er
noe å orientere om foreløpig.
O rientering fra rådmannen om erfaringer med skifte av revisor.
Henvendelse fra Skarbøvik. Bekymrin gssak behandling av byggesak.
Pårørenderapport eldreomsorg, Siri Jensrud
Prosjektplan for nytt FR - prosjekt : I hvilken grad har Asker kommune
mottatt korrekte tilskudd på områdene integrasjon av flyktninger og
ressurskrevende brukere for perioden 2014 - 2016.
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Møte Saker

Rapportering fra revisor inklusiv rapportering på tidsbruk.

Gjensidig orientering om aktuelle saker fra komiteer og utvalg

Referater

22. august

Fellesmøte med
Hurum og Røyken

kl. 18

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

18 . september Sluttbehandling av FR på etikk. Utvalget ber rådmannen møte. Saken
er utsatt fra august.
Rapportering fra revisor inklusiv rapportering på tidsbruk.
Gjensidig orientering om aktuelle saker fra komiteer og utvalg

R eferater

1 6 . oktober 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

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. 
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 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  

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

     

Møte 
19.6.17 

40/17 
Orientering om 
tilskuddsordninger  

Kontrollutvalget tar saken til orientering 
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 41/17 
Orientering om hvordan 
kommunen ivaretar de nye 
personvernreglene 

Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 

     

 42/17 
Forvaltningsrevisjon av etikk 
og habilitet  

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

     

 43/17 
Nytt 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 
- bestillingsdialog 

Kontrollutvalget ber revisor komme tilbake med forslag til prosjektplan 
til et prosjekt med følgende avgrensning: I hvilken grad har Asker 
kommune mottatt korrekte tilskudd på områdene integrasjon av 
flyktninger og ressurskrevende brukere for perioden 2014 - 2016. Dette 
omfatter også overføringer mellom kommuner. Prosjektplanen 
behandles i neste møte. 

     

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

     

 45/17 
Rapportering fra revisor 
inklusiv rapportering på 
tidsbruk 

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

     

 46/17 
Avtale om kontrollutvalgets 
sekretariatsfunksjon  

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

     

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

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 48/17 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 49/17 Eventuelt Ingen vedtak.     
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En korrupsjonssak er svært ressurskrevende å håndtere når den inntreffer. Derfor 
har Sem & Stenersen Prokom, i samarbeid med PwC, utviklet et e-læringskurs i 
antikorrupsjon, spesielt tilpasset kommuner. 

Målgruppe
Kurset er beregnet for ledere, 
saksbehandlere, innkjøpere og 
andre ansatte som kan bli utsatt 
for korrupsjonsrisiko. 

Læringsmål
Etter gjennomgått kurs skal man 
vite hvem som kan være utsatt 
for korrupsjon, hva korrupsjon 
er, hvor og når korrupsjon kan 
forekomme, hvordan korrupsjon 
skjer og hvorfor korrupsjon er så 
skadelig, både for enkeltindividet 
og for kommunen. 

Omfang
En gjennomgang av e-læringskurset vil ta ca. 2-3 timer. Kurset har kompendium som 
kan skrives ut.

Oppbygging av kurset
Kurset skiller på rollene «leder» og «saksbehandler». Noe av stoffet er felles, mens noe 
er skreddersydd de to rollene. De seks leksjonene, som veksler mellom lærestoff og 
oppgaver, innledes av en gjennomgangshistorie med tittelen: «En kollega har gjort 
følgende erfaring…» Kurset har en avsluttende bolk med oppgaver.

Ønsker du mer informasjon?
Ruth Østerdal, produktansvarlig
ruth.osterdal@spama.no • 995 66 062
www.prokom.no

SS
P 

5/
17

Tlf.: 22 98 31 00 • E-post: post@prokom.no • www.prokom.no • Følg:

E-læring og test som forebyggende tiltak mot korrupsjon

ANTIkorrupsjon
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Arkivsak-dok. 15/00241-38 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 21.08.2017 
 
 
 

   
 
 

EVENTUELT 

 

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