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ORIENTERING OM ORGANISASJONS- OG UTVIKLINGSPROSJEKT 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Vedlegg:  
Orientering om organisasjons- og utviklingsprosjektet (OU), «Helhetlig og koordinert 
tjenestetilbud til barn og unge (0-18år) med behov for helse og omsorgstjenester», 
notat fra rådmannen 7.4.2017. 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget fulgte opp forvaltningsrevisjonsprosjektet Tjenester til barn med 
nedsatt funksjonsevne i juni 2016. Rådmannen orienterte da om at han med 
bakgrunn i forvaltningsrevisjonsrapporten, hadde satt i gang et organisasjons- og 
utviklingsprosjekt: «Helhetlig og koordinert tjenestetilbud til barn og unge (0-18år) 
med behov for helse og omsorgstjenester». Siktemålet har vært å utrede forslag til ny 
organisering innenfor tjenesteområdene for barn, unge og eldre (over 18 år) med 
nedsatt funksjonsevne for å sikre koordinerte brukerforløp gjennom en hensikts-
messig tjenesteorganisering for målgruppen. Organisasjonsutviklingsarbeidet skal 
videre resultere i mer robuste tjenester, lett tilgjengelighet for målgruppen og deres 
foresatte/pårørende, helhetlighet og en god koordinering (en dør inn). 
 
Kontrollutvalget har tidligere bedt om å få en orientering om dette prosjektet våren 
2017. Et notat om saken er vedlagt. Rådgiver Robert Jensen vil orientere 
kontrollutvalget om gjennomført og gjenstående arbeid med prosjektet i møtet 
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Notat 
 
Til: Kontrollutvalget 
 
Fra: Rådmannen 
 
Kopi:  Robert Jensen 
 
Dato: 07.04.2017 

 
Orientering om organisasjons- og utviklingsprosjektet (OU), «Helhetlig og koordinert 
tjenestetilbud til barn og unge (0-18år) med behov for helse og omsorgstjenester» 
 
 
Bakgrunn for prosjektet: 
OU – prosjektet med de føringer som ligger til grunn, gir et retningsvalg for utvikling av 
tjenester til mennesker med nedsatt funksjonshemming under 18 år. OU – prosjektet har løpt 
parallelt og vært koordinert med helse og omsorg eget OU – prosjekt for brukere over 18 år.  
Dette for å se samlet på de totale ressurser for kommunen i et livsløpsperspektiv. Herunder 
ligger også en felles forståelse for samarbeid mellom sektorene og da særlig knyttet til 
overgang under / over 18 år.  
For at kommunen skal kunne møte fremtidens utfordringer er det behov for en robust og 
dynamisk organisasjon. De endringsprosesser som initieres ved vedtak av ny organisatorisk 
struktur vil måtte gå over flere år og i flere faser. 
 
Fase I er å utvikle og vedta en prinsippmodell for ny organisering av en slik tjeneste. 

- Start januar 2016 med avsluttende styringsgruppemøte for vedtak desember 2016 
 

Fase II er å avklare intern organisering og tilrettelegge adm. og faglige prosesser i 
virksomheten. 
 
Gjennomføring av prosjektet fase I: 
Tverrfaglig og tverrsektoriell arbeidsgruppe, inklusive hovedverneombud og tillitsvalgt. Det 
har vært et omfattende kartleggingsarbeid knyttet til kommunens ulike tjenester for 
målgruppene; ledelse, personal og fag ressurser, avlastning, bo- og omsorgsboliger, barnehage 
og skoletilbud (PPT), transport, ulike aktivitetstilbud, det juridiske området (lov- og ikke 
lovpålagte oppgaver, vedtak og tildeling av ulike tjenester) 
I tillegg har arbeidsgruppen også kartlagt fylkeskommunalt ansvar / spesialisttjenestene for 
målgruppen og området for delt ansvar mellom kommunalt og private. 
 
Det videre arbeidet var knyttet til å se på om eksisterende organisering og tjenester opp mot 
fremtidig ny modell innenfor følgende områder; 

- Forebygging og tidlig innsats, hensiktsmessighet ved oppgavefordelingen, utføres 
oppgavene koordinert og rasjonelt, er det god sammensatt fagkompetanse, 
brukerperspektivet og opplevelse av tjenestene er helhetlige og samordnet og til slutt 
at kommunens organisering av tilbudene er robuste og god ressursutnyttelse. 

 
Arbeidsgruppen besøkte Trondheim kommune for å hente kunnskap og erfaring fra 
Trondheim sin organisering av en helhetlig helse og omsorgsmodell. 
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Det ble avklart i styringsgruppen, mars / mai mnd at det videre arbeid skulle konsentrer seg 
om å utvikle en helhetlig modell for organisering innenfor tjenesteområdet oppvekst. Videre 
ble det vedtatt at avlastningstjenesten i helse og omsorg i sin helhet til oppvekst. Dette 
innebærer ansvar for avlastning generelt, støttekontakt og privatavlastning. Barnebolig er pr i 
dag ikke avklart og vil avklares innen utgangen av 2017 
 
Organisasjonsmodellen arbeidsgruppen forela styringsgruppen i desember 2016 er slik: 
 

 
 
Styringsgruppen fattet vedtak på at organisasjonsmodellen oppfyller og ivaretar prinsipper og 
føringer som ble lagt til grunn i fase I. 
 
Modellen; Helse og omsorgstjenester for barn og unge (HOBU) er tenkt organisert som en 
egen virksomhet med virksomhetsleder. 
 
Tjenestetildelingen er tenkt bygd opp etter samme prinsipper og praksis som er gjeldende for 
tjenestetildelingen i helse og omsorg. I oppvekst er det i dag et eget vedtaksteam i BFE 
(spesialpedagogiske tiltak i barnehager) som utvider sitt mandatområde til også å gjelde for 
denne målgruppen. Teamet blir supplert med helse og omsorgskompetanse. 
 
Helseteam er tenkt etablert for å kunne ivareta de medisinske- somatiske behov for de barn 
og unge som er i behov av kontinuerlig medisinsk tilsyn. Dette inn mot barnehager, skoler – 
spesialskolene og i eget hjem. Teamet er tenkt ambulerende til der barnet oppholder, 
opplæring- og veiledning til annet personal mm 
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Avlastningstjenestene og etter skoletidsordningen overtas «as is» fra helse og omsorg. De er 
pr i dag lokalisert til Bondi og vil ha sin fremtidige lokalisering der. Behov for og etablering 
av barnebolig er et særskilt område som er et samarbeid mellom oppvekst og helse og 
omsorg. 
 
Bleikerfaret 4 er tenkt etablert for målgruppen av barn og unge med sammensatte nevro- 
psykiatriske tilstander / diagnoser innenfor ADHD, Tourette, Asperger etc. Sammensattheten 
er knyttet til at mange har flere samtidige vansker som gjør funksjonsvanskene og behovene 
mer omfattende. De er ofte i grenselandet mellom «normalitet» og utviklingshemming med 
funksjonsnedsettelse som ikke synes, men som skiller seg ut og lett faller ut av skole. 
Det er gjort en egen utredning for behovet for denne målgruppen. Inkludert her er vurdering 
av egnethet for bruk av eiendomsmassen ved Bleikerfaret 4 til dette formål. 
 
Velferdslabben er lagt inn som pilot og skal følge et utvalg av barn og unge og deres 
foresatte i samme periode. Erfaringene fra begge modellene skal brukes for å se på 
tiltakseffekter, effektiv bruk av ressurser og brukernes opplevelse av koordinering / 
samhandling og grad helhetstenkning. 
 
Det er foretatt en foreløpig gjennomgang og konsekvensanalyse knyttet til overføring av 
ressurser mellom tjenesteområdene og hvilke områder som eventuelt må finansieres utenfor 
utover dette. 
 
 Fase II 
Fremdrift i prosjektet i fase II ble besluttet å avvente. Arbeidet vil tidligst starte opp høst 
2017. Dette koordinert sammen med helse og omsorg som for tiden er i gang med sin 
omorganisering. I deres arbeid vil man få oversikt over mulige ressurser som kan overføres 
mellom tjenesteområdene. I tillegg har oppvekst et behov for å se denne organiseringen opp 
mot andre prosjekter innad i oppvekst som vi ser berører dette prosjektet.  
Kommunesammenslåingen er også her sentral med tanke på den nye organisering av tjenester 
for målgruppen. Pr i dag er det ikke oversikt over situasjonen og behovene for denne gruppen 
i Røyken og Hurum.  
 
Fase II vil innebære å gå inn i modellens ulike moduler for ytterligere beskrivelser på ulike 
nivåer. Det vil også bli arbeidet videre med fagmodulen som ligger implisitt i 
organisasjonsmodellen.  
 
Fagmodulen vil bli nærmere beskrevet og orientert om i kontrollutvalgets møte den 
24.04.17 
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Modulbasert modell – fagstyrt - « bottom up design »
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Arkivsak-dok. 16/00057-5 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 24.04.2017 
 
 
 

   
 
 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL ÅRSREGNSKAPET 2016 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalgets uttalelse til Asker kommunes årsregnskap 2016 vedtas, og 
oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
Vedlegg:  

1. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2016 
2. Årsberetning og regnskap 2016 Asker kommune 
3. Signert revisjonsberetning for Asker kommune 
4. Oppsummering av revisjon 2016, BDO 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal avgi en uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret før 
årsregnskapet vedtas. Kopi av denne uttalelsen skal være formannskapet i hende 
før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. 
Formannskapet i Asker avgir sin innstilling om årsregnskapet i møte 16. mai 2017. 
Det er kommunestyret selv som vedtar kommunens årsregnskap og årsberetning. 
 
Kontrollutvalget bestemmer selv hvilke forhold som skal omtales i uttalelsen. For 
kontrollutvalg er det vanlig å ha fokus på nøkkeltall som sier noe om kommunens 
økonomiske stilling, som netto driftsresultat, lånegjeld og disposisjonsfond. Det vil 
videre være naturlig å ta med spesielle forhold som omtales i revisjonsberetningen 
og eventuelle revisjonsrapporter og nummererte brev.  
 
Det er et krav om rapportering om arbeidet med internkontroll i kommunens 
årsmelding. Kontrollutvalget bør ha et særlig fokus på rådmannens omtale av 
iverksatte og planlagte tiltak for å sikre betryggende kontroll og høy etisk standard.  
 
BDO har avgitt revisjonsberetning 10.4.17. Beretningen er avgitt uten presiseringer 
og forbehold. 
 
Rådmannen er innkalt til møtet for å legge frem årsregnskapet og årsberetningen for 
2016 (se vedlegg 2 til saken), samt svare på spørsmål fra kontrollutvalget i møtet. 
Videre vil BDO legge frem oppsummering fra arbeidet med revisjon av Asker 
kommunes årsregnskap 2016. Oppsummeringen er vedlegg 4 til saken. 
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Et forslag til uttalelse ligger vedlagt (vedlegg 1). Det legges opp til at kontrollutvalget 
drøfter og kommer med innspill til forslaget i møtet.   
 
 
 



25/17 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2016 - 16/00057-5 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2016 : Uttalelse til årsregnskapet Asker 2016 - utkast

 

Kontrollutvalget   
   

                                                                                                                  

 

 

 

 
Til kommunestyret i Asker kommune    

 
 
 

 
Uttalelse til Asker kommunes årsregnskap for 2016 

 
I henhold til forskrift om kontrollutvalg § 7 skal kontrollutvalget etter 
fremleggelse av revisjonsberetning fra revisor, avgi uttalelse om årsregnskapet 

før det vedtas av kommunestyret. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet i 
hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling 

om årsregnskapet. 
 
Kontrollutvalget har i møte 24. april behandlet Asker kommunes årsberetning og 

regnskap for 2016. Følgende dokumenter danner grunnlag for vår uttalelse: 
 Asker kommunes årsberetning og regnskap 2016 

 Signert revisjonsberetning for Asker kommune 2016 
 Oppsummering av revisjon 2016, BDO 

  

Dessuten redegjorde økonomisjefen for årsberetning og årsregnskap 2016, og 
svarte på kontrollutvalgets spørsmål i utvalgets møte 24.4.17.  

 
Kontrollutvalget konstaterer at Asker kommune hadde et netto driftsresultat på 
365 mill kroner eller 7 % i 2016, noe som er godt over målkravet på 3 %. Det 

gode resultatet skyldes i hovedsak høye frie inntekter og bedre resultat på 
finanspostene enn budsjettert. I tillegg har pensjonsutgiftene vært lavere enn 

budsjettert.   
 
Kontrollutvalget har videre merket seg rådmannens kommentar til at 

skatteinngangen har vært høyere enn budsjettert gjennom året, og at dette 
skyldes personlige skatteyteres tilpasning til skattereformen i 2016 ved 

ekstraordinære uttak av utbytter til personlige skatteytere for inntektsåret 2015. 
Rådmannen påpeker at det ikke forventes tilsvarende i 2017 og fremover.  

 
Kontrollutvalget har også merket seg kommunens økende lånegjeld og at den 
ligger over økningen i kommunens frie inntekter, noe som innebærer at 

kommunens mål ikke ble nådd på dette området. Høy lånegjeld gir seg utslag i 
økende rente- og avdragsbelastning, og er et bekymringsfullt trekk ved 

kommunens økonomi.  
 
Kontrollutvalgets har for øvrig merket seg rapporteringen på etisk standard og 

gjennomførte og planlagte tiltak for å sikre betryggende kontroll. 
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Det vises til årsberetningen for hovedtrekkene i den økonomiske utviklingen i 

2016.   
 
Kontrollutvalget har fått jevnlige orienteringer om BDOs revisjonsutøvelse. Vi 

mener årsregnskapet 2016 er revidert på betryggende måte.  
 

 
Asker, 24. april 2017 

 

 
 

 
 

Ole Willy Sandbekk  
           Leder 

 

 
 

 
Erling Bergsaker    Kirsti Kierulf           William Norset  
 

 
                

  
Astrid O. Nesland  Petter Berntsen   

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Kopi:  Formannskapet 
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Forord

Årsberetningen og regnskap for 2016 er en del av rådmannens samlede rapportering til

kommunestyret. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2017 og viser økonomiske

oversikter og noter knyttet til driftsregnskapet, investeringsregnskapet og
balanseregnskapet. Årsberetningen er ment å gi ytterligere opplysninger om forhold som

er viktige for å bedømme kommunens økonomiske resultat og stilling, samt andre forhold

av vesentlig betydning for kommunen.

Det er  i  handlingsprogrammet for 2016 til 2019 vedtatt måleindikatorer for økonomi både
på drifts- og investeringssiden. Målene skal sikre et godt økonomisk handlingsrom for

Asker kommune. Følgende er oppnådd:

o Netto driftsresultat ble 356 mill. kroner eller 7,7 prosent. Dette er godt over

målkravet på  3  prosent.
.  Tjenesteområdene hadde et samlet mindreforbruk på 31 mill. kroner, ca 1,0

prosent. Vedtatt måleindikator der ønsket resultat er O prosent negativt avvik på

virksomhetene, er dermed oppnådd.
.  Målet om at lånegjelden ikke skal øke mer enn driftsinntektene ble ikke innfridd.

Netto lånegjeld økte med 11,2 prosent mens driftsinntektene økte med 8,2

prosent.

.  Egenfinansiering av investeringer ble 44,7 prosent som er over målkravet på 40

prosent.
. Disponible fond er gjennom året økt til 248 mill. kroner mot et mål 100 mill.

kroner.

Det høye netto driftsresultatet skyldes hovedsakelig høyere frie inntekter og bedre

resultat på finanspostene enn budsjettert. I tillegg har pensjonsutgifter vært lavere enn

budsjettert.

Gjennom hele året har Skatteinngangen vært høyere enn budsjettert. Skatteveksten

skyldes at personlige skatteytere foretok en tilpasning til skattereformen i 2016 ved å ta

ut store utbytter for inntektsåret 2015. Det er viktig å være klar over at dette i liten grad

vil påvirke nivået på forventede skatteinntekter i 2017 og fremover.

Asker kommune kan også i 2016 vise til en solid forvaltning og god avkastning på

Energifondet. Fondet har en positiv avkastning på 28 mill. kroner ut over budsjett.

Asker kommune har høye investeringer og lånegjelden er stadig økende. Dette gir seg

utslag i økende rente- og avdragsbelastning og er et bekymringsfullt trekk ved

kommunens økonomi.

Rådmannen viser for øvrig til årsrapporten for mer utfyllende rapportering på sentrale
fokusområder og for tjenesteutvikling og måloppnåelse innenfor tjenesteområdene.

Asker 30.03.2017

;;, få,/4 øya/mi (fa/ML
Lars Bjerke Randi Sandli

Rådmann Økonomisjef

2
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ÅRSBERETNING

Økonomiske resultater - drift

'I  .  l l  '  I '  '; .  o - I  . '  '; ' ' ' '; .  I

.  ou  . - o  .  . . - l  .  .  .  ;  o  . l . l

Skatt  og rammetilskudd -3 440 196 -3 319 550 -3 369 550 70 647 -3 180 113

Gebyrer  og brukerbetalinger -626  357 -593  070 -621  488 4  869 -586427

Andre inntekter -548  189 -379  196 -508  979 39 210 -498  530

Sum driftsinntekter -4 614 743 -4 291 816 -4 500 017 114 726 -4 265 070

Lønnsutgifter 2 499 576 2 317 760 2 546 938 47 361 2 319 991

Varer  og tjenester 1 450 919 1 257 689 1 412  651 —38 268 1 351 592

Andre driftsutgifter 416 001 584 738 428  462 12 461 425 340

Sum driftsutgifter 4  366 496 4 160 187  4  388 050 21 554 4 096  923

Brutto driftsresultat -248  247 -131  629 -111 967 136 280 -168  147

Eksterne finansinntekter -174  386 -103  040 —103  043 71 343 -153  126

Eksterne fina nsutgifter 293 630 279 814 279  957 -13 673 299 364

Resultat eksterne finansieringstransa ksjoner 119 245 176 774 176 914 57 669 146 238

Motpost avskrivninger -227  008 -170  884 -220  000 7  008 —217  670

Netto driftsresultat -356  010 -125  739 -155 052 200 958 -239  579  .

Bruk av avsetninger -242  773 -9 955 —242  738 35 -206  834

Avsetninger 415 208 135 694 397 790 -17 418 240 892

Regnskapsmessig merforbruk] mindreforbruk -183  575 -0 0 183 575 -205 522

Netto driftsresultat  for  2016  ble 7,7  prosent eller  356  mill. kroner. Dette  er 201  mill.

kroner  høyere enn budsjettert og 116 mill. kroner bedre enn i  2015.

I  handlingsprogrammet ble det budsjettert med et netto driftsresultat på 2,9 prosent.
Dette ble økt til 3,4 prosent gjennom årets budsjettjusteringer. Til sammenligning hadde
Asker kommune  i 2015  og 2014  et netto driftsresultat på henholdsvis 5,6 prosent og 5,4
prosent.

At netto driftsresultat ble høyere enn regulert budsjett skyldes i hovedsak økte frie
inntektene (skatt og rammetilskudd), lavere netto finanskostnader og lavere
pensjonsutgifter enn budsjettert.

Etter pliktige og vedtatte avsetninger ble regnskapet gjort opp med et regnskapsmessig
mindreforbruk (overskudd) på 184 mill. kroner. Resultatet innebærer bruk av tidligere
års avsetninger med 243 mill. kroner og nye avsetninger med 415 mill. kroner.

Driftsinntekter

Kommunens samlede driftsinntekter økte med 8,2 prosent til 4,6 mrd. kroner i  2016.

Frie inntekter, skatt og rammetilskudd, er kommunens viktigste inntektskilde. Frie
inntekter utgjorde 3,4 mrd. kroner i  2016.  Dette er 71 mill. kroner  (2,1  prosent) høyere
enn regulert budsjett. Sammenlignet med fjoråret, har det vært en økning i skatt og
rammetilskudd på 8,2 prosent.

Skatteinngangen isolert sett økte med  14,6  prosent fra  2015  til  2016.  Veksten var
høyere enn veksten i  kommune—Norge  forøvrig som i  2016  hadde en økning på 9,7
prosent. Det meste av skatteveksten skyldes at personlige skatteytere foretok en
tilpasning til skattereformen i  2016  ved å ta ut store utbytter for inntektsåret  2015.  Det
er viktig å være klar over at merskatteveksten i  2016  i liten grad vil påvirke nivået på
forventede skatteinntekter i  2017  og fremover. Skatteøkningen medførte høyere
inntektsutjevning (lavere rammetilskudd) enn budsjettert.
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Skattenivået  i  forhold til landsgjennomsnittet var på 156,5 prosent  i  2016, mot 149,7
prosent  i  2015.

Inntekter fra gebyrer og brukerbetalinger økte med 6,8 prosent, til 626 mill. kroner  i
2016. Dette er 5 mill. kroner høyere enn budsjett. Merinntektene knyttes hovedsakelig til
tjenesteområdene Teknikk og miljø med 7 mill. kroner og Helse og omsorg 5  mill. kroner.
Omklassifisering av husleie knyttet til Bråset, fra leieinntekter til finansinntekter, har
medført en mindreinntekt i forhold til budsjett på 13 mill. kroner.

På de områdene det er gjort endringer i gebyrer og brukerbetalinger er dette i henhold til
lover, forskrifter, selvkostkalkyler og generell prisstigning.

Andre inntekter viser en merinntekt på 39 mill. kroner. Merinntekten knyttes
hovedsakelig til tjenesteområdene og må sees i sammenheng med økte kostnader til
tjenesteproduksjon, lønnsutgifter og andre driftsutgifter.

Inntekter for ressurskrevende tjenester 2016 ble estimert i til 82 mill. kroner. Dette er 12
mill. kroner lavere enn budsjettert. Endelig beregning viser en tilleggsinntekt på 12 mill.
kroner. Denne blir endelig bekreftet og inntektsført i juni 2017.

I  Skatt og rammetilskudd

I  Gebyrer og

Drlftsinntekter brukerbetalinger

Andre inntekter

Driftsutgifter

Kommunens samlede driftsutgifter økte med 6,6 prosent til 4,4 mrd. kroner i 2016.

Lønn og sosiale utgifter økte med 7,7 prosent til 2,5 mrd. kroner. Dette er 47 mill. kroner
lavere enn budsjettert. Mindreforbruket er i all hovedsak knyttet til pensjonsområdet.
Bokføring av pensjonskostnader i tråd med regelverket kan medføre store svingninger i
pensjonskostnadene fra år til år. For videre forklaring vises det til note 3.

Varer og tjenester økte med 7,3 prosent til 1,5 mrd. kroner mens andre driftsutgifter ble
redusert med 2,2 prosent til 416 mill. kroneri 2016.
Postene viser et samlet merforbruk på 26 mill. kroner i forhold til budsjett. Merutgifter
gjelder hovedsakelig avskrivninger og merverdiavgiftskompensasjon som har tilsvarende
avvik på inntektsposter. Øvrig merforbruk er fordelt på mange poster men de største er

driftsavtaler med private og avgifter, gebyrer og kontingenter.
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I  Lønnsutgifter

Driftsutgifter I  Varer og tjenester

Andre driftsutgifter

Finansposter

Kommunens samlede finansposter ble 58 mill. kroner bedre enn budsjettert.

Energifondet har i 2016 hatt en positiv avkastning på 97 mill. kroner, mot budsjettert

avkastning på 69 mill. kroner. Avkastningen på energifondet er avsatt til fond i henhold

til vedtatt reglement for finansforvaltning og budsjett 2016. Av avkastningen er 35 mill.

kroner avsatt til realverdifond og 33 mill. kroner til bufferfond. Disponering av

meravkastningen på 28 mill. kroner vil bli behandlet i sak om årsregnskap 2016.

Rentenivået var i 2016 lavere enn budsjettert. Dette medførte at rentekostnadene

knyttet til låneporteføljen ble 18 mill. kroner lavere enn budsjettert. Gjennomsnittsrenten

for 2016 var på 2,3 prosent. Det er 0,2 prosentpoeng lavere enn budsjettert. Også
avkastningen knyttet til overskuddslikviditeten ble noe lavere enn budsjett. Det er i 2016

betalt 1,5 mill. kroner mer i avdrag enn budsjettert. Størrelsen for samlet avdrag er

innenfor Kommunelovens §50.

På grunn av omklassifisering av husleie knyttet til Bråset, fra leieinntekter til

finansinntekter, er også rente- og avdragsutgifter på til sammen 13 mill. kroner overført

fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet.

Avsetninger

Avsetning til bundne driftsfond ble 39 mill. kroner mens budsjettet var på 21 mill. kroner.

Meravsetningen skyldes at øremerkede tilskudd ikke er benyttet i 2016 og derfor

overføres til senere års bruk. Det er også foretatt avsetninger knyttet til selvkostfond.

Avsetninger til disposisjonsfond ble i henhold til budsjett på 372 mill. kroner.

Også bruk av fond ble bokførti henhold til budsjett på 37 mill. kroner.
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Resultater for tjenesteområdene

Administrasjon og ledelse 224 920 220 166 239 180 14 260 227 313

Oppvekst 1 341 259 1308 641 1358 386 17 127 1320 557
Helse og omsorg 1 271 122 1 208 047 1 267 301 -3 822 1 167 310

Kultur,  frivillighet og fritid 152 293 147 632 153 732 1439 151 027
Teknikk og miljø 102 836 95  346 103  105 269 100 749
Eiendom 136  776 126  084 138  428 1  652 128  903

3  229 207  3  105 916 3 260 132 30 926 3 095 859

Tjenesteområdene hadde i  2016  et samlet mindreforbruk på  31  mill. kroner, ca  1,0
prosent. Vedtatt måleindikator for økonomistyring der ønsket resultat er  0  prosent
negativt avvik på virksomhetene, er dermed oppnådd.

Tjenesteområdene får overført mer- og mindreforbruk til påfølgende år.
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Investeringer i anleggsmidler 1 070 083 1  016  430 1  107  671 97  % 37 588

Utlån og forskutteringer 95  904 125 000 125  984 76  % 30 080

Avdrag på lån 52 688 15  000 15  000 351  % -37 688

Avsetninger 45 494 0 0 0  % -45 494

Årets flnansieringsbehov 1 264 169 1  156 430 1 248 655 101  % -15 514

Bruk av lå nemidler -681  485 -749  083 -712  233 96  % —30 749

Inntekter fra salg av anleggsmidler -54 743 -15 000 -50 035 109  % 4 708

Tilskudd til investeringer -79 042 —99 500 —110 146 72  % -31 104

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -292  021 -172  847 -162  627 180  % 129 394

Andre inntekter -8  266 0 O 0  % 8  266

Sum ekstern finansiering -1 115 556 -1 036 430 -1 035 041 108  % 80 515

Bruk av avsetninger -144  384 -120  000 -209  385 69  % -65 001

Sum finansiering —1 264 169 -1 156 430 —1 248 655 101  % 15 514

7



25/17 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2016 - 16/00057-5 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2016 : Årsregnskap, noter og årsberetning 2016

Finansieringsbehov

Årets investeringsregnskap viser investering i  anleggsmidler på 1070 mill. kroner. Dette
er en økning på 231 mill. kroner fra 2015. Det er en del prosjekter, som på grunn av
forsinket fremdrift og dermed feil budsjettperiodisering mellom år, har ubenyttede midler

ved utgangen av 2016 og som overføres til bruk i 2017.

Utbetaling av startlån har vært 31 mill. kroner lavere enn budsjettert. Det er mottatt 52
mill. kroner i ekstraordinære avdrag på startlån. Av disse er det avsatt 45 mill. kroner til

fond for videre innbetaling til Husbanken.  I  tillegg er det innbetalt 29 mill. kroner til
Husbanken som ble avsatt til fond tidligere år.

Finansiering

Salgsinntekter og tilskudd viser en mindreinntekt på 26 mill. kroner. Dette skyldes
periodiseringer mellom år innenfor prosjektets levetid. Dette gjelder blant annet tilskudd

knyttet til boligsosialt handlingsplan, Nesøya skole og Heggedal skole.
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner ligger 129 mill. kroner høyere enn budsjettert.
Det er mottatt ekstraordinære avdrag knyttet til startlån på 52 mill. kroner.  I  tillegg har
kommunen mottatt vederlagsfrie anlegg innenfor vei-, vann— og avløpsområdet for 56
mill. kroner. Det er også mottatt noen refusjoner fra stat, kommune og private knyttet

til vei, miljø og andre.
Mottatt merverdikompensasjon knyttet til investeringer er 22 mill. kroner høyere enn
budsjett. Itillegg er det budsjettert med noen refusjoner som ikke er utbetalt.

Mindreforbruk knyttet til investeringer i anleggsmidler har ført til mindre bruk av fond

enn budsjettert. Det er i 2016 tatt opp 555 mill. kroneri nye lån til investeringsformål. I
tillegg er det benyttet 32 mill. kroner av ubrukte lån fra 2015.

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Investeringsregnskapet på prosjektnivå

viser imidlertid at enkelte prosjekter har merforbruk, mens andre prosjekter har
mindreforbruk.

Finansiering av investeringeri anleggsmidler

100%

90%

80%

70%

60%

50% Tilskudd og refusjoner
40% I  Egenfinansiering

30% I  Lånefinansiering

20%

10%

0%

Regnskap Vedt.bud Rev. bud Regnskap

2016 2016 2016 2015

Årets investeringer i anleggsmidler er finansiert med 55 prosent lån, 17 prosent
egenfinansiering og 28 prosent tilskudd og refusjoner. Sammenlignet med revidert

budsjett er dette noe høyere bruk av lån og noe lavere andel egenfinansiering/tilskudd

og refusjoner. Årsaken til dette er at prosjekter med forsinket fremdrift hovedsakelig
finansieres av egne midler.
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Anleggsmidler 12 093 119 11 218 638 874 482
Omløpsmidler 2 810 700 2 458 034 352 666

Sum  eiendeler 14 903 819 13 676 672 1227 148

Egenkapital -5 001 140 -4 502 048 -499 092

Langsiktig gjeld -9 071 167 -8 444 371 -626 796

Kortsiktig gjeld -831512 -730 252 -101260

Sum  gjeld  og egenkapital -14 903 819 -13 676 672 -1 227 148

Eiendeler

Sum  eiendeler  ble økt med 1,2 mrd. kroner til 14,9 mrd. kroner fra 2015 til 2016.
Økningen skyldes hovedsakelig investeringer i faste eiendommer og anlegg som økte
med 658 mill. kroner. Pensjonsmidlene ble økt med 72 mill. kroner, mens utlånene økte

med 143 mill. kroner. Av dette utgjør omklassifisering av leieavtalen for Bråset 113 mill.
kroner.

Ved årsskiftet hadde kommunen overskuddslikviditet på 988 mill. kroner. Denne forvaltes
for å oppnå best mulig avkastning.

Egenkapital

Egenkapitalen ble økt med 499 mill. kroner til 5,0 mrd. kroner fra 2015 til 2016.
Økningen skyldes økning av kapitalkontoen med 246 mill. kroner og fond med 275 mill.
kroner mens regnskapsmessig mindreforbruk ble redusert med 22 mill. kroner.
Fondsmidlene utgjør i 2016 1,8 mrd. kroner, hvorav energifondene inklusiv bufferfond
utgjør 1,4 mrd. kroner. Bufferfondet alene var på 296 mill. kroner.

Selvkostfond knyttet til vann og avløp er på henholdsvis 16 mill. kroner og 0 mill. kroner
ved utgangen av 2016. Renovasjonsfondet er på 17 mill. kroner.  I  følge regelverket skal
selvkostfondene balanseres i løpet av en femårsperiode. Dette er hovedsakelig i varetatt
for vann og avløp. Selvkostfondet for renovasjon har vært bygd opp over flere år, men
viser nå riktig utvikling.

Kortsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld ble økt med 101 mill. kroner til 832 mill. kroner fra 2015 til 2016.
Økningen er hovedsakelig knyttet til leverandørgjeld, rammetilskudd og lønnsområdet.

Langsiktig gjeld

Kommunens langsiktige gjeld ble økt med 627 mill. kroner til 9,1 mrd. kroner fra 2015 til
2016. Lånegjelden økte med 486 mill. kroner og pensjonsforpliktelsen med 141 mill.
kroner. Kommunens lånegjeld er stadig økende. Dette gir seg utslag i økende rente- og
avdragsbelastning og er et bekymringsfullt trekk ved kommunens økonomi. Av
kommunens låneportefølje på 5,1 mrd. kroner, er 43,6 prosent bundet til fast rente. Ved
utgangen av 2016 var låneporteføljens gjennomsnittsrente 2,3 prosent.
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Arbeidskapital

Arbeidskapitalen, differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, er på 2,0 mrd.
kroner i 2016, eller 42,9 prosent av driftsinntektene. Arbeidskapitalen korrigert for

premieavvik, energifond, ubrukte lånemidler, deler av bundne fond, ubenyttet

kassekreditt og utgående og inngående avdrag er 595 mill. kroner eller 12,9 prosent av
kommunens driftsinntekter. Dette er på nivå med det generelle måltallet som antyder
10-15 prosent.

Likviditetsgrad  1

Likviditetsgrad 1 viser forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld og måltallet er
to. I 2016 er Askers likviditetsgrad 1 på 3,4 rned ukorrigerte tall, eller 1,6 med korrigerte
tall. Selv om det korrigerte tallet er lavere enn måltallet, anses Askers likviditet som
tilfredsstillende.

Hovedtrekkene i den økonomiske utviklingen i 2016

Nøkkeltallene for sunn økonomi skal indikere hvorvidt kommunens samlede økonomi
utvikler seg i positiv retning, og sier noe om kommunens handlefrihet i kommende år.

Oppnåelse av målkravene skal gi rom for nødvendige investeringer fremover og gjøre
kommunen robust i forhold til fremtidige økonomiske svingninger. Asker kommune har
hatt en positiv økonomisk utvikling i 2016 knyttet til utviklingen i frie inntekter og
målkrav for netto driftsresultat og oppbygging av fond. Når det gjelder utviklingen av
kommunens lånegjeld er det et bekymringsfullt trekk at økningen her er større enn
økningen i driftsinntektene. På dette området er ikke vedtatt målkrav innfridd.

Asker kommunes høye skatteinntekter og gode avkastning på finansforvaltningen har
gjennom flere år bidratt til et godt driftsresultat for kommunen. Både Asker kommune og
landet for øvrig opplevde en skattevekst i 2016 som ble langt høyere enn det som ble
lagt til grunn i statsbudsjettet og revidert nasjonalbudsjett. For kommunen ble

skatteveksten på 14,6 prosent. Skatteveksten skyldes personlige skatteyteres tilpasning
til skattereformen ved å ta ut store utbytter i 2015. Merskatteveksten i 2016 vil derfor i
liten grad påvirke nivået på skatteinntektene i 2017.

For å sikre et godt økonomisk handlingsrom benyttes overskuddet av driften og
avkastningen på finansforvaltningen til å bygge opp fond og til egenfinansiering av
investeringer. Budsjettert avkastning er avsatt i henhold til vedtak. Disponering av
overskudd og avkastning utover det budsjetterte vil bli behandlet ved kommunestyrets
behandling av regnskapet.

Asker kommune har en høy investeringstakt, og investeringer i anleggsmidler ligger i

2016 på ca. 1 mrd. kroner. Lånegjelden er stadig økende, og gir seg også utslag i  økte
rente- og avdragskostnader. Rentenivået er for tiden lavt, men en renteøkning vil kunne
legge press på driftsbudsjettet og den fremtidige økonomiske utviklingen kommunen. For
2016 har 40 prosent egenfinansiering av investeringer vært et målkrav.
Egenfinansieringen har vært på 45 prosent inkl. tilskudd og refusjoner. Fra 2017 er
kravet til egenfinansiering økt til 50 prosent, noe som kan bidra til å bremse veksten i
lånegjelden.

Foreløpige Kostra-tall (konsern) for 2016:
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l  kroner per innbygger

Frie inntekter 52 908 56 600 58 485 48 627 52 732 50 183

Netto  lå  nnEId 66 269 71 432 51 764 50 996 55 359 62 900

I prosent av brutto driftsinntekter

Brutto driftsresultat 3,9 % 5,4  % 7,8  % 3,9  % 6,0  % 4,0  %

Netto driftsresultat 5,7 % 7,8  % 8,7  % 3,2  % 5,4  % 4,3  %

Disposisjonsfond 13,8  % 18,1% 24,5  % 8,2  % 11,3  % 8,9  %

Pensjonsforpliktelse 94,1  % 88,8  %  107,2  % 99,1  %  111,1  %  108,4  %

Netto lånegjeld 93,0  % 93,8% 65,0  % 71,9  % 74,2  % 83,8  %

Netto avdrag 3,2  % 3,1  % 3,9  % 4,1  % 4,7  % 3,5  %

Netto  finans og avdrag 3,5  % 2,6  % 4,0  % 5,0  % 6,1  % 4,3  %

lprosent av brutto investeringsutgifter

Bruk av lån (netto) 29,1  % 57,1  % 50,6  % 51,7  % 30,0  % 60,3  %

Økonomiske perspektiver

Norge har gjennom en lang periode stått i en økonomisk særstilling sammenlignet med
andre land. På mange områder ser de økonomiske perspektivene annerledes ut nå. Fallet
i  oljeprisen  har  dempet veksten  i  norsk  økonomi. Samtidig er realavkastningen på
oljefondet nedjustert fra  4  til 3 prosent. Dette indikerer at handlingsrommet for bruken
av oljepengene vil bli trangere i tiden fremover. Globale endringer og usikkerhet om
utviklingen i  internasjonal  økonomi vil også påvirke Norge.  I  tillegg vil endringer i
befolkningens sammensetning med en økt andel eldre gi økte utgifter til pensjoner og
omsorg. Det er behov for en omstilling i norsk økonomi, som også vil få betydning for
offentlig sektor. Kommunesektoren må legge til rette for effektivisering av
tjenesteproduksjonen og strammere offentlige budsjetter i årene fremover. Evne til
omstilling og nytenkning blir nødvendig i tiden fremover.

Asker kommune vil gjennom sine prioriterte satsingsområder arbeide for å opprettholde
og videreutvikle gode og trygge velferdstjenester til innbyggerne der kvalitet i tjenestene
settes høyt. Et godt økonomisk handlingrom er avgjørende for å kunne levere gode
tjenester. For å sikre et godt økonomisk handlingsrom er det vedtatt handlingsregler for
driftsbudsjettet, investeringsudsjettet og finansforvaltningen. Dette gjenspeiles i
kommunens budsjett og økonomiplan. Rådmannen vil ha fokus på effektivisering og
omstilling for at Asker kommune skal være godt rustet til å møte fremtidens utfordringer.
Forå sikre at kommunens inntekter dekker de løpende utgiftene, samt nødvendig
egenfinansiering av planlagte investeringer er det lagt opp til årlige innsparinger på 20
mill. kroner.

Ijuni  2016  vedtok kommunestyrene i Hurum, Røyken og Asker kommuner å slå seg
sammen til en felles kommune med virkning fra 1.januar  2020.
Kommunesammenslåingen vil kreve betydelig ressursinnsats, både av personalressurser
og økonomiske midler. Staten bevilger engangs tilskuddsmidler til arbeidet med
sammenslåingen. Itillegg forventes en gevinstrealisering av sammenslåingen knyttet til
økonomi og tjenesteproduksjon etter  2020.

Etisk standard

Etisk standard følges opp og sikres gjennom ISO—standarden  «26000  Samfunnsansvar»,
som er implementert i Asker kommunes felles helhetlige kvalitetssystem for ledelse og
styring (Felles ledelsessystem). Hele kommunen inkl. systemet er sertifiser etter  ISO-
9001:2015. Asker kommune  sin  finansforvaltning hensyntar sosiale rettigheter, miljø og

11



25/17 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2016 - 16/00057-5 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2016 : Årsregnskap, noter og årsberetning 2016

etiske forretningsprinsipper i samsvar med Global Compact FN's PRI (Principles for

Responsible Investments).

Rådmannen har iverksatt forbedringstiltak som del av Ledelsens gjennomgang og

gjennom prioriterte tiltak i Handlingsplan mot korrupsjon (vedtatt 14. april 2015 sak

36/15).

Blant annet er det i 2016 blitt etablert en ny varslingsordning for innbyggere og andre
samfunnsaktører og det er i perioden satset på kompetanseutvikling innenfor etikk og
antikorrupsjon. Gjennom Arbeidsgiverpolitisk plattform (AGP 2020, vedtatt i 2016), er

etikk og samfunnsansvar, herunder antikorrupsjonsarbeidet, trukket frem som
innsatsområde i perioden frem mot 2020.

Betryggende kontroll  —  iverksatte og planlagte tiltak

Asker kommune har et felles overordnet kvalitetssystem (Felles ledelsessystem) som
skal sikre måloppnåelse, operasjonalisering av politiske vedtak samt etterlevelse av
lovverk gjennom interne prosesser og rutiner. Felles ledelsessystem er gjennomgående

for hele organisasjonen og bygget opp etter ledelsesprinsippene for kvalitetsstyring i
ISO-stanodard 9001. Dette er de samme prinsippene som internkontrollovgivningen er
basert pa.

Asker kommune har etablert generelle internkontrollprosesser for virksomhetsstyring, i
tillegg til en rekke administrative internkontrollprosesser. Prinsipper for og konkretisering
av virksomhetsstyring i  Asker kommune er nedfelt  i  eget hefte, og er tatt inn som

obligatorisk tema i Lederskolen. Dette innbefatter også tydeliggjøring av roller og ansvar

ved delegering av myndighet. Internkontroll er integrert i den ordinære
virksomhetsstyringen.

I 2016 har rådmannen gjennomført følgende tiltak for å videreutvikle internkontrollen:

. Asker kommune fikk fornyet ISO-sertifiseringen etter ISO  9001:2015  standarden etter

sertifiseringsrevisjon utført av DNV-GL.

' Det er utarbeidet reglement for intern delegering av myndighet, fullmakter og ansvar for

internkontroll fra rådmannsnivå til virksomhetsledemivå. Reglementet skal avklare og

styrke forståelsen av ansvar og myndighet internt i organisasjonen, gi grunnlag for god

virksomhetsstyring og internkontroll samt sikre en rasjonell og effektiv forvaltning av

kommunen. Implementering startet opp i 2016.

0 Det er anskaffet nytt digitalt helhetlig kvalitets- og ledelsessystem hvor man ønsker å

oppnå forenkling og fornying for å redusere tidsbruken på administrative prosesser.

Pilotarbeid med implementering kom i gang i 2016.

0 Sak om overordnet og helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse ble behandlet av

kommunestyret.

Følgende tiltak planlegges i 2017:

' Fortsette pilotering og implementering av nytt helhetlig kvalitets- og ledelsessystem  i  hele

organisasjonen med fokus på forenkling og fornying samt redusere tidsbruken på

administrative prosesser.

. Oppdatering av interne prosesser og rutiner med synliggjøring av risiko og kontrolltiltak

samt interessentperspektivet.

. Fortsette implementering av rådmannens reglement for intern delegering av myndighet,

fullmakter, internkontroll.

12
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0 Nytt digitalt verktøy for periodiske rapporteringer tas i bruk.

Likestilling

Ved utgangen av  2016  var det i alt  3  262 årsverk i kommunen. Kvinner utgjorde  75,8
prosent og menn  24,2  prosent. Forholdstallene har holdt seg stabile over tid. Nasjonalt
var andelen kvinner i kommunal sektor på 77 prosent i  2016“]. (PAI  — Statistikkpakken  —
Alle  landets kommuner)

Utvikling av kjønnsfordeling på kommunenivå:

!; .  Å . .  I

Kvinner 75,6  % 75,8  % 75,8  %

Menn 24,4  % 24,2  % 24,2  %

Totalt 100,0% 100,0% 100,0  %

Fordeling mellom kvinner  og menn på virksomhetsledernivå:

:, I‘ l l.

Kvinner 72,7  % 73,2  % 70,9  %

Menn 27,3  % 26,8  % 29,1  %

Totalt 100,0% 100,0% 100,0  %

* Tall inklusiv konstituerte virksomhetsledere

Fordeling mellom kvinner  og menn i rådmannens ledergruppe:

') " ' '-

Kvinner 37,5  % 37,5  % 37,5  %

Menn 62,5  % 62,5  % 62,5  %

Totalt 100,0  % 100,0% 100,0  %

*  Rådmannen er ikke med i tallet

Tiltak for å hindre diskriminering

Arbeidsgiverpolitisk plattform  2020  ble vedtatt i  2016  og gir uttrykk for de handlinger,
holdninger og verdier som våre ledere og medarbeidere står for og praktiserer hver dag.
Plattformen utgjør et felles verdigrunnlag for medarbeidere, ledere og tillitsvalgte i det
aktive, planmessige og målrettede arbeidet for å fremme likestilling og hindre
diskriminering. Sammen med kommunens rekrutteringsstrategi for  2014  —  2017  skal
kommunen arbeide aktivt for at mangfoldet i befolkningen gjenspeiles i Asker kommunes
medarbeidere.

Asker kommune utarbeider årlig en rapport om likestilling, som nærmere beskriver
status, mål og tiltak innen området.
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HOVEDOVERSIKTER  OG NOTEOPPLYSNINGER TIL REGNSKAPET

Regnskapsprinsipper og organisering

Regnskapsprinsipper

Asker kommune fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper nedfelt  i
Kommuneloven 548 og forskrift om årsregnskap og årsberetning 57, gitt med hjemmel i

Kommunelovens 548. Årsregnskapet skal føres i overensstemmelse med god kommunal
regnskapsskikk.

Årsregnskapet omfatter alle økonomiske midler som disponeres (inntekter og
innbetalinger) og anvendelsen av midlene (utgifter og utbetalinger). Dette prinsippet
omtales som arbeidskapitalprinsippet. Periodiseringsprinsippet som styrer når utgifter,
utbetalinger, inntekter og innbetalinger skal bokføres kalles anordningsprinsippet.
Anordningsprinsippet innebærer at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og
innbetalinger i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt
eller ikke når årsregnskapet avsluttes.

Inntekter, innbetalinger, utgifter og utbetalinger skal bokføres brutto. Det betyr at det
ikke skal gjøres fradrag i inntekter for tilhørende utgifter og heller ikke fradrag i utgifter
for tilhørende inntekter. Videre skal man ta hensyn til urealiserte tap
(forsiktighetsprinsippet) samt at inntekter, innbetalinger, utgifter og utbetalinger som
ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, skal registreres
med et anslått beløp (prinsippet beste estimat).

Organisering

Asker kommune er administrativt organisert i en tonivåmodell med to fullmakts nivåer,
rådmannen og virksomhetslederne. Tjenesteproduksjonen  i  Asker kommune er organisert
på to ulike måter med ulike styringsformer. Hoveddelen av tjenesteproduksjonen er

organisert i basisorganisasjonen, under rådmannen og virksomhetene. Asker kommune
har i tillegg konkurranseutsatt driften av Risenga sykehjem til privat driver samt at noe

tjenesteproduksjonen blir utøvd av selskaper som kommunen eier helt eller delvis.
Selskapene styres av de folkevalgte gjennom eierstyringen.

Noe tjenesteproduksjon er også organisert ved interkommunale selskap. Dette gjelder
Asker og Bærum vannverk IKS og Asker og Bærum brannvesen IKS. Bråset bo- og
omsorgssenter IKS er oppløst fra 1.1.2016. Asker kommune og Bærum kommune har

organisert kemner, barnevernvakt, legevakt og krisesenter som interkommunalt
samarbeid etter kommunelovens 527 og det er Bærum kommune som der er
administrasjonskommune. I tillegg er forsikringssamarbeidet BRAHL organisert som

interkommunalt samarbeid etter kommunelovens 527 mellom flere kommuner og hvor
Asker kommune er administrasjonskommune. Vestregionen er et interkommunalt
samarbeid mellom 16 kommuner etter kommunelovens 527 og med Bærum kommune

som administrasjonskommune. Asker kommune er i tillegg medeier i VEAS, Vestfjorden
avløpsselskap, som utarbeider eget regnskap (se note 9).
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Hovedoversikt investering

Investeringsregnskapet viser kommunens utgifter  i  forbindelse med investeringer, utlån
mv., samt hvordan disse er finansiert.

lnvesteringsinntekter

Salg av driftsmidler og fast eiendom

Andre salgsinntekter

Overføringer med krav til motytelse

Kompensasjon for merverdiavgift

Statlige overføringer

Andre overføringer

Renteinntekter, utbytte og eieruttak

Sum inntekter

Investeringsutgifter

Lønnsutgifter

Sosiale utgifter

Varer og tjenester i kommunal egenproduksjon

Ove rfø ringe r

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter

Sum utgifter

Finansutgifter

Avdragsutgifter

Utlån

Kjøp av aksjer og andeler

Avsetninger til bundne fond

Sum finansieringstransaksjoner

Finansieringsbehov

Finansiering

Bruk av lån

Mottatte avdrag på utlån

Salg av aksjer og andeler

Overføringer fra driftsregnskapet

Bruk av disposisjonsfond

Bruk av ubundne investeringsfond

Bruk av bundne fond

Sum finansiering

-54 742 658

-273 000

—222 617 489

-62 537 424

-16 504 680

-7 992 809

-364  668 060

0

0

909 487 470

152 651 205

7 944 163

1 070 082 838

52 688 093

94 371 415

6 1 533 080

7 45 493 672

194 086 260

899 501 038

-681 484 524

—69 403 664

—4 229 034

-114 901 474

-155 227

-29 327 116

-899 501 038

\l\l\l\l

15

—15 000 000

0

-157 847 000

—99 500 000

O

0

O

-272  347 000

0

0

1 016 430 000

0

O

1016 430 000

15 000 000

125 000 000

0

0

140 000 000

884 083 000

-749 083 000

-15 000 000

0

0

—120 000 000

0

0

-884 083 000

-50 035 104

0

-147 626 859

-86 848 000

-23 297 680

0

0

-307 807 643

0

0

1 107 670 688

0

0

1  107 670 688

15 000 000

125 000 000

984 080

0

140 984 080

940 847 125

—712 233 245

-15 000 000

0

-4 229 034

-208 787 019

0

—597 827

-940 847 125

-185 154 738

0

-64 908 725

-101 958 749

-10 668 629

-8 887 320

—161 996

-371 740 158

80 192

0

733 466 900

105 212 399

24 409

838 783 900

50 777 825

106 034 309

243 310 151

28 891 205

429 013 490

896 057 231

-595 485 347

-44 510 308

-13 991 441

-190 000 000

—13 000 000

-39 070 135

-896 057 231
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Hovedoversikt drift

Driftsregnskapet viser kommunens driftsinntekter og driftsutgifter samt resultat for året.

Driftsin ntekter

Brukerbetalinger

Andre salgs- og leieinntekter

Overføringer med krav til motytelser

Rammetilskudd fra staten

Andre statlige overføringer

Andre overføringer

Skatt på inntekt og formue

Sum driftsinntekter

Driftsutgifter

Lønnsutgifter

Sosiale utgifter

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kom. tjenesteprod.

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenestep

Overføringer

Avskrivninger

Fordelte utgifter

Sum driftsutgifter

Brutto driftsresultat

Finansinntekter

Renteinntekter, utbytte og eieruttak

Mottatte avdrag på lån

Sum eksterne finansinntekter

Finansutgifter

Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter

Avdragsutgifter

Utlån

Sum eksterne finansutgifter

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat

Avsetninger

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindre forb

Bruk av diSposisjonsfond

Bruk av bundne fond

Sum bruk av avsetninger

Overført til investeringsregnskapet

Avsetninger disposisjonsfond

Avsetninger til bundne fond

Sum avsetninger

Regnskapsmessig merforbrukimindreforbruk

11

\l

-190994 989

—435 362 183

—396 692 988

—738 177 430

—144 144 055

—7 352 296

-2 702 018 916

-4 614 742 857

1 982 516 721

517 059 475

654 423 957

796 494 604

258 101 600

227 007 940

-69 108 416

4 366 495 880

-248 246 977

-173 974 802

-410 856

-174  385 658

151 994 979

141 041 556

593 802

293 630 338

119 244 680

-227 007 940

-356  010 236

—205 521 521

-11 800 787

-25 450 552

-242  772 860

4 229 034

371 594 622

39 384 712

415 208 368

483 574 728

16

ol'l-

—186 322 831

—406 747 389

—291 572 722

-865 366 515

—86 821 379

—802 126

-2 454 183 000

-4 291 815 962

1 789 665 532

528 094 203

560 253 917

697 435 161

479 796 620

170 884 911

-65 943 203

4 160 187 141

-131 628 821

—102 440 000

-600 000

-103 040 000

134 714 701

144 320 000

778 807

219 813 508

176 773 508

-170 884 077

-125 739 390

0

0

—9 954 865

-9 954 865

0

135 307 629

386 626

135 694 255

0

-188 685 602

—432 802 685

-370 759 426

-785 366 515

-132 080 016

-6 139 585

—2 584 183 000

-4 500 016 829

1 974 635 558

572 301 991

626 705 482

785 945 478

278 277 827

220 000 000

—69 816 103

4 388 050 233

-111 966 596

—102 443 000

—600 000

-103 043 000

134 858 301

144 320 000

778 807

279 957 108

176 914 108

—220 000 000

-155 052 488

—205 521 521

—11 339 000

-25 877 292

-242 737 813

4 229 034

372 243 576

21 317 691

397 790 301

0

-180 343 199

—406 084 101

-395  103 630

—821 319 701

—94 773 374

—8 653 026

—2 358 793 184

-4 265 070 215

1 883 196 322

436 794 822

606 740 224

744 851 650

270 889 204

217 670 417

-63 219 365

4 096 923 274

-168 146 941

-152 417 690

-708 221

-153 125 911

166 049 782

132 769 000

545 611

299 364 393

146 238 482

-217 670 417

-239 578 877

—134 885 685

—36 984 152

—34 964 641

-206 834 478

13 991 441

200 159 498

26 740 894

240 891 833

-205  521 521
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Regnskapsskjema  1A og IB

Skatt på inntekt og formue

Ordinært rammetilskudd

Andre generelle statstilskudd

Sum frie disponible inntekter

Renteinntekter og utbytte

Renteutgifter, provisjoner og andre fina nsutgifter

Avdrag på lån

Netto finansinntekterl-utgifter

Til ubundne avsetninger

Til bundne avsetninger

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindrefo rb

Bruk av ubundne avsetninger

Bruk av bundne avsetninger

Netto avsetninger

Ove rfø rt til investe ringsregnska pet

Sum fordelt til drift

Sum fordelt til drift (fra skjema lB)

Merforbruk/mindreforbruk

-  . .  o .

-2 702 018 916

—738 177 430

-86 560 715

-3 526 757 061

-173 960 760

151 696 553

141 041 556

118 777 349

371 594 622

1 686 178

-205 521 521

-11 343 651

-1 118 960

155 296 668

0

-3 252 683 044

-3 229 201 286

183 574 728

17

. .  - I  .

-2 454 183 000

-865 366 515

-63 046 891

-3 382 596 406

-102 440 000

134 697 101

144 320 000

176 577 101

135 307 629

0

0

0

0

135 307 629

0

-3 070 711 676

3 070 711 676

O

.  o - l .

-2 584 183 000

-785 366 515

—80 512 656

-3 450 062 171

-102 440 000

134 697 101

144 320 000

176 577 101

371 594 622

0

-205 521 521

-11 339 000

-900 000

153 834 101

0

-3 119 650 969

3  119 650 969

0

. .  I

-2 358 793 184

-821 319 701

-61 792 197

-3 241 905 082

-152 365 548

165 944 399

132 769 000

146 347 851

200 159 498

932 878

-134 885 685

—32 751 000

-5 720 585

27 735 106

0

-3 067 822 124

-2 862 300 603

205 521 521
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Administrasjon og ledelse

Utgift

Inntekt

iSum administrasjon og ledelse

Oppvekst

Utgift

lnnte kt

Sum oppvekst

Helse og omsorg

Utgift

inntekt

Sum helse og omsorg

Kultur, frivillighet og fritid

Utgift

Inntekt

Sum Kultur, frivillighet og fritid

Teknikk og miljø

Utgift

Inntekt

Sum Teknikk og miljø

Eiendomsforvaltning

Utgift

Inntekt

Sum eiendomsforvaltning

Nye Asker kommune
Nye Asker kommune
Nye Asker kommune
Sum Nye Asker kommune

Sentrale utgifter og inntekter

Utgift ansvar 9*

Inntekt ansvar 9*

Korrigert  fra  skjema  1A

Sum sentrale utgifter og inntekter

Sum fordelt

251 760 316

-26 840 461

224 919 855

1 649 451 298

-308 191 884

1 341 259 414

1 473 692 759

-202 570 393

1 271 122 366

219 115 877

-66 823 174

152 292 703

420 266 874

—317 430 391

102 836 483

320 490 169

-183 714 386

136 775 783

5 000 000
-5 000 000

0  ,

988 245 797

-4 217 447 083

-3 229 201 286

-3 229 206 604

-3 229 201 286

18

241 375 363

-21 209 053

220 166 310

1 524 981 534

-216 340 900

1 308 640 634

1 352 661 324

-144  614 790

1 208 046 534—

200 055 414

-52 423 078

147 632 336

400 039 649

-304 693 909

95 345 740

281 754 929

-155 670 928

126 084 001

000

701 453 903

-3 807 369 458

-3 105 915 555

—3 105 915 555

261 350 466

-22 170 8361
239 179 630‘-

1 633 591 412

-275 204 940

1 358 386 472

1 463 663 259

-196 362 474

1 267 300 785"

210 725  424.

-56 993 408

153 732 016

412 556 473

-309 451 138

103 105 335

317 265 691

-178 837 792

138 427 899

5 000 000
-5 000 000

0

831 647 490

-4 091 779 627

-3 260 132 137

-3 260 132 137

256 438 969

-29 125 676—

227 313 293

1 605 563 243".

-285 006 217

1 320 557 026

1 373 213 5661

-205 903 702

1 167 309 864

215 024823‘
-63 997 384
151 027 439

393 578 924

-292 830 020

100 748 904

285 578 316

-156 675 353

128 902 963

600

805 385 595

-3 901 245 084

-2 862 300 603

3 095 859 489

-2 862 300 603
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l

Regnskapsskjema 2A og 2B

Finansieringsbehov

Investeringer i anleggsmidler

Utlån og forskutteringer

Avdrag på lån

Avsetninger

Årets finansieringsbehov

Finansiert slik

Bruk av lånemidler

Inntekter fra salg av anleggsmidler

Tilskudd til investeringer

Kompensasjon for merverdiavgift

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner

Andre inntekter

Sum ekstern finansiering

Overført fra driftsregnskapet

Bruk av avsetninger

Sum finansiering

Administrasjon og ledelse

Oppvekst

Helse og omsorg

Kultur, frivillighet og fritid

Teknikk og miljø

Eiendomsforvaltning

Sentrale prosjekter

Sum

1 070 082 838

95 904 495

52 688 093

45 493 672

1 264 169 098

-681 484 524

—54 742 658

—79 042 104

-292 021 152

—8 265 809

0

-1 115 556 247

-4 229 034

-144 383 816

-1 264 169 098

-  .  .  I  .

10 073 846

344 991 003

205 459 553

189 270 919

254 381 886

57 961 634

7  943 996

1  070 082 838

19

1 016 430 000

125 000 000

15 000 000

0

1 156 430 000

-749 083 000

-15 000 000

-99 500 000

-172 847 000

0

0

-1 036 430 000

0

—120 000 000

-1 156 430 000

.  .  - l .

10 000 000

300 500 000

244 000 000

212 900 000

198 750 000

50 280 000

0

1 016 430 000

1 107 670 688

125 984 080

15 000 000

0

1 248 654 768

-712 233 245

-50 035 104

-110 145 680

-162 626 859

0

0

-1 035 040 888

-4 229 034

-209 384 846

-1 248 654 768

. . - l  .

12 814 634

301 254 892

229 246 683

213 407 041

249 456 719

101 490 720

0

1 107 670 688

838 783 900

349 344 460

50 777 825

28 891 205

1 267 797 389

-595 485 347

—185 154 738

-19 555 949

-101 958 749

—109 419 034

-161 996

-1 011 735 813

-13 991 441

—242 070 135

-1 267 797 389

-  . .  o

21 010 972

233 436 420

152 814 105

70 542 135

247 968 777

113 011 490

0

838 783 900
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Økonomisk oversikt Balanse

Balansen viser kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital. Omløpsmidler er vurdert til
laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Verdipapirer som inngår i
andelsportefølje er vurdert til markedsverdi pr.  31.12.  Kommunens anleggsmidler er
aktivert til brutto anskaffelseskost og er avskrevet/nedskrevet i henhold til
bestemmelsene i forskrift om årsregnskap og årsberetning §8.

(A) Anleggsmidler

Faste eiendommer  og anlegg 11,12

Utstyr, maskiner og transportmidler 11

Utlån

Aksjer og andeler 6

Pensjonsmidler 3

Sum anleggsmidler

(B) Omløpsmidler

Kortsiktige fordringer

Premieavvik 3

Aksjer og andeler 15

Kasse, bankinnskudd

Sum omløpsmidler

SUM EIENDELER (A  +  B)

(C) EGENKAPITAL
Disposisjonsfond 7

Bundne driftsfond 7

Ubundne  investeringsfond 7

Bundne investeringsfond 7

Prinsippendringer

Regnskapsmessig mindreforbruk 16

Ka pitalkonto 8

SUM EGENKAPITAL

(D) GJELD
Langsiktig gjeld

Pensjonsforpliktelse 3

lhendehaverobligasjonslån 13

Sertifikatlån 13

Andre lån 13

Sum langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld 4

Premieavvik 3

Sum kortsiktig gjeld

SUM GJELD (D)

SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C  +  D)

Ubrukte  lå nemidler 1

Andre memoriakonti

Motkonto for memoriakontiene

Balansens nettosum

20

7  937 268 532

178 359 708

753  545  515

262 257 125

2 961  688 529

12 093  119  409

396 127 924

33 507 754

1 540  530  338

840  534  071

2  810 700 088

14  903  819 497

-826  926 564

-90 439  869

-793 267  287

-48  795  543

11  967  849

-183  574 728

-3  070  104 437

-5 001 140 579

-3 979 691 755

-2  950 000 000

-610  000 000

-1 531 475 368

-9 071 167 123

-831  511 794

-831  511 794

-9  902  678 917

—14 903 819  496

48 109 152

87 024

-48 196 176

0

7  279 555 763

178  607  648

610 995 613

259 913 894

2  889 564  750

11 218 637  668

375 916 507

52  954  450

1 320 920 559

708 242 533

2  458 034 049

13 676 671 717

-582  034 203

—76 505 709

-793  422 514

-32 628 986

11 967 849

-205  521 521

-2  823 903 326

-4 502  048 410

-3 839 166 000

-2  800 000 000

-690  000 000

-1 115 205 017

-8 444 371 017

-730  252 289

-730  252 289

-9 174 623 306

-13 676 671 716

49 593 676

111 433

-49 705 109

0
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NOTE 1 Endring i arbeidskapital

Endring i  arbeidskapital sier  i  hovedsak noe om kommunens betalingsevne er bedret eller
forverret. Dette beregnes som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld, korrigert for
endring i ubrukte lånemidler. Arbeidskapitalen er differansen mellom anskaffelse av
midler (inntekter og innbetalinger) og anvendelse (utgifter og utbetalinger) av midler i
bevilgningsregnskapet. Når anskaffelse er større enn anvendelse har arbeidskapitalen
økt.
Begrepet arbeidskapital er misvisende siden driftsregnskapet påvirkes av premieavvik
(forskjellen mellom innbetalt pensjonspremie til livselskapene og beregnet
pensjonskostnad). Netto inntektsført premieavvik for 2016 er 29,367 mill. kroner. Dvs.
at det i realiteten er en svekkelse i arbeidskapitalen tilsvarende dette.

Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) -4 614 742 946 -4 265 070 216

inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) -356 675 251 -371 578 162

Innbetalinger  ved eksterne fina nstransa ksjoner —933 266 654 -793 283 563

Sum  anskaffelse  av mid ler -5 904 684 851 -5 429 931 941

..-... .- ..o. -_ ..o

Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 4  139 488 030 3  879 252 857

Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 1 062 138 675 838 759 491

Utbetalinger ved eksterne fina nstra nsaksjoner 450 167 088 699 511 087

Sum  anvendelse  av  midler 5  651 793 793 5  417 523 435

Anskaffelse  -  anvendelse av midler —252 891 058 -12 408 506

Endring i ubrukte lå nemidler 1 484 524 113 735 347

Endring i  arbeidskapital 251 406 534 -101 326 841

Del 2 Endring i arbeidskapital balansen

Omløpsmidler

Endring kortsiktige fordringer 20 211 418 62 608 214

Endring aksjer og andeler 219 609 778 -35 555 869

Endring premieawik -19 446 696 -15 080 195

Endring sertifikater 0 O

Endring obligasjoner 0 0

Endring betalingsmidler 132 291 538 —108 450 294

Endring omløpsmidler 352 666 038 -96 478 144

Kortsiktig gjeld

Endring kassekredittlån 0 0

Endring annen kortsiktig gjeld 101 259 504 4 848 696

Endring premieavvik 0 O

Endring arbeidskapital 251 406 534 -101 326 840
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NOTE 2 Ytelse  til  Iedende personer  og revisor

Del 1 Godtgjørelse til ledende personer

Lønn  og annen godtgjørelse til adm. sjef utbetalt i hht

lønnssystem og inkl skattba re tillegg

Lønn og annen godtgjørelse til adm. sjef for verv i

kommunal sammenheng (AS, KF, IKS, stiftelser etc.)

1511 665 1486 082

Lønn og annen godtgjørelse til ordfører utbetalt i hht

lønnssystem og inkl skattbare tillegg

Lønn og annen godtgjørelse til ordfører for verv i

kommunal sammenheng (AS, KF, IKS, stiftelser etc.)

1121 541 1097 124

Del 2 Godtgjørelse til revisor

Kommunens revisor fra og med regnskapsåret 2016 er BDO

. l l .  ' ' :  .  ' I

Honorar lovpålagte oppgaver 1) 3  285 632 5 265 695

Honorar for rådgivning 2) 0 0

De lovpålagte oppgavene omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll. Revisors arbeid til kontrollutvalget og kommunestyret defineres å inngå
i deres lovpålagte oppgaver. Av andre oppgaver som utføres, nevnes
attestasjonsoppgaver, avtalte kontrollhandlinger og bistand.

I honorar for lovpålagte oppgaver ligger utgifter for årsoppgjørsrevisjon 2015 samt
tjenester levert av Asker kommunerevisjon frem til avviklingstidspunktet medio 2016,
med 2.383.082kroner. Revisjonshonorarer etter overgangen til ny revisjonsordning der
tjenestene er levert av BDO, utgjør 902.550,- kroner for lovpålagte oppgaver.

Honorarer for 2016 og 2015 vil derfor ikke være direkte sammenlignbare.  I 2015 er
utgiften for drift av Asker kommunerevisjon med egne ansatte revisorer i et helt
kalenderår. Idenne utgiften inngår også revisjon av Asker Kirkelig Fellesråd og fem
menigheter i tillegg til 9 legater og 1 stiftelse.
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NOTE 3 Redegjørelse for kommunens pensjonsforpliktelse

Pensjonsordninger
Kommunen har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Kommunal
Landspensjonskasse  (KLP), Statens pensjonskasse  (SPK) og Asker kommunale
pensjonskasse (AKPK).

Regnskapsføring av pensjon
Prinsippene for presentasjon av pensjoner i kommuneregnskapet følger av Forskrift om
årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommune  §  13.  I  tråd med
forskriften skal årsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra
langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering.
Pensjonskostnadene beregnes på en  annen  måte enn pensjonspremien som betales til
pensjonsselskapene, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene.
Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes
premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Kommunen følger
prinsippet om full amortisering av premieawiket over ett år. Premieavviket for  2015  er
ført i årets regnskap med 46  mill.  kroner mens det for  2016  er inntektsført et
premieavvik på 29 mill. kroner. Det gir en samlet resultateffekt på 17 mill. kroner.
Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er
oppført i balansen som hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Endring i regnskapspraksis
Gjennom en avtale med Bærum kommunale Eiendomsselskap AS forplikter Asker
kommune seg til å dekke deler av firmaets pensjonskostnader. Dette er tidligere blitt ført
som pensjonsutgifter i kommunens regnskap. Det er imidlertid Bærum kommunale
Eiendomsselskap AS som har pensjonsforpliktelsen ovenfor de ansatte. Firmaet fører
også hele pensjonsordningen i sine regnskaper. Asker kommunes forpliktelse er i  2016
derfor bokført som et tilskudd. Premieavvik  2015  på  0,8  mill. kroner er kostnadsført i
2016.  Netto pensjonsmidler på 4,8 mill. kroner er ført mot kapitalkonto.

alle tall i tabellene er  i  hele  1000

I ‘l ')  ' '  .. .l"'

Pensjonskostnad og premieavvik 2016 2015

Årets netto pensjonskostnad 206 038 197 365

Premieinnbetaling inkl. adm.kostnader 246 286 254 766

Administrasjonskostnader 10 881 10 884

Premieawik 29 367 46 411

Arbeidsgiveravgift av premieawiket 4  141 6  544

Pensjonsmidler og- forpliktelser 2016 2015

Estimert  påløpt pensjonsforpliktelse 31.12. -3 853 891 -3 721 229

Pensjonsmidler 31.12. 2  961 689  2  888 975

Netto pensjonsforpliktelse -892  202  -832  253

Arbeidsgiveravgift  av netto pensjonsforpliktelse -125  800  -117  348
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Nærmere om regnskapstallene:

Årets betalte pensjonspremie (inkl.adm) iht.regnskap

Arbeidsta kers andel

Årets premieawik (se spes. nedenfor)

Resultatført 1/1 av tidl. års premieavvik

= Pensjonskostnad  i  regnska pet

Hovedstørrelser fra aktuarberegninger:

Faktiske pensjonsmidler 1/1-2016

Estimerte pensjonsmidler 1/1-2016

Årets estimatawik

Faktiske pensjo nsforpliktelser 1/1-2016

Estimerte pensjonsforpliktelser 1/1-2016

Årets estimatawik

Bruk av premiefond

. - - - . o .

Forventet avskastn. pensjonsmidler (§ 13-5 F)

Diskonteringsrente (å 13-5 E)

Forventet årlig lønnsvekst (§ 13-5B)

Forventet pensjonsreg. (§ 13-5 D)

Forventet årlig G— reg. (§ 13-5D)

17 138

-2 404

1 281

-1 721

14 294

266 161

265 960

201

308 706

301 604

7  102

24

179 011

-23 763

-29 061

38 470

164 657

. l

1  976 604

1  993 456

-16 852

, u

2 711 935

2 681 039

30 896

8  088

50 137

-7 871

-1 587

8 925

49 604

446 107

611 761

-165 654

651 593

724 967

-73 374

4,60  %

4,00  %

2,97  %

2,20  %

2,97  %

737

737

l .

2 688 872

2 871 177

-182 305

l .

3 672 234

3 707 610

-35 376

A  n

25 000

4,30  %

4,00  %

2,97  %

2,20  %

2,97  %

246 286

-34 038

—29 367

46 411

229 291

e

2  596 362

2 651 264

-54 902

I

3 478 469

3 560 759

-82 290

33 088

4,60  %

4,00  %

2,97  %

2,20  %

2,97  %
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NOTE  4  Garantier gitt  av  kommunen

Kommunen kan gi garantier med hjemmel  i  KL  §  51 og forskrift om kommunale og
fylkeskommunale garantier KRD 2. februar 2001. Kommunen kan forplikte seg ved
simpel kausjon eller selvskyldnerkausjon.

875702262

875702262

917969345

971460490

971460490

971495537

971568518

975820645

977233690

977233690

980721981

981458168

981663519

983376312

983376312

983376312

983442935

983442935

956804140

971495081

971568518

974439743

976033205

976094336

976094336

977132606

979630905

979630905

979700547

979700547

980151352

980480798

982161134

985035563

985520488

Sum  garantier

Nesøya Idrettslag

Nesøya Idrettslag

Fontenehuset Asker

Nedre Bleiker Barnehus

Nedre Bleiker Barnehus

Frydendal barnehage

Holmen idrettsforening

Asker Skiklubb

Stiftelsen Risenga bo og omsorgssenter

Stiftelsen Risenga bo og omsorgssenter

Vardåsen Andelsbarnehage BA

Ånnerudtoppen Barnehage

Asker Golfklubb

AS Asker Eiend.forv.(Vestre Nes)

AS Asker Eiend.forv.(Oppsjømarka)

Asker eiendomsforvaltning AS

Torstadtunet AS

Torstadtunet AS

Sem barnehage

Bjerkås Barnehage

Holmen idrettsforening

Båstadmyra Andelsb.h.

Asker Seilforening

Torp Høymyr Andelsbarnehage

Torp Høymyr Andelsbarnehage

Stift. Barnas Asker

Billingstad Barnehage SA

Billingstad Barnehage SA

Vollen Ungdomslag

Vollen Ungdomslag

Askervangen Borettslag

Holmen Tennisklubb

Dikemark Idrettsforening

Gullhella barnehage

Asker Rideklubb

Del  2 Innfrielser  og tap
Det er ikke gjort noen vurderinger om noen av garantiene kan bli gjort gjeldende mot
Asker kommune. Det er i 2016 ikke vært noe mislighold på lån garantert av Asker
kommune.

Selvskyldner garanti

Selvskyldner garanti

Selvskyldner garanti

Selvskyldner garanti

Selvskyldner garanti

Selvskyldner garanti

Selvskyldner garanti

Selvskyldner garanti

Selvskyldner garanti

Selvskyldner garanti

Selvskyldner garanti

Selvskyldner garanti

Selvskyldner garanti

Selvskyldner garanti

Selvskyldner garanti

Selvskyldner garanti

Selvskyldner garanti

Selvskyldner garanti

Simpel garanti

Simpel garanti

Simpel garanti

Simpel garanti

Simpel garanti

Simpel garanti

Simpel garanti

Simpel garanti

Simpel garanti

Simpel garanti

Simpel garanti

Simpel garanti

Simpel garanti

Simpel garanti

Simpel garanti

Simpel garanti

Simpel garanti

25

10 000 000

5  000 000

300 000

1 430 000

700 000

2  192 875

5 200 000

5 300 000

50 000 000

52 000 000

7  535 000

10 089 000

9 000 000

19 937 428

14 500 000

10 000 000

40 000 000

77 000 000

320 184 303

1 200 000

2  686 000

1 000 000

4 970 000

2  700 000

4 182 000

2 000 000

2 810 000

7 574 511

1 500 000

1 395 000

5  550 000

24 575 000

15 000 000

5 000 000

17 024 000

2 435 125

101 601 636

0'0-

6  249 970

4 250 000

300 000

97 942

466 541

381 990

1 978 840

4 142 191

20 832 750

21 666 600

3 327 936

2 613 263

7 837 346

4 010 460

7 454 910

5 499 910

21 999 640

16 541 340

129 651 629

839 136

357 792

560 000

1 573 808

555 620

1 394 000

2 000 000

119 196

3 137 530

720 210

61 210

5 550 000

14 483 268

13 661 947

4 826 996

9 788 783

2 234 342

61 863 838

191 515 467

0--

24.05.2024

18.03.2025

01.04.2021

01.12.2020

01.03.2032

01.04.2020

02.01.2025

01.06.2024

12.03.2029

08.06.2029

01.04.2030

01.01.2032

12.07.2032

15.03.2032

15.03.2033

10.03.2033

10.03.2033

16.09.2030

01.11.2033

01.02.2021

08.12.2023

01.02.2025

15.05.2041

01.06.2026

04.07.2034

01.11.2018

15.02.2030

12.01.2034

24.11.2017

06.07.2029

30.12.2029

01.10.2038

06.06.2029

01.04.2034

01.11.2045
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NOTE 5 Fordringer og gjeld til kommunale foretak og
interkommunalt samarbeid

Asker kommune har ingen kommunale foretak. Oversikten viser fordringer og gjeld
(inkl.avsatt  beløp) pr.  31.12  samt overførte beløp til interkommunale samarbeidsparter i
2016.

'I l ' II; 'n  '.

Bærum LegevaktenLegevaktsbiI/ambulerende legevakt —8 826 128 16 029 992

Bærum Kemneren* 1  375 545 9  649 635

Bærum Barnevernsvakten" 332 000 4  125 000

Bærum Krisesenteret*** 125 622 —1 633  796 3  267 592

Bærum Vestregionsamarbeidet 47 192 0 974 692

Asker BRAHL 612 897 0 0

Asker VEAS —2 666 929 26 043 302

' fordringen  er for mye betalt i  2016  i hht regnskapet i BK, men ikke bokført i AK regnskap

"gjelden er for lite betalt i  2016  i hht regnskapet i BK, men ikke bokført i AK regnskap

"'fordringen er for mye betalt i  2016  i hht regnskapet i BK, men ikke bokført i AK regnskap

NOTE  6  Finansielle anleggsmidler

- .  .  -  . I  . I I  . .

Egenkapitalinnskudd KLP forsikring 7 990 925  6  196 694

Egenka pitalinnskudd AKPK 242 500 000 242 500 000

Asker Sentrum AS  5  aksjer pålydende  2000,- 10  000 10  000 4,24  % 4,24  %

Asker Eiendomsforvaltn. AS  10.000 aksjer å 1.000 10  000 000  10  000 000  100,00  %  100,00  %

Arba Inkludering AS  (Tidl.Dl Gr.) 253  aksjer  pålyd.  5.000 253  000 253  000 11,80% 11,80%

Asker Produkt  AS 500  aksjer  pålyd.  kr.1.000 50 000 50 000  100,00  % 100,00%

Askers  hus as 180  aksjer  a kr  180,- 324 000 4  200 15,70  %

Biblioteksentralen SA - 14  andeler hver pål 4  200 4  200 0,38  % 0,38  %

Vestfjorden vann og avløp AS 45 aksjer a kr  20.000 1 125 000 900 000 1,93  % 2,39  %

262 257 125 259 918 094

Bokført \erdi  avaksjeposter viser  anskaffelseskost i henhold til KRS §2.

"  Antall A-aksjer 7, antall B-aksjer 48 totalt 55 aksjer av en total på  2846  aksjer

KLP
Det er i  2016  aktivert egenkapitalinnskudd i KLP fra  2015  med kr  810.151,- samt aktivert
og belastet investeringsregnskapet med kr  984.080,— for  2016.

Vestfjorden vann og avløp
Asker kommune har i løpet av  2015  ervervet  2  nye A-aksjer og 8  nye B-aksjer i
Vestfjorden Vann og Avløp AS gjennom konvertering av fordring til aksjer. Samlet
kostpris for de nye aksjene, kroner  225.000, er ved en inkurie ikke balanseført
31.12.2015.  Det er nå bokført i  2016  med kostpris.

Askers hus

Det ble i  2016  kjøpt  180  aksjer i Askers hus i  2016  til en verdi av kr  1800  pr aksje i hht
vedtak i formannskapet september  2016.
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NOTE 7 Avsetninger  og bruk av  avsetninger

I  begrepet interne finansieringstransaksjoner inngår avsetning til/bruk av fond og
overføring av driftsmidler fra drifts- til investeringsregnskapet. Interne
finansieringstransaksjoner er som hovedregel disposisjoner som skal budsjetteres, jf.
budsjettforskriften § 5.

Del  1  Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og

investeringsregnskapet

2.56 Disposisjonsfond 826 926 564 582  034  203

2.55 Bundne invest. fond 48 795 543 32 628 986

2.53 Ubundne invest. fond 793 267 287 793 422 514

2.51 Bundne driftsfond 90 439 869 76 505 709

Sum Fond 1 759 429 263  1  484 591 412 274 837 851

I ' E ,  I  '  I  . -  ; ;  :.: .  I  « l .

Art Beløp Art Beløp

940 11 800 787 940  +  948 115 056 701

540 371 594 622 548 0

Differanse 359 793 835 Differanse -115  056 701 244 737 134

950 25 450 552 950 0

550 39 384 712 958 29 327 116

550 45  493  672

Differanse 13  934  160 Differanse 16 166  557 30 100 717

Endring drifts- og investeringsregnska pet 274 837  851

Avsetninger og bruk av avsetninger

Avsetning til og bruk av disposisjonsfond skal regnskapsføres i samsvar med budsjettert

avsetning og bruk i budsjettskjema 1A (budsjettskjema knyttet til driftsbudsjettet). Dette

er en konsekvens av årsbudsjettets bindende virkning og det forhold at
anordningsprinsippet ikke gjelder for interne finansieringstransaksjoner. Av samme grunn

skal budsjettert bruk av disposisjonsfond regnskapsføres selv om driftsregnskapet ikke
har behov for midlene.

Når det gjelder budsjettert bruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet kan
regnskapet vise et mindre beløp dersom investeringsregnskapet er finansiert med andre
finansieringsinntekter, som bruk av lånemidler mv.
Regnskapsført avsetning til disposisjonsfond i driftsregnskapet er i tråd med regulert
budsjett. Regnskapsført bruk av disposisjonsfond i driftsregnskap er i tråd med regulert
budsjett.

.
D  on  I  o o -"Il

Beholdning 01.01.2016 582  034  203

Avsetninger til fondet 371 594 622

Bruk av fondet i driftsregnskapet -11 800 787

Bruk av fondet i investeringsregnska pet -114 901 474

Beregnet beholdning 31.12.2016 826 926 564

Beholdning fra balanse 31.12.2016 826 926 564
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Beholdning 01.01.2016

Avsetninger  til fondene

Bruk  av fondene

Beregnet beholdning 31.12.2016

Beholdning fra balanse 31.12.2016

Beholdning 01.01.2016

Avsetninger til fondene

Bruk av fondet i driftsregnska pet

Bruk av fondet i investeringsregnska pet

Beregnet beholdning 31.12.2016

Beholdning fra balanse 31.12.2016

Beholdning 01.01.2016

Avsetninger til fondene

Bruk av fondene

Beregnet beholdning 31.12.2016

Beholdning fra balanse 31.12.2016

Beholdning 31.12 for fond viser disponibel saldo. Bruk av fondets midler for bundne fond
er bundet til bestemte formål og kan ikke endres av kommunestyret.

793 422 514

O

-155  227

793 267 287

793 267 287

76 505 709

39 384 712

-25 450 552

O

90 439 869

90 439 869

l' III

32 628 986

45 493 672

-29 327 116

48 795 543

48 795 543
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NOTE 8 Kapitalkonto

Kapitalkontoen definert som forskjellen mellom balanseført verdi av anleggsmidler og
langsiktig gjeld, justert for ubrukte lånemidler. Det forholdet som her er beskrevet
omtales i kommunal regnskapsterminologi som en grunnleggende sammenheng.

Endringer i egenkapitalens kapitalkonto oppstår som hovedregel ved endringer i
balanseført verdi av anleggsmidler og langsiktig gjeld i regnskapsperioden. Investeringer
i anleggsmidler øker på anskaffelsestidspunktet kommunens balanseførte verdi av
anleggsmidler og kapitalkonto. Senere endringer i balanseført verdi av disse

anleggsmidlene vil vanligvis redusere kapitalkontoen. Reversering av tidligere
nedskrivninger og økning i pensjonsmidler vil øke kapitalkontoen. Kapitalkonto reduseres
ikke på opptakstidspunktet for langsiktig gjeld, men først når lånemidlene regnskapsføres
som inntekt i investeringsregnskapet for å finansiere årets investeringer. Som tidligere
nevnt utgjør forskjellen mellom periodens opptak av langsiktig gjeld og regnskapsføring
av lånemidler i investeringsregnskapet, endring ubrukte lånemidler. Senere endringer i

balanseført verdi av den langsiktige gjelden føres mot kapitalkonto. Senere endringer vil
vanligvis øke kommunens kapitalkonto. Økning i pensjonsforpliktelser og urealisert
valutatap på langsiktig gjeld vil redusere kapitalkontoen.

Kapitalkontoen (med fradrag for føringene som gjelder pensjon) viser hvor mye av
anleggsmidlene som er finansiert med egenkapital.

01.01.2016 Balanse

(underskudd i kapital]

I  -  . - .  .  ;  -  .

Salg av fast eiendom og anlegg

Nedskrivninger fast eiendom

Avskriving av fast eiendom og anlegg

Salg av utstyr, maskiner og transportmidler

Nedskrivning utstyr, maskiner og transportm.

Avskrivninger utstyr, maskiner og transportm.

Salg av aksjer og andeler

.Nedskrivning av aksjer og andeler

Avdrag på formidlings/startlån

Avdrag på sosial lån

Avdrag på utlånte egne midler

Avskrivning sosial utlån

Avskrevet andre utlån

Bruk av midler fra eksterne lån

Urealisert kurstap utenlandslån

UB Pensjonsforpliktelse (netto)

Aga pensjonsforpliktelse

Estimatavvik pensjo nforpliktelse

mm debetposterlnger

31.12.2016 Balanse kapitalkonto

Avstemming

Differanse

01.01.2016 Balanse

0 (kapital)

0 Aktivering av fast eiendom og anlegg

1 155 384 Oppskriving av fast eiendom

236 1?4 518

219 418 746 Aktivering utstyr, maskiner og transportm.

0 Oppskriving utstyr, maskiner og transportm.

O

0 Kjøp av aksjer og andeler

0 Oppskrivning av aksjer og andeler

64 631 958 Utlån formidlings/startlån

410 856 Z Utlån sosial lån

0 % Utlån egne midler

36 953 ,
0 ! Oppskriving utlån

681 484 524  '  Avdrag på eksterne lån

0 Urealisert kursgevinst utenlandslån

132 662 261  ;  UB Pensjonsmidler (netto)

8  452 829  '

0  Estimatavvik  pensjonmidler

Reversing nedskriving av fast eiendom

Reversing nedskriving utstyr, maskiner og transp

1 344.428 029 Sum kre‘dltpusteninger

3  070 104 437 31.12.2016 Balanse

(underskudd i kapital)

3 070 104 436

1

29

l-nu

2 823 903 326

1055 778 962

0

1 533 080

810 151

94 377 393

593 802

112 658 473

0

193 729 649

58 434 515

72 713 114

0

0

0

1 590 629 139

0



25/17 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2016 - 16/00057-5 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2016 : Årsregnskap, noter og årsberetning 2016

NOTE 9 Interkommunalt samarbeid  der  Asker kommune  er

hovedkommune

VEAS

Vestfjorden Avløpsselskap renser avløpsvannet for om lag 600 000 personer  i  Oslo,
Baerum, Asker, Røyken og Nesodden. Både anlegg og administrasjon er lokalisert på
Bjerkås i Asker.

Selskapet er et interkommunalt samarbeid med hjemmel i kommunelovens  §  27, og eies
av kommunene Oslo, Bærum og Asker med henholdsvis 70,5prosent, 21,5 prosent og 8
prosent eierandel. Overenskomst og vedtekter er vedtatt av kommunestyrene i de tre
kommunene og fastsatt av Kongen i Statsråd. Eierkommunene har behandlet saken om
endring av Vedtektene med vedtak i tråd med selskapets styrende organer.

Rådet er selskapets øverste organ og består av elleve medlemmer, hvorav seks er
oppnevnt fra Oslo kommune, tre fra Bærum og to fra Asker. Selskapet ledes av et styre
bestående av ni personer, hvorav tre fra Oslo, og to fra henholdsvis Asker, Bærum og de
ansatte. Styret rapporterer til Rådet. Anne Kvam er leder av Rådet og Ole Kristian Udnes
er nestleder. Stein Annexstad er styrets leder mens nestleder er Gunnar. Valgperioden
for Rådet og styret følger valgperioden til kommunestyrene.

VEAS utarbeider eget separat regnskap for virksomheten etter regnskapsforskriften for
Interkommunale selskaper i henhold til dispensasjon fra departementet.

BRAHL

Bærum, Røyken, Asker, Hurum og Lier har et samarbeid innen forsikring iht
Kommunelovens §27. Det er Asker komme som er hovedkontor for dette samarbeidet.

'  . '  o '

Renteinntekter -23 791 -48 567

Sum  inntekter -23 791 -48 567

Kurs 124 572 165 670

Konsulent ifm. forsikringstjenster 483 325 466 080

Avgifter, gebyrer og lisenser 5 000 5 000

Andre utgifter 80 604

Sum utgifter 612 977 637 354

Resultat 589 186 588 787

. . . ' I . l

Bank UB 1302 576 1278 864

Sum eiendeler 1 302 576 1  278 864

Gjeld og Egenkapital

Gjeld til Asker kommune 612 897 0

Egenkapital 689 679 1  278 864

Sum Gjeld og egenkapital 1302 576 1278 864
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‘o-i" 00- l. .

Bærum 51,2  % 53,26  %

Røyken 9,0  % 9,28  %

Asker 25,1  % 26,29  %

Hurum 3,9  % 4,13  %

Lier 10,7  % 11,20  %

Beregnede  tall for folketalltelling 1.1.  i  påfølgende  år

NOTE  10 Tinglyste panteobligasjoner

79/10 856 700 23.03.2001

79/80 208 001 23.12.2002

79/84 134 938 24.09.2011

79/ 100 180 752 02.06.2002

79/119 556 219 24.02.2003

79/120 317 125 24.02.2003

79/ 148 84 165 30.09.2003

79/149* 72 967 15.05.2002

79/203 73 249 01.09.2005

*  Vedr GBnr 79/149 foreligger ikke tinglyst pantedokument, kun avtalen ertinglyst

Panteobligasjonene gjelder et område i Åmotåsen, der Asker kommune har et krav i
forbindelse med at kommunen forskutterte vann- og avløpsløsning. Beløpene forfaller til
forholdsmessig betaling når fradeling eller bebyggelse av parseller av eiendommen finner
sted, eller ved påbygning av eksisterende bolighus. Ofte nedkvitteres eller innfris
obligasjonene ved salg av eiendom eller parsell. Beløpene blir justert opp etter KPI ved
innfrielse, slik at det reelt er større beløp utestående.

Sikkerhet for gjeld

Langåra utferdsted
Oslo kommune har panterettighet på Langåra utferdsted, obligasjon i depot 2001-0043
pålydende kr 60.000,-. Denne står som en langsiktig gjeldspost i kommunens balanse.

Yggeset legat

Asker kommune har gjeld til Yggeseth legat. Gjelden oppstod ved overdragelse av
eiendommen gnr.92, bnr. 2 og 52. Pantobligasjon utstedt 21.12.1990 er pålydende
kroner 3 775 030,-.

NOTE  11 Anleggsmidler

Anleggsmidler er anskaffelser som har en økonomisk levetid på minst tre år og en
kostpris på minst 100.000,- kroner. Anleggsmidler skal bokføres til anskaffelseskost.
Vurderingsreglene for anleggsmidler følger av regnskapsførskriften § 8, KRS nr 2
Anskaffelseskost og opptakskost for balanseposter og KRS nr 9 Nedskriving av
anleggsmidler. Anleggsmidler aktiveres til brutto anskaffelseskost og avskrives lineært
over antatt levetid, definert i forskrift.
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Avskrivingene begynner året etter at anleggsmidlet er ferdigstilt og tatt  i  bruk.
Kommunens anleggsmidler er registrert i økonomisystemets anleggsmodul. Systemet ble
implementert i 2015 og håndterer aktivering, avskrivning, nedskrivning, salg og
utrangering. Arbeidet med kartlegging og aktivering av grunneiendommer som alltid har
vært i kommunens eie eller små grunneiendommer, gjenstår.

Tomter - ingen avskriving

Løsøre -avskrivning 5 år

Løsøre  -  avskrivning 10 år

Løsøre -avskrivning 20 år

Faste installasjoner - avskrivning 5 år

Faste installasjoner -avskrivning 10 år

Faste installasjoner -avskrivning 20 år

Fast eiendom  — avskrivning 40 år

Fast eiendom  — avskrivning 50 år

Anleggsmidler utenfor modulen

Tomter -ingen avskriving

Løsøre -avskrivning 5  år

Løsøre - avskrivning 10 år

Løsøre -avskrivning 20 år

Faste installasjoner  — avskrivning 5 år

Faste installasjoner  — avskrivning 10 år

Faste installasjoner -avskrivning 20 år

Fast eiendom  — avskrivning 40 år

Fast eiendom  — avskrivning 50 ar

:l i:

671 736 440

20 931 439

127 737 083

29 863 306

1 824 496

28 989 307

332 774 227

5 066 414 008

1 157 169 029

7 437 439 333

20 724 078

7 458 163 411

671 736 440

30 311 946

268 106 173

30 536 087

2  703 836

37 237 697

427 931 524

7 000 681 982

1 473 561 829

9 942807 513

-2 172 684

—180 126 169

-182 298 853

»10 416 577

-192 715 430

-9 380 507

-140 369 091

-672 781

-879 340

-8 248 390

-95 157 298

—1 934 267 975

-316 392 800

-2 505 368 181

7 990 380

20 459 341

8 369 782

95 075

4 092 466

3 359 279

21 341 862

804 179 103

188 064 360

1 057 951 646

1  057 951 646

671 736 440

20 931 439

127 737 083

29 863 306

1 824 496

28 989 307

332 774 227

5  066 414 008

1 157 169 029

7 437 439 333

-3 910 599

—2 449 230 2 061 615

2 076 654

36 025 234

40 163 502

—14 661 736

-21 021 565

-21 021 565 40 163 502

673 643 536

50 771 286

274 026 725

30 631 162

6 796 301

40 596 976

449 273 386

7 790 199 349

1 481 500 020

10 797 438 742

-4 362 639

-23 976 300

-448 588

-574 359

-3 645 232

-19 571 801

—150 356 490

-23 977 916

-226 913 325

-226 913 325

—13 743 146

—162 283 776

»1 121 369

—1 453 698

-11 893 622

—114 729 099

—2 082 547 811

-304 345 483

-2 692 118 003

. .

673 643 536

37 028 140

111 742 949

29 509 793

S 342 603

28 703 353

334 544 288

5 707 651 539

1 177 154 537

B  105 320 739

10 307 500

8 115 628 239

l  .

673 643 536

37 028 140

111 742 949

29 509 793

5 342 603

28 703 353

334 544 288

5 707 651 539

1 177 154 537

8 105 320 739

Asker kommune eier Bråset sykehjem i Røyken kommune. Eiendommen har i sin helhet
vært aktivert i Asker kommune sitt regnskap. Ca 50 prosent av eiendommen leies ut til
Røyken kommune som betaler årlig husleie. En gjennomgang av husleiekontrakten
avdekket at den skulle vært behandlet som finansiell leasing. På bakgrunn av dette er
eiendommens bokførte verdi korrigert til Asker kommune sin andel. Røykens andel er
konvertert til utlån.

VAR investeringer som ikke er ferdigstilt, er aktivert på egne balansekonti utenfor
anleggsmodulen.

Tidligere var tomtene til eiendommer innenfor helse og omsorg aktivert i en samlet sum.
En oppsplitting av tomtene avdekket fire tomter som ikke lenger eies av Asker
kommune.

Reduksjon Bråset sykehjem

Endring VAR i arbeid

Konverterte anlegg som ikke eies (fjernet fra balansen)

Nullstille gamle anleggskonti

:-':l

-180 126 169

-9 261 193

-2 172 688

-1 155 384

Sum

Salg av anlegg som ikke har vært aktivert

Ikke aktiverte investeringsutgifter - Kirkebygg og salgskost.

Sum

32

-192 715 434

-16 289 196

1 401 812

-14 887 384
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NOTE 12 Investeringer i nybygg og nyanlegg

Del  1  Total oversikt

Investeringer  i  nybygg og nyanlegg

Herav finansiert ved

Lån

Tilskudd

Refusjoner

Egenkapital overført fra driftsregnskapet

Egenkapital fond

Egenkapital årets salgsinntekter anleggsmidler

Avvik investering/finansiering

': .u l .

1062138922

587 113 109

79 042 104

222 890 489

4  229  034

114 121 527

54  742 658

0

1  016  430  000

624 083 000

99 500 000

157 847 000

0

120 000 000

15 000 000

0

Del  2  Vesentlige investeringer i nybygg og anlegg

Investeringer i nybygg og nyanlegg

Herav finansiert ved:

Øremerket tilskudd

Awik (ligger i samlet finansiering)

Ny bevilgning i 2017 i HP  2017-2020

Investeringer  i  nybygg og nyanlegg

Herav finansiert ved:

Øremerket tilskudd

Awik (ligger i samlet finansiering)

54 741 510

1  128 200

53 613 310

.  o . .

250 019

0

250 019

45 000 000

0

45 000 000

4  000 000

0

4  000 000

Bevilgning er overført fra  2016  til  2017  pluss ny bevilgning i  2017  i HP 2017-2020

'0‘ .  .nu. 'n' l”

Investeringer i nybygg og nyanlegg

Herav finansiert ved:

Øremerket tilskudd

Awik (ligger i samlet finansiering)

Ny bevilgning i  2017  i HP  2017-2020

Investeringer  i  nybygg og nyanlegg

Herav finansiert ved:

Øremerket tilskudd

Awik (ligger i samlet finansiering)

'  .  I l .

29 332 986

0

29 332 986

.ll-

179 767  144

3 120  016

176  647 128

10  000 000

0

10  000 000

163  000 000

0

163 000 000

Ny bevilgning i  2017  i HP 2017-2020 pluss ekstra bevilgning 1.tertial  2017

33

1 107  670  688

587 233 245

110  145 680

147  626 859

4  229  034

208  400 766

50  035  104

0

45 785  589

1  500 000

44  285  589

512  459

O

512 459

10 215  236

0

10 215 236

151 043 993

5  000 000

146  043  993

A

45  531 767

120  136

31 103  576

-75  263 630

0

94 279  239

-4 707 554

0

-8 955 922

-371 800

-9 327  722

A

262 440

O

262 440

A

-19 117  750

0

-19 117  750

-28 723  151

-1 879 984

—30 603 135
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... .: ....

"- l1 'n'-ll" '-' .ul. oo-l- ll-I- '

Investeringer i  nybygg og nyanlegg 2  784 489 0 2  967 015 182 526

Herav finansiert ved:

Øremerket tilskudd 48 720 000 91 800 000 48 720 000 O

Awik  (ligger i samlet finansiering) —45 935 511 -91 800 000 -45 752 985 182 526

Restbevilgning overføres fra 2016 til  2017

Investeringer i nybygg og nyanlegg 172 692 768 196 500 000 149 537 418 -23 155 350

Herav finansiert ved:

Øremerket tilskudd O 0 0 0

Awik (Iigger  i  samlet  finansiering) 172 692 768 196 500 000 149 537 418 -23 155 350

Bevilgning er overført fra  2016  til  2017  pluss ny bevilgning i2017 i HP  2017-2020

'o'*' n' n  - '--.lI- no'l- uo-l- *

Investeringer i nybygg og nyanlegg 146 529 610 159 000 000 158 348 817 11 819 206

Herav finansiert ved:

Øremerket tilskudd 8  931 486 0 5  000 000 -3 931 486

Avvik (ligger i samlet finansiering) 137 598 124 159 000 000 153 348 817 15 750 692

Bevilgning er overført fra  2016  til  2017  pluss ny bevilgning i  2017  i HP 2017-2020

NOTE 13 Langsiktig lånegjeld

Driftsregnskapet skal minst belastes med avdragsutgifter tilsvarende minimumsavdraget.
Avdragsbestemmelsene i kommuneloven er knyttet til kommunens samlede lånegjeld
etter kommuneloven  §  50 nr.  1  (investeringer i bygninger, anlegg og varige driftsmidler
til eget bruk inklusiv investeringstilskudd kirken, kommunale foretak) og 2  (konvertering
av eldre lånegjeld).

Kommuneloven § 50 nr.  7  a har bestemmelser om at kommunens totale langsiktige
gjeld, som er tatt opp etter  kommunelovens§ 50 nr. 1 og 2, skal avdras med  like  årlige
avdrag, og at gjenstående løpetid for kommunens samlede gjeldsbyrde ikke kan
overstige den veide levetiden for kommunens anleggsmidler ved siste årsskifte. Med siste
årsskifte menes inngående balanse det enkelte år. Intensjonen i lovbestemmelsen tar
utgangspunkt i det finansielle ansvarsprinsipp i den forstand at lånegjelden
skal avdras planmessig, og ved at lånegjelden skal være innfridd når kommunens
eiendeler er fullt avskrevet (jmf. brev fra Kommunal— og regionaldepartementet av 25.
september  2007).

Minimumsavdraget kan beregnes på to måter. Asker kommune har i flere år brukt
forenklet modell istedenfor regnearkmodell siden Asker kommunes anleggsmidler er i
den lengste avskrivningsgruppen, og det er forenklet modell som best ivaretar
intensjonen i loven. Asker kommune har ikke mulighet til å beregne veid levetid etter
regnearkmodell.
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Del  1

Kommunens samlede lånegjeld

Andel lå negjeld som er selvfina nsierende (VAR- området)

lhendehaverobligasjonslån

Sertifikatlån

Etableringslån

Startlån

Kommunalbanken

Andre lån

Antall lån

Antall kreditorer

5 091 475 368

946 990 926

2  950 000 000

610 000 000

3  500 000

693 759 578

830 380 760

3  835 030

24

8

_ . o l

4  605 205 017

838 514 289

2 800 000 000

690 000 000

4 500 000

615 669 987

481 950 000

13 085 030

22

8

'.

nn- I

6,96

Gjelden forvaltes som en portefølje og har en kombinasjon av lån med kort og lang
løpetid. Porteføljen tilpasses de underliggende investeringsformålene og
ned betalingsforpliktelser.

Del  2

Sum årets avskrivninger

Sum bokført verdi anleggsmidler pr  1.1

Sum langsiktig gjeld (eks. startlån og pensjonsforpliktelser) pr  1.1

Minimumsavdrag (ko ntrollgrense avdrag)

Betalte og bokførte avdrag i driftsregnskapet

Meravdrag utover minimumsavdrag i driftsregnskapet

- - . . l .

227 007 940

7  458 163 411

3 985 035  030

121 294  552

145  819 240

24  524  688

.  . l

217 670 417

6 986 325  355

3 736  054 030

116  402 887

132  769  000

16  366 113

Når det gjelder lån tatt opp til utlån etter kommunelovens § 50 nr. 6, skal mottatte
avdrag på utlån eller refusjoner av gitte forskutteringer etter kommuneloven  §  50 nr.  6
og etter kommuneloven  §  50 nr. 7 b uavkortet nyttes til nedbetaling eller innfrielse av
innlån til kommunen.

Med innlån menes her kommunens innlån generelt og ikke nødvendigvis det aktuelle
innlån disposisjonen knytter seg til. Det kan likevel være vilkår knyttet til kommunens
innlån som begrenser handlefriheten etter kommuneloven  §  50 nr. 7 b.

Del  3

Utlån pr  31.12

Ubrukte lånemidler knyttet til utlån pr  31.12

Mottatte avdrag avsatt til bundne fond pr  31.12

Sum

Langsiktig lånegjeld knyttet til startlån

Avviket er

- .  - l .

638 599  469

48 109 152

45 444 780

732 153 400

697 259 578

34  893 822

- . . l

608 854 033

17 480 567

28 729  209

655 063 808

620 169 987

34 893 821

Siden sum utlån, ubrukte lånemidler og mottatte avdrag avsatt til bundne fond er større
enn langsiktig lånegjeld knyttet til Startlån er kommunelovens § 50 nr. 7 b oppfylt.
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Del  4

'  ll  O  D

Renteutgifter lån —661 061 109 828 819

Gjennomsnittsrente 31.12 2,3  % 2,5  %

Lå neporteføljens andel med flytende rente 56,4  % 43,2  %

Lå neporteføljens andel med fast rente 43,6  % 56,8  %

Asker kommune har inngått følgende rentebytteavtaler, hvor kommunen betaler
fastrente og mottar flytende rente fra banken for å redusere kommunens renterisiko.
Rådmannen er gitt fullmakt til å bruke fremtidige renteavtaler (FRA), swapper og
derivater for å endre gjeldens renteeksponering.

Del  5

. . ‘ .  ' .  '  I  .  I l  . I  ‘  .  ' '  . ' ' :  '  .  '  '

Nordea 500 000 000 17.10.2013 28.10.2021 2,28  % 4,35  %  41 942 027 Kontantstrømsikring § 3-3

Nordea 267 800 000 01.10.2004 01.07.2024 6,29  % 1,12  %  -87 686 033 Kontantstrømsikring § 3-3

Nordea 50 000 000 21.08.2013 18.09.2028 4,49  % 1,15  %  -14 045 433 Kontantstrømsikring & 3-3

Nordea 230 000 000 17.10.2013 30.10.2028 5,18  % 3,69  %  —56 925 708 Konta ntstrømsikring §  3—3

Danske bank 100 000 000 02.09.2011 17.12.2020 3,85  %  3 M Nibor —9 297 250 Kontantstrømsikring §  3-3

DNB 400 000 000 23.05.2016 23.05.2017 0,73  %  3 M Nibor 768 044 Kontantstrømsikring § 3—3

DNB 250 000 000 20.09.2016 20.09.2019 1,39  %  3 M  Nibor  -1 638 620 Kontantstrømsikring § 33

Del 6

I  ' ' '  I  '  l I

.  :  ' I  '  I I l  .

Sertifikatlån 195 000 000 10.05.2017

Sertifikatlån 250 000 000 25.09.2017

Sertifikatlån 165 000 000 21.06. 2017

Obligasjonslån 600 000 000 24.10.2017

NOTE 14 Andre forpliktelser

Asker kommune har inngått avtaler med eksterne leverandører for drift av
tjenester.

Den 19.11.2013, i utvalgssak 83/13, vedtok kommunestyret at videre drift av Risenga
bo- og omsorgssenter konkurranseutsettes i form av anbudskonkurranse med hovedvekt

O . . . .

pa kvalitet som konkurransekrlterlum. Konkurranse ble gjennomført og prosessen endte
med at Aleris Omsorg AS overtok driften av Risenga bo- og omsorgssenter. Inneværende
avtale ble inngått for perioden 01.04.2015 og frem til 01.04.2021. Det foreligger opsjon
om inntil 4 års forlengelse av avtalen ut over dette, maksimalt frem til 01.04.2025.

Aleris Omsorg AS har avtale om driften av tjenestene i omsorgsboligene på Vestre Nes.
Inneværende avtale varer frem til 01.09.2015. For perioden 1.9.2015-1.9.2017 er det
blitt utløst en opsjon og det foreligger mulighet for ytterligere en opsjon på 2 år.
Verdiene på opsjonene skal regnskapsføres, og føres opp som en eiendel i kommunens
balanse. Siden ny KRS 11  —  finansielle eiendeler og forpliktelser — ennå ikke er
sluttbehandlet av foreningen for God kommunal regnskapsskikk, avventer man
bokføringen til denne er vedtatt.
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Leasing avtaler

Asker kommune leaser 110 personbiler og 47 varebiler og minibusser. Leasingperiode er
4  år på nye personbiler (noen gamle på  3  år) og 5 år på varebiler og større kjøretøy, og
rullerende utskiftning. Asker kommune har vurdert disse leieavtalene som operasjonelle,
og skal ikke bokføres i balansen.

Leiekontrakter med lang binding

Asker kommune har leiekontrakter på bygg som gjør at kommunen er bundet oppi
uoppsigelige kontrakter over lengre perioder. Med uoppsigelige kontrakter menes her
kontrakter som har 12 mnd eller lenger oppsigelsestid. Kontraktene er verdimessig
vurdert i regnskapsperioden på 12 mnd og inkl. felleskostnader. Mulighet for eventuell
fremleie er ikke vurdert her. Årlig forpliktelse for leiekontraktene er i 2016 verdsatt til kr
43,6 mill kroner.

Finansiell leasing

Utleieavtalen med Røyken kommune har i Asker kommunes regnskap vært behandlet
som en operasjonell utleieavtale, men er fra og med 2016 behandlet i tråd med
bestemmelsene i KRS 8 om Finansielle Ieieavtaler Asker har avventet overdragelsen av
eiendommen til Røyken på bakgrunn av en opsjon Røyken kommune utøvde i 2013,
opsjon for kjøp av en ideell halvpart av sykehjemmet, men selve kjøpet har enda ikke
blitt gjennomført. På bakgrunn av regler i KRS 8 og harmonsering av regnskapsmessig
håndtering mot Røyken sin regnskapsføring og vedtak om sammenslåing av kommunene
pr 1.1.2020 har nå Asker endret praksis i 2016.
For øvrig bemerkes at fra 01.01.16 er Bråset Bo- og omsorgssenter IKS oppløst og dette
selskapet hadde rett til vederlagsfri bruksrett av bygget. Denne retten er derfor overdratt
til Røyken kommune som vertskommune.

Følgende føringer er gjort i regnskapet for 2016:

I I I  ! I  ‘  ll  I

222* Lån Røyken kommun Bråset Opprettet lån som langsiktig fordring 117 436 157

2599* Ka pitalkonto div 899540 -117 436 157
Tidligere fakturert som husleie,

05000 Renter innbetalt 2016 omgjort til lån med nedbetaling og 7 943 916

Tidligere fakturert som husleie,

15100 Avdrag betalt 2016 omgjort til lån med nedbetaling og 4 777 684

NOTE  15 Finansielle omløpsmidler

Aktivaklasser 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2016

Pengemarked 549 100 534 477 439 330 441 779 592 448 656 428 —100 444 105

Omløpsobligasjoner 768 477 248 810 171 491 778 034 570 781 388 589 12 911 341

Anleggsobligasjoner — - - — —

Sum  renter 1  317 577 782  1  287 610 821  1  219 814 162  1  230 045 017 -87 532 764

Norske aksjefond 4 982 215 11 840 738 - 11 840 738 6 858 524

Utenlandske aksjefond 552 443 316 608 521 804 408 227 001 608 521 804 56 078 489

Bank valuta - — — - -

Sum aksjefond 557 425 530 620 362 543 408 227 001 620 362 543 62 937 012

Omløpsobligasjoner (overskuddslikviditet) 1 320 920 564 1 569 313 247 1 336 892 909 1 540 530 345 219 609 782

Totalt 3 195 923 876  3  477 286 611  2  964 934 071 3 390 937 905 195 014 030

Tallene som er presentert i er i henhold til rapport fra forvalter per 31.12.16
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Alle finansielle aktiva klasser er verdivurdert og bokført til markedsverdi med unntak av
"holdt til forfall" (HTF) obligasjoner som er bokført og vurdert til anskaffelseskost kost.
Avvikende obligasjonskurser (over/underkurs) er periodiserte  i  løpetiden. Finansielle
omløpsmidler består av Energifond og Portefølje overskuddslikviditet (korte
anleggsobligasjoner).

Kommunens eksponering i markedet og fordeling av plasseringen på aktiva klasser er
innenfor de vedtatte rammer i henhold til kommunens finansreglement.

Renteinntekter verdipapirer

Renter bankinnskudd -71 179 -81 210

Renter anleggsobligasjoner -29 446 403 -23 247 360

Renter omløpsobligasjoner -1 172 210 -233 454

Rentefond -2 120 663 -5 749 264

Renter/termintillegg FX (valuta relaterte derivater) -1 844 643 —21 803 055

-34 655 098 -51 114 343

Utbytte

Aksjer/a ksjefond -1 479 750 0

-1 479 750 0

Gevinst ved salg av verdipapirer

Gevinst fra anleggsobligasjoner 0 0

Gevinst fra aksjefond -32 219 823 —19 204 536

Gevinst fra omløpsobligasjoner 0 232 127

Gevinst fra rentefond 142 645 O

Renter/termintillegg FX (valuta relaterte derivater) -9 321 012 -15 251 532

-41 398 190 -34 223 941

Verdiendring verdipapirer

Urealisert gevinst/tap aksjefond -20 588 510 -37 015 097

Urealisert gevinst/tap omløpsobligasjoner 1 999 172 178 198

Urealisert gevinst/tap rentefond 2 236 778 -715 224

Urealisert gevinst/tap FX (valutarelaterte derivater) -12 509 345 60 120

-28 861 905 -37 492 003

Tap ved salg av verdipapirer

Tap fra anleggso bligasjo ner 591 035

Tap fra rentefond 526 551 427 280

Tap fra FX (valutarelaterte derivater) 50 348 347 26 661 491

50 874 899 27 679 806

Honorarer

Honorarer -1 579 041 -1 509 232

-1 579 041 -1 509 232

Omkostninger

Omkostninger -1 060 14 666

-1 060 14 666

SUM -57 100 145 -96 645 048
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Renteinntekter verdipapirer

Renter norske rentefond (Alfred Berg) O 1 470 493

Utbytte norske rentefond (Alfred Berg) O -2 101 830

Urealisert gevinst/tap norske rentefond (Alfred Berg) 0 11 385

SUM 0 -619 952

NOTE  16  Regnskapsmessig merforbruk] udekket  i investerings- og

driftsregnskapet

Investeringsregnskapet er gjort opp i  balanse. Investeringsregnskapet på prosjektnivå
viser imidlertid at enkelte prosjekter har overforbruk, mens andre prosjekter har

mindreforbruk. Prosjekter med overforbruk er dekket opp av midler fra prosjekter som
har ubenyttet bruk av investeringsfond. Etter alle avsetninger og overføringer gjenstår et
mindreforbruk på kr 183 574 728,- som skal disponeres av kommunestyret.

Kapittel 31.12.2016 01.01.2016 Endring

2.5950 Regnskapsmessig mindreforbruk 183 574 728 205 521 521 —21 946 793

2.5960 Udisponert i 0 0 0

SUM Regnskapsmessig 183 574 728 205 521 521 -21 946 793

I  l.  .  ;  . l .  I  . *  '  ;  - ; . l - I  .

Art Beløp Art Beløp

930 -205 521 521 930 0

580 183 574 728 580 0

Differanse -21 946 793 0

NOTE  17 Gebyrfinansierte selvkosttjenester

Vann, avløp og renovasjon, septik og feiing

Vann, avløp og renovasjon, septik og feiing er områder hvor selvkost er satt som den
rettslige rammen for brukerbetaling. Selvkost er den totale kostnadsøkningen en har ved

å produsere disse tjenestene. Overskudd innenfor områdene avsettes til selvkostfond
mens et underskudd fører til oppløsning av fondsmidler. Beregningene utføres i tråd med

retningslinjer (H-3/14) for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.  I

2016 har det vært følgende utvikling innenfor de enkelte formål:

. m  . — l I l l . l l .

Direkte driftskostnader 30 044 32 177 38 857 35 509 37 263 38 483

Indirekte driftskostnader 1 218 1 505 1 490 1 385 1 495 1 675

Kalkulerte kapitalkostnader (serielån) 20 903 19 022 20 350 22 008 21 352 21 826

Gebyrgrunnlag 52 165 52 705 60 697 58 902 60 110 61 984

Gebyrinntekter 53 274 53 394 55 557 53 185 62 631 71 391

Over-lunderskudd 1 109 690 -5 140 -5 717 2 521 9 407

Avsetn.(—)/bruk av fond(+) -l 109 -690 5 140 5 717 -2 521 -9 407

Underskudd videreført til neste år 0 0 0 0 O 0

Sum  fond inkl.kalk.rente 13 137 14 155 9 319 3 765 6 383 15 977

Dekningsgrad i  % 102,10  %  101,30  % 91,50  % 90,30  %  104,20  % 115,2  %
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. «, . . l l l .  -

Direkte  driftskostnader

Indirekte driftskostnader

Kalkulerte kapitalkostnader (serielån)

Gebyrgrunnlag

Gebyrinntekter

0ver—/underskudd

Avsetn. (-)/bruk av fond(+)

Underskudd videreført til neste år

Sum fond inkl.kalk.rente

Dekningsgrad i  %

l . l  . I I  l l '

Direkte driftskostnader

indirekte driftskostnader

Kalkulerte kapitalkostnader (serielån)

Gebyrgrunnlag

Gebyrinntekter

Over-/underskudd

Avsetn.(—)/bruk av fond(+)

Underskudd videreført til neste år

Sum fond  inkl.kalk.rente

Dekningsgrad  i  %

_ l l I I  *

Direkte driftskostnader

Indirekte driftskostnader

Kalkulerte kapitalkostnader (serielån)

Gebyrgrunnlag

Gebyrinntekter

Over-/underskudd

Avsetn. (-)/bruk av  fond(+)

Underskudd  videreført til neste år

Sum fond  inkl.kalk.rente

Dekningsgrad i  %

' l . l I I l  '

Direkte driftskostnader

Indirekte driftskostnader

Kalkulerte kapitalkostnader (serielån)

Gebyrgrunnlag

Gebyrinntekter

Over-/underskudd

Avsetn.(—)/bruk av fond(+)

Underskudd  videreført til neste år

Sum fond inkl.kalk.rente

Dekningsgrad i %

l

34 026

1 393

13 907

49 327

49 662

335

—335

0

22 028

100,70  %

l

34 056

1 586

1 434

37 076

46 614

9 539

-9 539

0

10 099

125,70  %

5 317

165

5  481

4  651

—831

-831

-1 567

84,80  %

l

628

17

645

720

75

-75

0

-23

111,70  %

l

30 181

1 537

12 638

44 356

47 605

3 249

-3 249

O

25 854

107,30  %

I

41 647

1986

4 554

48  187

49  805

1 618

-1 618

0

11 983

103,40  %

l

4 143

151

4  294

5 387

1 092

—1 092

0

-500

125,40  %

l

652

10

661

570

-116

86,20  %

35 336

1 407

14  039

50 782

47 684

-3 098

3  098

23 393

93,90  %

l

40 394

1 748

4 630

46  772

50 698

3 926

-3 926

0

16 275

108,40  %

l

6 295

156

6 451

6 242

—208

0

-208

-724

96,80  %

l

630

639

702

64

-64

0

-54

110,00  %

l ,

39 843

1 242

16 334

57 419

45 017

-12 402

12 402

O

11 424

78,40  %

l ,

44 711

1 648

4  289

50 647

51 680

1 033

-1 033

0

17 731

102,00  %

l A

5  270

144

5  414

5 574

160

0

0

-579

103,00  %

l A

815

14

829

908

79

-79

0

25

109,60  %

43 214

1 535

16 102

60 851

54 211

-6 639

6 639

4 942

89,10  %

l

43 872

1 912

3 840

49 623

52 292

2 668

-2 668

0

20 769

105,40  %

5 702

168

5 870

6 121

251

0

0

-337

104,30  %

l

647

13

O

661

774

113

-113

O

140

117,20  %

51 149

1 802

18 561

71 511

66 335

-5 176

4 981

-195

-195

92,8  %

50 527

2 231

4 102

56 859

53 144

-3 715

3 715

17 372

93,5  %

3 571

150

3 721

4938

1 217

—1 217

884

132,7  %

l .

627

15

0

641

744

103

-103

0

246

116,0  %

Selvkostfondene er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av fremtidige
driftsutgifter på tilhørende selvkostområder. Dekningsgraden forteller hvor stor andel av
gebyrgrunnlaget pr år som er finansiert ved gebyrinntektene.

Vannforsyning viser et mindreforbruk på 9,4 mill kroner. Beløpet settes til fond og
området har ved utgangen av  2016  et selvkostfond på  16,0  mill kroner.

Avløpsområdet viser et merforbruk på 5,2 mill kroner  i  2016. Selvkostfondet knyttet til
området er på 4,9 mill kroner.  I  2016  vippes dette negativt. Det er ikke lov å føre
negative selvkostfond. Fondet settes derfor  i  null og det føres et skyggeregnskap for det
negative beløpet. Underskuddet hentes inn i  2017.
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Selvkostregnskapet til renovasjon viser et merforbruk på 3,7 mill kroner. Underskuddet
dekkes inn av selvkostfondet knyttet til området. Fondet størrelse er ved utgangen av
2016 på 17,4 mill kroner.

Septik er det minste selvkostområdet og viser i 2016 et overskudd på 0,1 mill kr som
legges til fond.

I  2016 viser beregningene for feiing et overskudd på 1,2 mill kroner. Underskuddet på
0,3 mill kroner fra tidligere år hentes dermed inn i 2016. Vi legger til fond 0,9 mill kroner

SFO

I henhold til gjeldende lover og forskrifter kan kommunen kreve inntil selvkost i
foreldrebetaling for SFO. Det skal dokumenteres at foreldrebetalingen ikke overstiger
kommunens kostnader tilknyttet produksjonen av tjenesten.

Selvkostregnskapet for 2016 viser at Asker kommune handler i tråd med eget vedtak
samt selvkostveileder.  I  tillegg til ordinær SFO har kommunen spesialavdelinger på tre av
barneskolene. Etter fradrag for spesialavdelingenes netto driftskostnader på knapt 5 mill.
kroner viser beregning at foreldrebetaling ikke overstiger kommunens kostnader

Lønn og sosiale utgifter 64 374 63 744

Kjøp av va rer/tjenester 5490 5 821

Tjenester ikke kommunal produksjon 82 314

Overføringsutgifter 927 1 102

Reserverte bevilgninger 0 0

Fina nsutgifter/-tra nsa ksjo ner 28 1

Refusjoner —4 109 -3 730

Overføringsinntekter -132 -102

Fina nsinnte kter/-tra nsa ksjoner O -45

Andel felleskostnader skole 1  350 1 258

Andel henførebare indirekte driftskostnader 5 299 5  549

Kostnader justert 73 311 73 912

Sa lgsinntekter -59 256 -54 168

Resultat 14 054 19 744

*Fratrekk netto kostnader for SPA -4 994

Resultat for ordinær SFO 9 060

Byggesaksbehandling

I  henhold til gjeldende lover og forskrifter kan kommunen kreve inntil selvkost for
gebyrbelagte tjenester innenfor byggesaksbehandling.  I  kalkylen over ser vi at
kommunen taper 6,1 mill. kroner i 2016 på å yte denne tjenesten til innbyggerne og
derfor er innenfor selvkost, dette uten indirekte henførbare kostnader.
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Lønn inkl. sosiale utg. 22 099 18 632

Andre driftsutgifter 1 999 2  890

Refusjon sykelønn (710) -443 -908

Andre inntekter (mva) -273 -467

Fratrekk ikke gebyrbelagtetjenester -2 167 -1 535

Kostnader justert 21 215 18 612

Salgsinntekter (gebyrer) -15 090 -13 138

Resultat 6  125 5  475

NOTE  18 Årsverk

l . l

Antall årsverk 3  263 3 166

Antall ansatte 4 002 3 903

Antall kvinner 3  033 2 962

%  andel kvinner 75,8  % 75,9  %

Antall menn 969 947

%  andel menn 24,2 % 24,1 %

Antall kvinner ledende stillinger 42 45

%  andel kvinner i ledende stillinger 65,6  % 68,2  %

Antall menn i ledende stillinger 22 20

%  andel menn  i  ledende stillinger 34,4  % 31,8  %

* Ledende stillinger på virksomhetsledernivå og rådmannens ledergruppe. Tall inkludert konstituerte

virksomhetsledere.

Med i dette utvalget er alle ansatte som har en fast stillingsprosent, dvs. at timelønnede
ekstravakter ikke er med. Ansatte i permisjon uten lønn, på arbeidsavklaringspenger
eller i fødselspermisjon er heller ikke med. Her er det som regel satt inn vikar og det er
den vi teller med i utvalget. Lærlinger er ikke inkludert i de 3263.

Asker kommune arbeider for å øke andelen menn innenfor de kvinnedominerte

tjenesteområdene Oppvekst og Helse og omsorg.

Asker kommune er med i prosjektet «Menn i helse» og «Menn i barnehage».

Menn i barnehager er et tiltak/prosjekt som har pågått i mange år.  I  barnehagene gikk
andelen menn opp fra 12,5 prosent i 2015 til 13,3 prosent i 2016. Innenfor skole/SFO
var det også en oppgang fra 20,5 prosent i 2015 til 21 prosent i 2016. Andelen menn i
Tjenesteområdet oppvekst har totalt sett vært relativt stabil de senere årene.

Iverksatte tiltak:

. Oppfordre det underrepresenterte kjønn til å søke (i annonsering).

.  Langsiktig rekrutteringsstrategi med fokus på å rekruttere og øke andelen menn

innenfor de kvinnedominerte tjenesteområdene samt øke fokuset på mangfold og
inkludering.

' Gjennom Asker kommunes vikartjeneste Intemvikaren, kan kommunen påvirke de

unges fremtidige yrkesvalg.
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NOTE 19 Forhold ved regnskapsårets slutt med betinget utfall og
usikre forpliktelser

Oslofjordmuseet

Asker kommune har tatt ut stevning mot entreprenør Bermingrud og garantist Atradius

AS for mangler som ikke er utbedret i Oslofjordmuseet. Vi har  fremmet krav  om et

erstatningsbeløp på kr 7mill. Garantisten har gitt medhold i tilbakehold av ca. 1,7  mill.

kroner  på garantien, men det vil kunne oppstå tvist om disponering av garantibeløpet og

evt. krav som overstiger de 2. mill.

Holmen slip eiendom AS

Asker kommune har en sak pågående i rettssystemet. Motpart er Holmen slipp og
konflikten dreier seg om krav om etterbetaling av ikke betalt kommunal vannavgift

basert på faktisk forbruk.

Asker og Bærum tingrett avsa i dom 20. oktober  2015  at Holmen Slipp Eiendom AS

dømmes til å betale Asker kommune kr 518.212 med tillegg av forsinkelsesrenter.
Dommen ble anket til Borgar lagmannsrett som avsa dom 21.november 2016 som dømte

at anken avvises og at i tillegg skulle Holmen slippe å betale saksomkostninger på

200.000 kroner. Saken er nå anket til Høyesterett.

NOTE 20 Spesifikasjon av poster som ikke fremgår av regnskapet

Forpliktelse for  underskudd

Dersom kommunale  bedrifter eller foretak ikke klarer å dekke inn underskudd i eget

særbudsjett, må kommunen dekke dette inn over eget budsjett. Ingen av de selskapene

Asker kommune har  slik  forpliktelse overfor har akkumulerte underskudd i 2015.

Utøvelse av opsjon -Bråset

Utleieavtalen med Røyken kommune har i Asker kommunes regnskap vært behandlet

som en operasjonell utleieavtale, men fra og med 2016 behandlet i tråd med
bestemmelsene i KRS 8 om Finansielle leieavtaler. Asker har avventet overdragelsen av

eiendommen til Røyken på bakgrunn av en opsjon Røyken kommune utøvde i 2013

opsjon for kjøp av en ideell halvpart av sykehjemmet, men selve kjøpet har enda ikke
blitt gjennomført. På bakgrunn av regler i KRS 8 og harmonisering av regnskapsmessig

håndtering mot Røyken sin regnskapsføring samt vedtak om sammenslåing av
kommunene pr 1.1.2020, har nå Asker endret praksis i 2016.

For øvrig bemerkes at fra 01.01.16 er Bråset Bo- og omsorgssenter IKS oppløst og dette

selskapet hadde rett til vederlagsfri bruksrett av bygget. Denne retten er derfor overdratt

til Røyken kommune som vertskommune.

Se også note 14 vedr finansiell leasing.

Avkastning Energifond

Energifondet har i  2016  hatten akkumulert positiv avkastning på  96,6  mill. kroner mot

budsjettert avkastning på  68,6  mill. kroner. Av avkastningen er  35,4  mill. kroner avsatt

til realverdifond og 33,2 mill. kroner til bufferfond. Mer avkastningen på 28 mill.
behandles i en sak om årsregnskap 2016.
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Refusjon ressurskrevende brukere

Krav på refusjon av utgifter for ressurskrevende brukere estimeres hvert år. Estimert
beløp for 2016 er basert på faktisk utbetalt refusjon i 2016 (utgifter i 2015), justert for
lønnsvekst 2016 på 3,2 prosent, samt endret innslagspunkt for refusjon fra 1 081 000 til
1 157 000 jfr. Rundskriv IS-4/2017. Beregningen er basert på samme antall brukere som
faktisk 2015 (utbetalt 2016), da det i utgangspunktet ikke har vært opprettet flere
plasser i 2016.

Det har dog vist seg at brutto utgifter for 2016 har økt mer enn lønnsveksten pga økning
i antall tjeneste timer og brukere. På bakgrunn av dette har det nå i etterkant vist seg at
det er avsatt inntekt på ca 12. mill kroner for lite i 2016 som vil komme i 2017.

NOTE  21 Vertskommunesamarbeid  —  Fellesnemda for Nye Asker
kommune

Kommunestyret vedtok 14. juni 2016 at Asker kommune skal søke om kommune
sammenslåing med Røyken og Hurum kommuner. Tilsvarende vedtak er gjort i de to
nevnte kommunene.

Asker, Røyken og Hurum kommuner har inngått intensjonsavtale om kommune
sammenslåing med virkning fra 01.01.2020. Det er inngått en vertskommuneavtale
mellom de 3 kommunene, hvor Asker er vertskommune og Røyken og Hurum er
samarbeidskommuner. Formålet med samarbeidsavtalen er å skape en formell ramme
for en fellesnemnd som kan samordne forberedende fase i sammenslåingsprossen, i
påvente av at partene formelt kan oppnevne fellesnemnd med hjemmel i inndelingslova
§  26.

Regnskapstall for vertskommunesamarbeidet som vises nedenfor inngår i
vertskommunens årsregnskap. Vertskommunesamarbeidets regnskap identifiseres
gjennom egne identifikasjonsnøkler i regnskapssystemet.

Statlige overføringer til digitalisering -5 000 000 -5 000 000

Avsetninger til bundne fond *) 5 000 000 5 000 000

*) Mottatte midler er overført til bruk i 2017
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Bala nsereg nskap

2.1 Omløpsmidler

Kasse, bank

21000100

21000120

21020000

21020030

21020036

21020100

21020273

21020600

21020691

21020714

21020722

21020730

21020749

21020751

21020765

21020775

21020791

21020800

21020813

21020821

21020856

21020864

21020872

21098500

Håndkasser

Kasseveksel  Yggeseth

DNB 5136.05.01209 Driftskonto

DNB 5136.05.34123 Startlån

DNB 5005.06.53185  Renter  og avdrag form.lån

Danske  Bank 8601.66.16100 OCR Kommunale avgifter

PIB Oppgjørskonto Heggedal innbyggertorg

Nordea 6003.06.79000 Driftskonto

Danske Bank  8601.66.36691  Påfyllingskonto barnevern

DNB 1503.28.78714 OCR-kommunale avgifter

DNB 1503.28.78722 OCR-parkering

DNB 1503.28.78730 Sosialutbetalinger

DNB 1503.28.78749 Tilfluktsrom

DNB 1503.29.78751 Flyktningutbetalinger

DNB 1503.28.78765 BRAH midler

Danske Bank 8601.66.15775 OCR  Parkering

Danske Bank 8601.66.155791 Renter/Avdrag videreutlån

Danske Bank 8601.66.15759 Driftskonto

Danske Bank 8601.66.15813 Startlån

Danske Bank 8601.66.15821 Sosialutbetaiinger

Danske Bank 8601.66.15856 Tilfluktsrom

Danske Bank 8601.66.15864 BRAHL—midler

Danske Bank 8601.66.15872 Påfyllingskonto flyktning

Skattetrekk 1503.28.78773 DNB

Sum kasse, bank

Kortsiktige fordringer

21310300

21310400

21310500

21314120

21314600

21350000

21350002

21350200

21350220

21350416

21350462

21350750

21350800

21350999

21750070

Refusjonskrav Asker trygdekontor

Refusjonskrav Helse og sosial

Utestående krav, ressurskrevende tjenester

Merverdiavgift - Skatte og avg.regnskap -fordring

Inngående mva  — kompensasjon

Div. ut- og innbetalinger -forrige år(Fordring)

Anordning leverandørfakturaer (fordring)

Spillemidler, ikke mottatt

ENOVA  tilskudd, ikke mottatt

Forskudd fritidsaktiviteter

Skogavgiftfond

Kredittsalg Risenga svømmehall (Faktureres)

Skatteoppgjør desember

Feilkonto drift/balanse

Fordelingskonto månedslønn

45

195 561

7 000

543 694 573

63 603 361

2  850 585

0

0

12 156

0

1  666 057

700

19 364 386

6  302 508

99 551

1 278 865

00000000

69 167 229

708 242 533

22 812 387

1 153 554

84 633 000

11 038 775

35 930 983

17 822 103

15 731 231

201 720

3 149 787

2  000

354 413

0

48 397 708

2 691

-9 883

186 883

7 000

683 452

0

O

7  875 013

130 943

0

1 482 538

000000

650

53 767 615

621 903 323

78 221 437

71 536 847

1 673 494

689 680

2 375 197

0

840 534 071

14 553 881

O

82 409 507

7  152 440

60 717 232

25 103 383

18 244 363

820 000

2 614 325

2 000

1 837

224

27 516 851

7 633

0
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21750072  Negative lønnslipper

21775061  Div forskudd

21775075  For mye utbetalt lønn

21838851  Kortsiktige plasseringer Energifond

21838852  Langsiktige plasseringer Energifond

21838854  Langsiktige plasseringer annen likviditet

21875020  Debitorer Fakturering

21875030  Debitorer hjemmetjenesten

21875040  Debitorer KKF

21875050  Debitorer eiendomsavgifter

21875051  Interimskonto eiendomsavgifter

21875090  Debitorer diverse fakturering

21875300  Debitorer Søndre Borgen Legesenter

21875770  Debitorer parkeringsavgift.

21875950  Debitorer gml. gjeld husleie fra ABBL

Sum kortsiktige fordringer

Premieavvik

21914000  Arb.g.avgpremieavvik

21941000  Premieavvik

Sum premieavvik

Sum 2.1 Omløpsmidler

2.2 Anleggsmidler

Pensjonsmidler

22014003  Arb.g.avg. nto pensj.midler DnB

22041000  Pensjonsmidler KLP

22041001  Pensjonsmidler Asker kommunale pensjonskasse

22041002  Pensjonsmidler Statens Pensjonskasse

22041003  Pensjonsmidler DnB Livsforsikring

Sum pensjonsmidler

Aksjer og andeler (langsiktige)

22141200  Egenkapitalinnskudd KLP Forsikring -GF

22141800  Egenkapitalinnskudd Asker kommunale pensjonskasse

22170120  Asker Sentrum AS  5  aksjer pålydende  2000,-

22170385  Asker Eiendomsforvaltn. AS  10.000  aksjer å  1.000

22170387  Arba Inkludering AS (Tidl.Dl Gr.) 253 aksjer pålyd.  5.000

22170388  Asker Produkt AS 500 aksjer pålyd.  kr.1.000

22170390  AskersHus AS 180 aksjer pålydende kr  1.800

22170510  Biblioteksentralen SA  - 14  andeler hver pål

22170600  Vestfjorden vann og avløp AS  45  aksjer a kr  20.000

Sum aksjer og andeler (langsiktige)

Utlån

22275350  Lån iflg lov sos omsorg

46

.  . l .

38  329

69 723

-147 275

766  837  812

554  082 747

0

63  279 664

—11 534

160 316

4  453 582

66 753 133

O

13 410

67 226

19 463

1 696 837 066

6  543 889

46 410 561

52 954 450

2  458 034 049

589 335

265 960 200

1 993 456 437

611 761 052

17 797 726

2  889 564 750

6 196 694

242 500 000

10 000

10 000 000

253 000

50 000

0

4  200

900 000

259 913 894

1 809 173

.  .  o

68 208

6 000

—129 199

929 420 250

460 490 137

150 619 952

74 901 464

O

142 433

3 063 494

78 844 642

400

18 887

67 919

0

1  936 658 263

4 140 748

29 367 006

33 507 754

2  810 700 088

0

286 917 696

2  159 631 084

515 139 749

O

2  961 688 529

7 990 925

242 500 000

10 000

10 000 000

253 000

50 000

324 000

4 200

1 125 000

262 257 125

1 910 854
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22275351

22275400

22375426

Sum  utlån

.  .  '

Lån til flyktninger

Lån Røyken kommune -Bråset

Etableringslån

Utstyr, maskiner og transportmidler

22405005

22405006

22410010

22410011

22420020

22420021

22499996

EDB-utstyr, kontormaskiner o.l.  (5)

Akk.avskr. EDB-utst., kntrmsk o.l.  (5) 22405005

Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy

og transportmidler ol  (10)

Akk.avskr. Anl.mask., mask., inventar & utstyr, verktøy og

trans.mdl. ol  (10) Knt  22410010

Brannbiler og andre løsøre  (20)

Akk.avskr. Brannbiler og andre løsøre  (20) knt  22420020

Aktivert 2014, flyttes til AM i  2015

Sum utstyr, maskiner og transportmidler

Faste eiendommer og anlegg

22705005

22705006

22710010

22710011

22715101

22720020

22720021

22721094

22740040

22740041

22750050

22750051

22754215

22754216

22754410

22754411

22754412

22754413

22754414

22754417

22754418

22754419

22754420

22754421

Tekniske installasjoner  (5  år)

Akk. avskr. Tekniske installasjoner  (5) knt  22705005

Tekniske installasjoner (10 år)

Akk. avskr. Tekniske installasjoner  (10) knt  22710010

Kontorpaviliong brannstasjonen

Parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR),

renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg ol  (20)
Akk.avskr. Parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg

(VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg

ol  (20)

Tilbygg føvka

Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og

ledningsnett ol  (40)

Akk.avskr. Bolger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier

og ledningsnett ol  (40)

Forretningsbygg, lagerbygg, adminstrasjonsbygg,

sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg,

brannstasjoner ol  (50)

Akk.avskr. Forretnings- lager-og adm.bygg, sykehjem og

andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner ol  (50)
idrettsanlegg, nesøya

Idrettsanlegg, arnestad

Friareal borgenåsen

Friareal vardåsen gnr 6/ 23

Friareal vardåsen gnr 6/ 22

Friareal koiaodden gnr 64/ 6

Friareal haakavik gnr  67/53

Friluftsområde g.nr  3/386

Strandareal gnr  56/1  m.flere

Friområde g.nr  68/68-69

Askerparken

Ovnsbråten

47

.  . l .

332 408

0

608  854 033

610 995  613

30  311 946

-9 380 507

268  106 174

—140 369 091

30  536  087

-672  781

75  821

178 607 648

2 703 836

-879  340

37 237  697

-8 248 390

1

427 931 524

-95 157 298

1

7  000 681 982

-1  934  267 975

1  473 561 829

-316392 800

HHHD—‘I—‘l—‘b—‘I—‘I—‘HHH

'  - -  . .  0

376 720

112 658 473

638  599  469

753 545 515

50 771 286

-13 743 146

274 026 725

-162  283 776

30 631 162

-1 121 369

78 825

178 359 708

6 796 301

—1 453 698

40 596 976

-11 893 622

0

449 273 386

-114  729 099

0

7  790 199 349

-2 082 547 811

1 481 500 020

-304  345 483

OOOOOOOOOOOO
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22754422

22754423

22754424

22754435

22754603

22762010

22763010

22799996

22799997

22799999

22800000

22800900

22800901

22800902

22800903

22800904

22800905

22899997

, , .

Flatland gnr 2/ 57

Grønlia

Fossekneika  gnr 79/ 7

Turvei ånnerud

Hagaløkka lekesenter

Vannverk — under arbeid

Avløpsanlegg -under arbeid

Aktivert  2014, flyttes  til AM  i  2015

Aktivert  2013, flyttes  til AM  i  2014

Aktivert  2011, flyttes  til  anl.modul i  2012

Tomter

Parsell  av  Asker gård

Parsell  av  Haugboløkka

Tomt  49  randsborg til  barneh

Tomt  til  alders  og pleiehjem

Skoletannklinikk asker gymnas

Barnehagetomt billingstad

Tomter  til  anleggsmodulen

Sum  faste eiendommer  og anlegg

Sum 2.2  Anleggsmidler

Siam dilemma

2.3  Kortsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld

23214000  Forskuddstrekk

23214020  Påleggstrekk  fra 1/1

23214104  Utg.mva  høy sats mva-komp -  kjøp tj.  utlandet

23250000  Div.  ut— og innbetalinger  — forrige år(GJELD)

23250001  Anordning lønn

23250002  Anordning leverandørfakturaer (gjeld)

23250030  Depositum nøkler  ISS (Kr 1500,- pr stk)

23250035  BRAH-midler (skadeforebyggende tiltak)

23250900  lnntektsutjevn. tilskudd  6. og 7.  termin

23675210  Norsk undervisningsforbund

23675505  Fellesorganisasjonen

23750020  Smådifferanse

23763000  Diverse trekk etter pålegg

23775061  lnt.kto feriep 5.uke

23775062  Feriepenger inneværende år

23775090  Arb.g.avg.av avsatte feriep.

23775091  Korr. fjoråret  aga  av avsatte feriep.

23775092  Avsetning arb.g.avg f.p (oddetall)

23775099  Skyldig/ fordelt arbeidsgiveravgift

23920110  Påløpte renter eksterne lån

23950910  lnterimskonto dir. remittering

48

1

1

1

94 615

1

11 502 780

7  961 530

-4 377

—17 731

1  032 225

671 736 440

1

1

1

1

1

1

79 192

7 279 555 762

11 218 637 668

13 676 671 718

-67 700 324

-187 715

-197 447

-132 235 200

-24 765 483

-8 366 295

-33 000

-1 278 865

0

O

-1 614

0

-6 015

119 894

-188 903 617

-186 712

16 905

-26 635 833

-40 553 545

-26 949 494

-212 003 048

00000

2 753 569

7 449 548

25 558

0

0

673 643 536

OOOOOOO

7 937 268 532

12 093 119 409

14 903 819 497  '

-71 578 233

-289 624

-545 687

—10 934 767

-25 678 369

-20 902 194

-33 000

380 784

157 137 482

612

0

O

—10 817

198 379 078

0

O

-27 965 036

0

-39 278 641

-26 282 941

-252 675 766

l
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23950944

23950950

23950951

23975900

Interimskonto vedr. Viken skogeierforening

Feilsendte remisser

Kassedifferanse Galleri Unika

Interimskonto  Bill.salg for andre arrangører

Sum kortiktig gjeld

2.3 Sum kortsiktig gjeld

2.4 Langsiktig gjeld

Pensjonsforpliktelser

24014000

24014001

24014002

24041000

24041001

24041002

24041003

Arb.g.avg. nto pensj.forpl. KLP

Arb.g.avg. nto pensj.forpl. STB

Arb.g.avg. nto pensj.forpl. SPK

Pensjonsforpliktelse KLP

Pensjonsforpliktelse Asker kommunale pensjonskasse

Pensjonsforpliktelse Statens Pensjonskasse

Pensjonsforpliktelse DnB Livsforsikring

Sum pensjonsforpliktelser

obligasjonslån

24100003

24100004

24100006

24100007

24100008

24100009

24100010

Fokus Bank obligasjonslån 2011/2021

Fokus/Danske Bank obligasjonslån 2011/2016 FRN

obligasjonslån DNB/Nordea 2013/2018

Obligasjonslån Nordea 24/10-14-24/10-17

obligasjonslån Nordea 19/2-15 -18/2-22

obligasjonslån Skandinaviska Enskilda Banken AB 2/5-16

- 2/5/19

Obligasjonslån DNB/SEB 2016-2020

Sum obligasjonslån

Sertifikatlån

24300013

24300014

24300015

24300017

24300018

24300019

Sertifikatlån DNB 20/10-15 - 20/04-16

Sertifikatlån DNB 27/11/-15 -20/04-16

Sertifikatlån DNB 23/11—15  — 23/05—16

Sertifikatlån DNB 10/11-16 - 10/5/2017

Sertifikatlån Kommunalbanken 23/11—16  -  25/9-17

Sertifikatlån Kommunalbanken 21/12-16 - 21/06-17

Sum sertifikatlån

Andrelån

24519022

24519025

24519032

24519033

24519035

24519036

24519037

24519038

Etableringslån 2002 11483210

Startlån 2005 11498072

Startlån sammenslått 2010 -11515670/5

Startlån 2011 11516530/1/1

Startlån 2012 11520635-1

Startlån 2013 11524684-5

Startlån 2014 11529041-1

Startlån 2015 11532063-2

49

. . l .

3 935

—279 235

5 008

-114 590

-730 252 290

-730 252 290

-5 025 831

—96 949 158

-15 962 091

-301604 388

-2 681 039 119

-724 967 370

—13 618 043

-3 839 166 000

-500 000 000

—650 000 000

—500 000 000

-600 000 000

-550 000 000

0

O

-2 800 000 000

—150 000 000

-140 000 000

-400 000 000

0

0

O

-690 000 000

-4 500 000

—17 400 000

—198 671 672

-80 541 650

-69 122 736

-64 933 929

-85 000 000

-100 000 000

. . l

0

0

0

-201 555

-831 511 794

-831 511 794

-6 179 493

—90 871 285

—28 749 796

—330 743 887

-2 804 108 284

-719 039 010

0

-3 979 691 755

-500 000 000

0

—500 000 000

-600 000 000

-550 000 000

-500 000 000

-300 000 000

-2 950 000 000

0

0

0

—195 000 000

-250 000 000

-165 000 000

-610 000 000

-3 500 000

-16 200 000

189 641 140

-78 139 984

-67 310 328

—36 204 720

-85 000 000

-97 417 350
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,  , ,  .  .

24519039 Startlån  2016  11535017-5

24619601  Kommunalbanken  nr  20040018  Kulturhuset

24619607  Kommunalbanken  nr  20070093

24619610  Kommunalbanken  nr  20080380

24619621  Kommunalbanken  nr.  20160657 Grønne investeringer

2016

24850544  Oslo komm gjeldsbevis langåra

24875010  Yggeseth legat

24875020 Lån ifm  gang/sykkelvei  på  Konglungen Røkke/Eidsvig

Sum  andre  lån

2.4 Sum  langsiktig gjeld

2.5  Bokført egenkapital

Bundne driftsfond

25100000  Boligtilskudd  til  etablering fra  husbanken

25100002  Skogavgiftfond

25100003  Udisp.  Kr.  Marthas minnefond (Gave  til  barnevern)

25100004  Boligtilskudd  til  tilpasning fra  husbanken

25100006  Fond  tap på  etableringslån etter  01.01.96

25100009  Gave  til  solgården sykehjem

25100010  Legatmidl.til solgården sykehj

25100012  Gave/Iegatmidler  til  Asker Bo-og rehab senter

25100024  Legatmidler  til  Solgården boligsenter

25100030  Statstilskudd Helse  og sosial- overføres neste år

25100032  Frivillighetssentralen

25100033  Gave  til  Sjøskolen (Nessegutt)

25100035  Gave/tilskudd  til  Utekontakten -ungdom  og fritid

25100036  Arrangementskonto Barne-og ungd. avd.  -  ungd  og fr

25100037  Prosjektkonto Bondi Aktivitetshus — ungdom  og frit

25100039  Aktivitetshuset  -  fond  for  brukere

25100040  Gave  til  Asker museum

25100041  VESLELIA v/Asker Museum

25100042  Testamentgave  fra  Jan Bull  til  Aktiv Fritid

25100044  Aktiv fritid Nordre Bondi Gård Gaver/Legater

25100046  Hovedgården skole—prosjekt/fond

25100047  Gave  til  Vettre skole

25100051  Vettre  SFO  skistipend 2004

25100054  Gave  til  ekstraordinære tiltak i barnevernet

25100055  Fondskonto Drengsrud skole

25100056  Skjønnsmidler fylkesmannen

25100057  Fondskonto Den Alternative Skole

25100058  Øremerkede midler Kulturhuset

25100060  Øremerkede midler Landøya skole

25100065  Norskopplæring — Asker voksenopplæring

25100068  Gave Asker International School

25100069  Gavefond Jansløkka skole

50

0

-80 000 000

-307 450 000

-94 500 000

0

—60 000

—3 775 030

—9 250 000

-1 115 205 017

-8 444 371 017

-9 844 640

-354 413

—20 634

—1 895 994

-1 457 702

-211 505

-23 368

-76 275

4 891

—7 781 858

-270 085

-101 657

-68 957

—2 347

—24 954

-13 960

17 248

-6 703

-140 304

—9 497

-17 871

O

-3 000

-515  416

—47 004

-300 000

20 000

-750 000

—5 000

-13 077 660

—218 960

0

. . l

-123 846 056

—7O 000 000

-293 150 000

—87 230 760

-380 000 000

-60 000

-3 775 030

O

-1 531 475 368

-9 071 167 123

-11 767 353

-1 837

-20 634

-1 892 001

—1 478 838

—193 007

—23 844

-74 367

0

-7 402 078

-278 085

-101 657

0

-2 347

—24 954

-21 763

-32 752

—6 703

0

—14 497

-17 871

—71 445

-3 000

-438 691

-47 004

—400 000

20 000

-56 976

-5 000

-16 115 944

O

3  010
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25100070  Gavefond Hvalstad skole

25100071  Gavefond Hval Gård/Vepsebolet  bhg

25100202  Elevpenger Nesøya skole

25100204  Øremerkede tilskudd oppvekst

25100250  Statstilskudd Barnehageløftet

25100304  Øremerkede midler boligsosialt utviklingsprogram

25100305  Gave - Gullhella  BRS Brukerrådet

25100322  Gaver bofellesskap enslige umyndige

25100400  ASKER BIBLIOTEK

25100404  Øremerkede tilskudd Natur  og idrett

25100410  Kommunalt viltfond

25100411  Fond Hagahogget verneområde

25100415  Tilskudd  -  biologisk mangfold  2003

25100420  Lærlingetilskudd -Medlemsbedriftene ansvar  4203

25100430  Øremerket tilskudd  -  Kulturskolen

25100431  Resterende tilskudd Asker kulturskole -konti  DNB

25100452  Private anlegg -tildelte, ikke utbetalte midler

25100520  Selvkostfond vann iflg forskrift

25100530  Selvkostfond avløp iflg forskrift

25100540  Selvkostfond renovasjon

25100550  Selvkostfond feiing

25100560  Selvkostfond slam/septik

25100580  Premieringsmidler  fra FEE

25100800  Nye Asker kommune

25100914  Fond Solberg skole

25100915  Gave  til  Holmen Seniorsenter

25100923  Gaver  til  Drengsrud arbeidssenter

25100925  Sorggruppe kreft (Hjemmesykepleien)

25100927  Sone  Sør  Gaver (Hjemmesykepleien)

25100928  Sone Nord Gaver

Sum  bundne driftsfond

Ubundne  investeringsfond

25300000

25300006

25300008

25300100

25300920

25305535

Fond udisponerte kapitalinnt.

Inntekter vedr. Åmotåsen utbygging

Energirettet miljøfond

Boligfond

Energifond  l, grunnkapital

Bymiljøpris  2007

Sum  ubundne investeringsfond

Bundne investeringsfond

25500000

25500010

25504561

25519901

Fond tilfluktsrom

Forsikringsoppgjør Sjøstrand

Gave/tilskudd Askerelva

Meravdrag startlån

Sum  bundne investeringsfond

51

0

0

-57 546

-4 815 763

-525 000

—716 585

-14 630

-21 500

-39 952

-50 000

-78 449

0

-30 000

-61 698

-563 590

0

—1 749

-6 384 000

-4 941 963

—20 769 506

0

-139 678

-8 475

0

-69 341

-5 352

-5 000

-22

-5 962

—2 323

-76 505 709

-59 356

-1 000 000

-2 232 016

-55 227

-789 975 915

-100 000

-793 422 514

-2 222 508

-1 622 269

-55 000

-28 729 209

-32 628 986

. . l

-10 000

-103 084

—57 546

-3 157 617

-137 242

-716 585

-7 005

0

-99 952

0

-81 191

-4 520 082

-30 000

0

-1 319 095

-160 817

-6 400

-15 977 781

O

-17 373 075

-884 136

-245 645

0

-5 000 000

-69 341

-5 352

0

O

-5 962

—2 323

-90 439 869

-59 356

-1 000 000

-2 232 016

0

-789 975 915

0

-793 267 287

-1 673 494

-1 622 269

-55 000

-45 444 780

-48 795 543
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Disposisjonsfond

25600000  Fond  til  kapitalformål  fri del

25600001  Fond til kapitalformål

25600020  Boligfond

25600100  Diverse overførte driftsmidler

25600300  Billighetserstatning barnevern

25600347  Fond for dekn  av  underskudd ved Bråset  IKS

25600910  Energifond — realverdifond

25600911  Energifond  -  bufferfond -drift

25603605  Fond boligsosialt utviklingsprogram

25605520  Fond  190—funk Ansvar  5020

25610001  Fond egenandel forsikring

25610008  Disposisjonsfond kulturenheten

25610009  Disposisjonsfond plan  og bygningsavdelingen

Sum  disposisjonsfond

Endringer  av  regnskapsprinsipp

25810001  Endring i regnskapsprinsipp som  påvirker  AK  -Drift

Sum  endringer  av  regnskapsprinsipp

Regnskapsmessig mindreforbruk

25950907  Mindreforbruk

Sum  regnskapsmessig mindreforbruk

Kapitalkonto

25990000  Kapitalkonto

25990241  Kapitalkonto anlegg 224  Aktivering

25990242  Kapitalkonto anlegg 224 Akk  avskr

25990243  Kapitalkonto anlegg 224  Salg

25990245  Kapitalkonto anlegg 224  Gevinst

25990246  Kapitalkonto anlegg 224 Tap

25990271  Kapitalkonto anlegg 227  Aktivering

25990272  Kapitalkonto anlegg 227 Akk  avskr

25990273  Kapitalkonto anlegg 227  Salg

25990274  Kapitalkonto anlegg 227  Utrangering/nedskriving

25990275  Kapitalkonto anlegg 227  Gevinst

25990276  Kapitalkonto anlegg 227 Tap

25999999  Kapitalkonto anlegg (tomter)

Sum  kapitalkonto

Sum 2.5  Bokført egenkapital

Sum-gjeld ~a'g;.eger1l<_aplta'l

Memoriakonti for ubrukte  lånemidler

29113768  Ubruktelånemidler

52

42 091 178

-63 333 203

-3 400 000

-200 000

—5 596 488

-257 136

-228  792 868

-312  644 317

-710  000

-1 153 178

-4 108 631

-4 651

-3 924 908

-582 034 203

11 967 849

11 967 849

-205 521 521

-205 521 521

4 613 536 007

—303 079 257

123 830 430

880 000

-400 000

237 000

-9 195 247 715

2 436 481 958

176 951 281

39 479 923

-52 458 459

13 103 211

-677 217 706

-2 823 903 326

-4 502 048 410

.-13 3667-1718

32 113 109

-248  364 621

0

-3 400 000

0

-5 596 488

0

-264 171 799

-295 905 387

-710 000

-744 730

-4 108 631

0

-3 924 908

-826 926 564

11 967 849

11 967 849

-183 574 728

-183 574 728

5 035 216 302

—332 003 455

152 617 957

1 966 000

-1 217 500

356 115

—10 216 284 784

2 634 607 756

395 164 911

39 479 923

—110 075 474

13 103 211

—683 035 401

-3 070 104 437

‘5. 001 140 579

414903 819497

0
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29192008  Ubrukte lånemidler  Startlån

Sum memoriakonti ubrukte lånemidler

Andre memoriakonti

29600001 Etableringslån og utbedr.lån

Sum andre memoriakonti

Motpost memoriakonti

29999910  Mem.kto.  Ubr.  Lånemidler

29999960 Lån  under overvåking

Sum motpost memoriakonti

Totalsum memoriakonti

53

17 480 567

49 593 676

111 433

111 433

-49 593 676

-111433

-49 705 108

0

48 109 152

48 109 152

87 025

87 025

-48 109 152

—87 025

-48 196 176

0
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Til kommunestyret

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse  om  revisjonen  av  årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Asker kommunes årsregnskap. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember
2016, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per

denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en

dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Asker kommune per 31. desember 2016, og av

resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god
kommunal regnskapsskikki Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen  i  samsvar lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,

herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til
disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er

uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis

tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Administrasjonssjefen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i

kommunens årsrapport, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den

øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og

årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende

inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så

henseende.

Administrasjonssjefens  ansvar  for årsregnskapet

Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal

regnskapsskikk  i  Norge. Administrasjonssjefen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner

nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon,

verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

BDO AS. et norsk aksjeselskap. ei deltaker i BDO litte-matlmnåt Limited. et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er om det av c internasjonale
BDoncllverkel, som bostar av uavhengige selskaps-i l de oiikelle land ForetakSlegisteret' N0 993 606 550 MVA
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EBWLQ
Revisors  oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen erå oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å  avgi

en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal

revisjonsskikk i Norge, herunder ISA—ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer.
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert

som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan fonrentes å påvirke økonomiske
beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder

ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. l
tillegg:

.  identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det
skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å

håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som
grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter

ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden

misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger

eller overstyring av intern kontroll.

'  opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å

utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke forå gi
uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.

.  evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om

regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av administrasjonssjefen er
rimelige.

'  evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende

transaksjonene og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling.

Vi kommuniserer med kontrollutvalget og administrasjonssjefen blant annet om det planlagte
omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon

om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle

svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om budsjett

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som
ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at

budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og

forskrifter.

BDU As, a Norwegian limited Mammy company, 15 a member of BDO international Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of me
international BDO network or independent member iirrris. The Register of Business Enterprises No w: 606 550 MVA.
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EEBDO
.m

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår  revisjon  av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet

nødvendig i  henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000

«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell

informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til  å  sørge for ordentlig og oversiktlig

registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med Iov og god

bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 10. april  2017

BDO AS

,4/,[,,/j, flz
Terje Tv dt

Statsau orisert revisor

BDO AS, a Norwegian limited liablllty company, is  a  member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the

internatlonal BDD network ol independent member firms. The Register ol Business Enterprises" N0 993 606 650 MVA
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OPPSUMMERING – REVISJON 201 6
ASKER KOMMUNE

TERJE TVEDT
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INNHOLD

 HVA REVISJONEN HAR OMFATTET

 REVISJONENS VIRKSOMHETS- OG KONTROLLORIENTERTE ANGREPSVINKEL

 RISIKOVURDERING FØR ÅRETS REVISJON

 SAMMENDRAG REVISORS RAPPORTERING

 1. VIRKSOMHETSSTYRING 

 2. ARBEIDSPROSESSER, RISIKO OG INTERN KONTROLL

 3. FINANSIELL RAPPORTERING

 OPPSUMMERING IT-REVISJON

 REVISJONSPLAN

Side 2
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HVA REVISJONEN HAR OMFATTET

• Revisjon av kommunens årsregnskap

• Kontroll av budsjett

• Attestasjon av kommunens overholdelse av bokføringsreglene

• Attestasjon av terminvise mva-kompensasjoner

• Øvrige særattestasjoner

• For revisjonsstrategi vises til gjennomgang av revisjonsplan i desember 2016

Side 3
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REVISJONENS VIRKSOMHETS- OG 

KONTROLLORIENTERTE ANGREPSVINKEL
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ANGREPSVINKEL FOR REVISJONEN
Revisjonens målsetting og innhold

FOR FOLKEVALGTE, INNBYGGERE 

OG ANDRE INTERESSENTER
FOR KONTROLLUTVALGET FOR LEDELSEN

Uavhengige attestasjoner og 

rapporter som gir folkevalgte, 

innbyggere og andre eksterne 

interessenter økt tillit til finansiell 

informasjon fra kommunen

Assistere kontrollutvalget ved å bidra 

til økt kvalitet i dets og 

tilsynsoppgave:

• Kontroll med virksomhetsrisiko

• Påse forsvarlig 

virksomhetsstyring og 

formuesforvaltning

• Avleggelse av finansiell 

rapportering

Identifisere svakheter, gi innspill til 

forbedring samt dele kunnskap 

innenfor:

• Tiltak for å kontrollere 

virksomhetsrisiko

• Utøvelsen av forsvarlig 

virksomhetsstyring og 

formuesforvaltning

• Utarbeidelsen av finansiell 

rapportering

• Skatt og avgift

Side 5

Vår revisjon er rettet mot å levere sikkerhet på tre nivåer:
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E F FE KTI V KON TROLL I ARBEI D SPROSE SSE N E GI R KVALI TE T I
FI N AN SI E LL RAPP ORTE RI N G

Virksomhetsstyring

Risiko i virksomhetsprosessene

Årsregnskap

Ledelsesrapportering

Attestasjoner
PROSJEKTSTYRING

INNKJØP

LØNN

INNTEKTER

Risiko i finansiell rapportering

Transaksjoner

Side 6
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PLANLEGGIG OG 
RISIKOVURDERING INTERIMSREVISJON ÅRSOPPGJØRSREVISJON

AVLEGGELSE AV OFFISIELT 
ÅRSREGNSKAP

Revisjonsprosessen 
- Oversikt

Aktiviteter

• Risikovurdering og 

fastsettelse av angrepsvinkel 

for revisjon av Asker 

kommune

• Gjennomføres av 

revisjonsteamet

• Sluttføre revisjonsplan og 

vesentlighetsgrense

Aktiviteter

• Internkontrolltesting og 

detaljtesting

• IT-revisjon

• Analytiske kontrollhandlinger

• Gjennomgang av poster i 

balansen som kan avklares 

før årsoppgjøret

Aktiviteter 

• Gjennomgang balansen og 

regnskap balansedato

Aktiviteter

• Sluttføring revisjon

• Gjennomgang årsregnskap og 

ligningspapirer

• Fullstendighetserklæring

Rapportering

• Revisjonsplan og 

risikovurdering til 

kontrollutvalget

Rapportering 

• Oppsummering med ledelsen

Rapportering 

• Oppsummering med ledelsen

Rapportering

• Revisjonsberetning 2016

• Oppsummering med 

kontrollutvalget

AUGUST/SEPTEMBER OKTOBER/NOVEMBER MARS/APRIL APRIL/MAI

Side 7
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RISIKOVURDERING FOR ÅRETS REVISJON
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Konsekvens

Sa
n
ns
yn
lig
h
et
fo
r
fe
il

Tilfeldig inntekt

Immaterielle eiendeler

Pensjon

Fast eiendom

Bankinnskudd

Side 9

3. RI SI KOVU RD E RI N G
Risiko for regnskapsmessige feil

Fordringer

Kortsiktig gjeld

IT - systemer

Merverdiavgift

Skatteinntekter og rammetilskudd

Anlegg under utførelse

Lønn



25/17 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2016 - 16/00057-5 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2016 : Asker Kommune -  oppsummering årsoppgjør

SAMMENDRAG REVISORS RAPPORTERING

- Tilbakemeldinger innen 3 dimensjoner
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INTERNKONTROLL

Viktige regnskaps- og vurderingsposter 

Side 11

• Revisor vurderer intern kontroll i forbindelse med revisjonen

• Formålet er å vurdere risikoen for feil i regnskapet

• Formålet er ikke å gi noen uttalelse om den interne kontrollen

• Alle svakheter i den interne kontrollen er ikke nødvendigvis avdekket



25/17 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2016 - 16/00057-5 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2016 : Asker Kommune -  oppsummering årsoppgjør

FORKLARING AV SYMBOLER

Side 12

Farge Beskrivelse

Rød () Enkelt observasjonen representerer en vesentlig feil eller kontrollsvakhet som alene med 

høy sannsynlighet kan medføre en vesentlig feil i regnskapet .

Kontrollsvakheten bør umiddelbart utbedres og risikoreduserende tiltak iverksettes. 

Betydelig kontroll svakhet hvor tiltak bør iverksettes umiddelbar.

Gul      () Enkelt observasjonen representerer en feil eller kontrollsvakhet som sammen med andre 

avvik av samme størrelse med høy sannsynlighet kan medføre en vesentlig feil i regnskapet.

Kontrollsvakheten bør utbedres minimum innen utløpet av neste regnskapsperiode.

Kontroll svakheter hvor det etter vår oppfatning bør iverksettes tiltak 

Grønn  () Enkelt observasjonen representerer en  mindre feil eller kontrollsvakhet som med stor 

sannsynlighet ikke vil medføre vesentlig feil. Kontrollsvakheten bør vurderes utbedres sett 

opp mot en kost-nytte vurdering. 

Funnene som er gjort er enkeltstående og/eller mindre kontrollsvakheter, og påvirker 
ikke internkontrollen totalt sett.
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Finansiell rapportering

Observasjoner

• Enkelte mindre forhold er kommentert i det etterfølgende 

STATUS 

2016

Virksomhetsstyring – styrende prosesser(kommenteres ikke ytterligere)

Observasjoner

• Overvåkning av sentrale prosesser gjøres regelmessig av ledelsen. Vi ser at det 

foreligger formaliserte prosesser med tanke på både egen risikovurdering, 

prosesskart og regelmessig oppfølging av ledelsen. 


Virskomhetsprosesser – risiko og internkontroll

Observasjoner

• Generelt inntrykk av at det er etablert hensiktsmessige kontroller på de fleste områder 

– ingen vesentlige mangler er identifisert

• Mer detaljer i det etterfølgende 

Sammendrag - revisors rapportering

Side 13
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Sammendrag virksomhetsprosesser 

– risiko og internkontroll

Side 14

STATUS / 

TREND OBSERVASJON RISIKO ANBEFALING/KOMMENTAR

2016



•Pensjon

Bestandskontroll gjennomføres 

årlig. Alle ansatte blir registret  

med en pensjonsordning i 

lønnssystemet i henhold til sitt 

yrke. Basert på registeret 

pensjonsordning for ansatte blir 

det kjørt månedlig (SPK) og 

kvartalsvise (KLP/AKP) 

ajourholdsfiler til 

pensjonsordningene. Dette 

ajourholdet sikrer at alle 

innmeldinger, utmeldinger og 

endringer blir registret i 

pensjonsordningen. Ingen

mangler av betydning er        

avdekket.



• Lønn

Gode rutiner etablert - ingen 

mangler av betydning er 

avdekket



• Merverdiavgift

Komplekst bruk av mva-koder

• Risiko for feil bruk av mva kode i 

de aktuelle prosjektene

• Risiko for tilleggsavgift og 

forsinkelsesrenter

• Oppdaterte fullstendige oversikter  

og vurderinger over mva-bruk 

tilknyttet de ulike prosjektene

• Tap som følge av foreldede krav på 

mva-kompensasjon for 2016 utgjør 

ca kr 950 ooo.

STATUS

2016
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Sammendrag virksomhetsprosesser 

– risiko og internkontroll

Side 15

STATUS 

/ TREND OBSERVASJON RISIKO ANBEFALING/KOMMENTAR

2016



• Attestasjonsrutiner

Kostnadsbilag godkjennes iht. 

fastsatte fullmaktsmatriser i 

Agresso. 

• Ugyldige kostnader i 

regnskapet og på de ulike 

prosejktene. 



• Inntekter

Vi har sett på utvalgte deler av 

kommunens inntekter og 

observerer at deler av inntektene, 

bla leieinntektene, er krevende å 

totalavstemme/bekrefte. 

• Risiko for manglende 

fullstendighet av inntektene

• Alle inntekter bør dokumenteres i for- og 

fagsystemer og det dokumenteres med en 

vurdering av om det er inntekter utenom 

for – og fagsystem som skal inngå i den 

fullstendige inntekten for denne type 

inntekt, slik at fullstendigheten 

dokumenteres.

STATUS

2016
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Sammendrag – finansiell rapportering

Side 16

STATUS 

/ TREND OBSERVASJON RISIKO ANBEFALING/KOMMENTAR

2016



• Kundefordringer

Vi observerer at det ikke kan tas 

ut aldersfordelte lister på kunder 

tilbake i tid. 

• Vi observerer at det ikke avsettes 

til tap på kundefordringer da det 

tapsføres løpende.

• Risiko for overvurdering av 

kundefordringer

• Vanskelig å ettergå vurderingen 

av tap på kundefordringer uten 

aldersfordelt liste og vurdering av 

eldre poster.

• At det tas ut aldersfordelte lister første 

arbeidsdag i nytt år.

• Fordringsmassen bør gjennomgås ved 

årsslutt og det bør dokumenteres en 

vurdering av om det er behov for 

tapsavsetning.



• Leverandørgjeld

Vi observerer at det ikke tas ut 

aldersfordelte lister på 

leverandører tilbake i tid. 

• Risiko for undervurdering av 

leverandørgjeld

• At det tas ut aldersfordelte lister første 

arbeidsdag i nytt år.

STATUS

2016
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Sammendrag - finansiell rapportering

Side 17

STATUS 

/ TREND OBSERVASJON RISIKO ANBEFALING/KOMMENTAR

2016



• Anleggsmodulen

Vi observerer at det er noe 

utfordrende å totalavstemme

avskrivningene da det ikke  

foreligger noen rapport på hvilke

investeringer som er tatt i bruki

året og da skal avskrives 

etterfølgende år.  Vi har tatt 

stikkprøver og har ingen grunn til 

å tro at det er feil av betydning 

på området. 

• Vi observerer at det ikke 

foreligger noen skriftlig vurdering 

av nedskrivningsbehov av 

eiendeler, men observerer at det 

innhentes bekreftelser på bokført 

verdi fra enhetene. Det foreligger 

heller ingen overordnet, 

dokumentert vurdering av 

eiendelenes verdi. 

• Risiko for feil avskrivning

• Risiko for feilverdsettelse av 

eiendeler.

• At det vurderes hva som er tatt i bruk i 

2016 og som skal avskrives fra 2017. 

• Bedre oppfølging av vurderinger hos 

enhetene.

• Gjennomføre en overordnet vurdering 

av eiendelene. 

STATUS

2016
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Oppsummering IT-revisjon

• Vi avdekket at en person som tidligere jobbet på IKT med innmelding av brukere i Visma HRM fremdeles 

sto som hovedadministrator i systemet, selv om hun nå har skiftet stilling internt i kommunen. Avviket 

ble korrigert etter vår gjennomgang. Vi anbefaler at det opprettes skriftlige rutiner for å gjennomgå og 

bekrefte brukernes rettigheter periodisk. Dette er særlig viktig for utvidede rettigheter.

• Vi har gjennomgått kommunenes passordkrav for tilgang til Windows AD (pålogging PC), Visma HRM og 

Agresso og samtlige krav er under våre minimumsanbefalinger. Vi vil anbefale kommunen om å vurdere 

muligheten for single sign-on til de vanligste applikasjonene og samtidig stille strenge krav til dette 

passordet, slik at brukerne slipper å forholde seg til så mange passord. Det er enklere å huske på ett 

sterkt passord enn flere svake.

Side 18
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Regnskapsmessig behandling av bygningen på Bråset

• Det er reelt sett en finansiell leieavtale mellom Asker kommune og Røyken kommune knyttet til bygget

• Bygget har tidligere vært oppført i Asker kommunes balanse og avskrevet mens leieinntekter har vært 

inntektsført under drift

• Endret regnskapspraksis fra 2016 ved at balanseposten er reklassifisert til en langsiktig fordring

• Leieinntekter er reklassifisert til renter og avdrag

• Renter og avdrag føres i investeringsregnskapet 

• For å ha «symmetrisk» behandling med lånefinansiering, er relaterte rente- og avdragskostnader ført i 

investeringsregnskapet

• Reklassifiseringen medførte en netto nedskrivning mot kapitalkonto på kr 64,9 mill

• Noe skyldes at inventar har vært aktivert og avskrevet sammen med bygget

Side 19
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Avdekkede feil ved revisjonen

• Inntektsfør kr 12 478 287 for lite knyttet til ressurskrevende brukere

• Kreditposter i kundereskontroen er ikke reklassifisert til gjeld, utgjør anslagsvis kr 8 mill. 
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Revisors konklusjon 2016

• Det er avgitt revisjonsberetning uten forbehold eller andre avvik for Asker kommune

• Funnene ved revisjonen er ikke vurdert å være av en karakter som tilsier rapportering i 

nummerert brev

Side 21
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Saksgang Møtedato 
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FORVALTNINGSREVISJON ETTERLEVELSE AV ETIKKREGLEMENT 
- OPPDATERT FORANALYSE 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget godkjenner den reviderte prosjektplanen. 
 
Vedlegg:  
Revidert prosjektplan Forvaltningsrevisjon av etterlevelse av etikkreglement, BDO 
3.4.2017 

 
Saksframstilling: 
Ved behandlingen av prosjektplanen for forvaltningsrevisjon av etterlevelse av 
etikkreglement i forrige møte (sak 17/17), ba kontrollutvalget om at BDO skulle legge 
frem en revidert prosjektplan i dette møte. 
 
Endringene er i det vesentlige gjort i kapittel 5 i vedlagte prosjektplan. I henhold til 
diskusjonen i kontrollutvalget er problemstillingene knyttet til varsling er tatt ut. Videre 
er problemstilling 1 og 2 er omformulert etter oppstartmøte med kommunen. Der kom 
det frem at Asker har gjennomført årlige ROS-analyser som ledd i bl.a. arbeidet mot 
korrupsjon. Problemstilling 1 er omformulert til å undersøke status for gjennomføring 
av tiltak i kjølvannet av disse ROS-analysene.  
 
Problemstilling 2 handler om hvordan de etiske problemstillingene er ivaretatt innen 
helse og omsorg. BDO foreslår følgende formulering: «Hvordan er etiske dilemma 
håndtert innen helse- og omsorgssektoren?» Tenkte dilemma som bruk av tvang, 
samtykkekompetanse, behandling av sensitiv informasjon, manglende faglig 
kompetanse og uenighet mellom pasient og pårørende i behandlingen inngår her. 
Revisor antar at dette er mer treffende for helse og omsorgssektoren i deres etiske 
utfordringer i hverdagen. 
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1. Formål og avgrensning 

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

arbeidsgiverstrategi.» Temaet er vidt, og denne foranalysen har til formål å avgrense temaet. 

Prosjektet ble også drøftet i kontrollutvalgets møte 16. januar 2017. Der ble «etterlevelse av 

etikkreglementet» mest drøftet, og anses som det primære.  

Etiske retningslinjer har til formål å sikre at ansatte arbeider for fellesskapets beste i tråd med 

lover, regler og kommunens egne retningslinjer, og at de ansatte utfører sine oppgaver og opptrer 

på en måte som ikke skader kommunens omdømme og tillit i befolkningen. Formålet med en 

forvaltningsrevisjon av etiske retningslinjer er således å se etter at kommunen etterlever disse. 

Kontrollutvalget vedtok i sak 3/17 at det skal utarbeides et problemnotat. Dette skal danne 

utgangspunkt for problemstillinger for selve forvaltningsrevisjonen. Kontrollutvalget drøftet mulige 

innfallsvinkler og avgrensninger, blant annet:  

- Habilitet og eventuell forskjellsbehandling (på tjenesteområder). 

- Varslingsrutiner. 

- Oppfylle krav til tjenester overfor brukerne, dvs. en person- og brukerrettet 

etterlevelseskontroll. 

Denne foranalysen skal bidra til å kunne prioritere hvilke deler av de etiske sidene ved kommunens 

drift forvaltningsrevisjonen skal omfatte. 

2. Felles ledelsessystem og egen handlingsplan mot korrupsjon 

Kommunens plan- og styringssystem, organisasjonsstruktur, arbeidsgiverpolitisk plattform og felles 

ledelsessystem er forutsetninger for å arbeide systematisk også innenfor etikk og antikorrupsjon. I 

handlingsplanen mot korrupsjon stadfestes det at formålet er å forebygge og gjøre kommunen mer 

motstandsdyktig mot korrupsjon. Det sies videre at det er et potensial for ytterligere å styrke det 

systematiske arbeidet med etikk og antikorrupsjon, både på ledernivå og i den 

tjenesteproduserende delen av organisasjonen. Derfor er det blant annet fastsatt etiske 

retningslinjer og en handlingsplanen mot korrupsjon. Ti tips er gitt (kort utdrag):  

1. Jeg møter innbyggere, brukere og kollegaer med verdiene åpenhet, troverdighet og 

gjensidig respekt. 

2. Jeg er profesjonell. 

3. Jeg er upartisk. 

4. Jeg mottar ikke personlige fordeler. 

5. Jeg kan motta gaver av ubetydelig verdi. 

6. Jeg følger lov om offentlige anskaffelser. 

7. Jeg benytter ikke stillingen til å oppnå fordeler. 

8. Jeg benytter ikke kommunens avtaler til privat fordel. 

9. Jeg har ytringsfrihet, men passer på lojalitets- og taushetsplikten jeg har i kommunen. 

10. Jeg sier fra om kritikkverdige forhold. 
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3. Etiske retningslinjer 

KS og Transparency International Norge har i samarbeid utgitt håndboken «Beskytt kommunen». I 

denne anbefales det at kommuner har etiske retningslinjer for både folkevalgte og ansatte. De 

etiske retningslinjene i Asker kommune dekker de mest sentrale områdene som vektlegges der. 

De etiske retningslinjer er for kommunens ansatte forankret i Felles ledelsessystem (Asker 

kommunes visjon, verdier og policy). Hovedinnholdet i disse retningslinjene er å definere felles 

standarder for folkevalgte og ansatte i kommunen, og er rettet særskilt mot hvordan folkevalgte og 

ansatte handler i ulike situasjoner, gitt de ulike rollene kommunen har.  

Sentralt i arbeidet med etiske retningslinjer er ifølge KS at man avsetter tilstrekkelig med tid til å 

arbeide med verdier og etisk forståelse, herunder å arbeide systematisk med organisasjonskulturen, 

for å sikre seg at de etiske retningslinjene er kjent og forstått av kommunens ansatte og 

folkevalgte1.  

I de etiske retningslinjene, som ble vedtatt i 2014 av kommunestyret, fremgår det at retningslinjene 

skal legge til rette for forvaltning basert på tillit, blant annet med vekt på: 

- Troverdighet, åpenhet og gjensidig respekt. 

- Ansvar. 

- Habilitet. 

- Verv. 

- Gaver. 

- Ytringsfrihet. 

- Forretningsetiske regler. 

Det er helt sentralt i håndtering av etikk og korrupsjon at etiske retningslinjer er kjent, og at dette 

bør være viktig å avdekke i en forvaltningsrevisjon. Derfor vil sentrale spørsmål være: 

- Er dagens etiske retningslinjer forankret og forstått blant de ansatte og folkevalgte i 

kommunen? 

- Hvordan sikrer kommunen at dagens retningslinjer blir drøftet og diskutert blant ledere og 

ansatte? 

4. Særskilte tjenestespesifikke risikoområder 

Ettersom de etiske retningslinjene i Asker kommune omfatter svært mange forhold, kan det være 

formålstjenlig å se nærmere på enkelte av disse, særlig hvordan disse kan relateres til spesifikke 

kommunale tjenester. Av spesiell interesse har vi sett nærmere på habilitetsutfordringer, 

forretningsetiske regler og varsling. Disse er valgt ut på bakgrunn av at disse vektlegges av blant 

annet KS’ og Transparency Internationals veileder, og fordi disse forholdene er fokusert i flere andre 

kommuner de siste årene.2   

4.1. Habilitetsutfordringer 

Habilitetsreglene har forankring i forvaltningsloven. De har som formål å sikre at de som tar 

beslutninger, og de som tilrettelegger for beslutninger, ikke er partiske. I Asker kommunes etiske 

retningslinjer vektlegges det i tillegg at folkevalgte og ansatte ikke skal ta del i saker hvor 

                                                           
1 KS’ prosessveileder 
2 Jf. NKRF forvaltningsrevisjonsregister. 
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eksempelvis en saksbehandler har personlige eller økonomiske interesser. Denne utfordringene vil 

gjelde for flere av kommunens tjenester.  

Ofte er habilitetsutfordringer særlig vektlagt på områder hvor kommunen utøver myndighet. Dette 

kan eksempelvis være der kommunen fastsetter påbud, forbud, krever inn skatter, gir tillatelser 

eller tildeler tjenester (vedtaksmyndighet). I veilederen fra KMD knyttet til habilitet i kommuner og 

fylkeskommuner3 fremheves det at forvaltningsvedtak skal treffes på et objektivt grunnlag. Et 

eksempel på inhabilitet er derfor når en tjenestemann eller folkevalgt ikke kan treffe vedtak i sin 

egen byggesak, eller i saker hvor man har familiære relasjoner til personer som søker om 

eksempelvis byggetillatelse. Erfaring fra forvaltningsrapporter knyttet til dette temaet i andre 

kommuner viser at det vil være viktig å fokusere på hva slags rutiner og praksis kommunen har på 

det politiske og administrative plan for å håndtere spørsmål knyttet til inhabilitet. Eksempelvis vil 

det kunne være nyttig å gjennomføre en analyse av den politiske saksprotokollen for å undersøke 

hvor ofte spørsmålet om habilitet har blitt reist. 

Aktuelle spørsmål å reise i habilitetssammenheng, kan være:  

- Er du part i saken eller står i nært slektskap til en part i saken?  

- Har du et personlig forhold til en part i saken? 

- Står du i motsetningsforhold til en part i saken? 

- Har du et økonomisk forhold til en part i saken? 

- Har du privat forretningsvirksomhet, eierinteresser eller er styremedlem i selskaper eller 

firmaer som er part i saken? 

Ser vi på tjenester hvor habilitetsutfordringer ofte kan forekomme, vil dette eksempelvis kunne 

være (listen er ikke uttømmende): 

- Barnehage. 

- Barnevern. 

- Tekniske tjenester, herunder byggesaksbehandling. 

- Pleie og omsorg, herunder vedtak og eventuelt medisinering. 

- Innkjøp og forholdet til leverandørmarkedet. 

4.2. Forretningsetiske regler 

I de etiske retningslinjene for Asker kommune står det eksplisitt at ansatte ikke kan levere varer og 

tjenester til kommunen. I tillegg vektlegges det at ansatte ikke skal benytte sin stilling i kommunen 

til å oppnå fordeler gjennom innkjøpsavtaler, rammeavtaler eller andre lignende samarbeid. I 

kommunale anskaffelser er etiske retningslinjer spesielt viktig med tanke på at kommunale 

anskaffelser ofte har et stort omfang og representerer en betydelig økonomisk interesse. Typiske for 

«etiske anskaffelser» er disse må baseres på forretningsetikk om forutsigbarhet, gjennomsiktighet, 

etterprøvbarhet, likebehandling og god forretningsskikk. Etikk her vil i stor grad også berøre 

habilitetsvurderinger omtalt ovenfor. 

Aktuelle spørsmål i en vurdering av etterlevelse av de forretningsetiske reglene, kan være:  

- Har du i en anskaffelsesprosess bare nødvendig forretningsmessig kontakt med leverandører, og 

unngår du arrangementer som kan skape tvil om etterlevelse av forretningsetiske prinsipper? 

                                                           
3 https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/vedlegg/komm/veiledere/habilitet_i_kommuner_ 
og_fylkeskommuner.pdf 
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- Gjør du private bestillinger fra en leverandør dersom du er kommunens representant overfor 

denne leverandøren?  

- Benytter du deg av kommunens rabattordninger hos leverandører til private kjøp? (Det kan 

være ordninger som er ment for alle ansatte.) 

- Har du opplyst kommunen om annet arbeid eller verv du har? 

4.3. Varsling 

I Asker kommunes handlingsplan mot korrupsjon spesifiseres det at rådmannen er ansvarlig for å 

utarbeide rutiner for varsling av kritikkverdige forhold. Asker kommune har etablert en 

varslingskanal elektronisk på nettet, eller man kan sende brev til kommunen. Varslingen kan både 

være ved navn eller anonymt. I KS’ håndbok mot antikorrupsjon4 gis det fem konkrete tips til 

etableringen av en varslingsordning: 

- Varslingskanalen bør administreres av en uavhengig stabsenhet (eventuelt eksternt) som 

rapporterer til rådmann. 

- Det må være anledning til å rapportere anonymt. 

- Sakene må behandles konfidensielt og med tilstrekkelig vern og rettferdig behandling av 

personen som rapporterer og den det blir rapportert om. 

- Sakene må undersøkes og avsluttes, og oppsummeres i etterkant sammen med de involverte 

personene. 

- Kommunen må ha et godt system for dokumentasjon og arkivering av bekymringsmeldinger, 

saksbehandling og konklusjoner. 

På kommunens hjemmesider forklares det hva som skjer i etterkant av en varsling, og hvordan 

informasjonen behandles videre. Det spesifiseres også at varslers identitet og opplysninger som er 

egnet til å identifisere varsler, som regel blir skjermet. 

Om vi ser på arbeidsmiljølovens varslingsregler, omfatter disse alle tilfeller der arbeidstakere sier 

fra om forhold som kan være i strid med lover og regler, samt virksomhetens retningslinjer og hva 

som er forsvarlig eller etisk akseptabelt5. Asker kommunes «arbeidsgiverpolitiske plattform 2020» 

har fått navnet "Asker kommune - mer enn en jobb" for å løfte frem kommunens unike rolle som 

arbeidsgiver. I dette dokumentet spesifiseres det at arbeidsmiljøloven og hovedavtalen, samt Asker 

kommunes interne rutiner for medbestemmelse, legger rammer for partssamarbeidet i kommunen. 

5. Prioritering av forvaltningsrevisjonen – etiske retningslinjer 

Kontrollutvalget fikk i møte 20.3.2017 en redegjørelse om Asker kommunens oppfølging av plan mot 

korrupsjon. Kommunen har et aktivt og systematisk arbeid med etiske spørsmål og altså egen 

handlingsplan mot korrupsjon, i tillegg til et eget varslingssystem. Det er også gjennomført en 

brukerundersøkelse om kjennskap til de etiske retningslinjene med meget høy svarprosent med 

bekreftede svar. Det er derfor naturlig at en forvaltningsrevisjon innenfor etiske retningslinjer i 

mindre grad relaterer seg mot de etablerte systemene og mer mot habilitet i tjeneste- og 

myndighetsutøvelse. Likevel ble det påpekt at kommunen de siste 3-4 årene har gjennomført egne 

                                                           
4KS og Transparency International Norge. «Beskytt Kommunen. Håndbok i antikorrupsjon». Side 32. 
Tilgjengelig på nett: http://www.ks.no/globalassets/vedlegg-til-hvert-fagomrader/samfunn-og-
demokrati/etikk/beskytt-kommunen-handbok-i-antikorrupsjon-2014.pdf:  
5 http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=92257 
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ROS-analyser (risiko- og sårbarhetsanalyser), og at det kunne være interessant å se på status i 

gjennomføring av tiltak i kjølvannet av disse analysene.  

I tillegg ble det nevnt spesifikt arbeid med etiske problemstillinger innen pleie- og omsorgssektoren 

(ETOS-prosjektet). Det er kjent at man i flere år har arbeidet systematisk med etiske 

problemstillinger i denne sektoren, slik at det kan være mer interessant å se hvordan sektoren 

håndterer dilemmaer innen etikk, så som bruk av tvang, samtykkekompetanse, behandling av 

sensitiv informasjon, manglende faglig kompetanse og uenighet mellom pasient og pårørende i 

behandlingen. 

Etter kontrollutvalgets drøftinger foreslås det følgende problemstillinger for en forvaltningsrevisjon 

knyttet til etikk og utfordringer. Disse er knyttet til det vi har omtalt ovenfor.  

5.1. Forslag til problemstillinger 

Det foreslås at forvaltningsrevisjonen forankres i fem problemstillinger fordelt på temaene etikk og 
habilitet. Temaet varsling er ikke spesifikt med som egen problemstilling, men kan vurderes tatt inn 
i en questback for tilbakemelding om terskel for å bruke varslingskanalen. 

Etikk: 

1. I hvilken grad er tiltakene fra risiko- og sårbarhetsanalysene fulgt opp? 

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

Habilitet:  

3. Har kommunen tilstrekkelige rutiner for vurdering av habilitet? 

4. Hvordan er rutinene og bevisstheten omkring behandling av: 

a. Byggesaker? 

b. Tildeling av tjenester innen pleie og omsorg? 

5. Hvordan er habilitet ved innkjøp ivaretatt? 

Disse forslagene skal stadfestes i påfølgende kontrollutvalgsmøte. 

Det er antatt at en spørreundersøkelse kan gi et raskt og effektivt delsvar på noen av 

problemstillingene. Imidlertid må også en slik undersøkelse underbygges med dokumentsøk, 

intervjuer og analyser for å underbygge nærmere rutiner og prosedyrer som kommunen har etablert 

rundt håndhevelse og etterlevelse av de etiske retningslinjene. 

Når det gjelder problemstillingen om habilitet ved innkjøp, vil vi legge opp til en såkalt 

relasjonsanalyse, dvs. ansattes eventuelle forhold til leverandører til kommunen, eksempelvis 

gjennom eierskap og/eller styreverv. 

Det er gitt en ramme på 450 timer for en forvaltningsrevisjon med denne foranalysen, besvarelse av 

fem problemstillinger og relasjonsanalysen. 

 

* * * 
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Arkivsak-dok. 16/00087-13 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 24.04.2017 
 
 
 

   
 
 

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. 
 
I forvaltningsrevisjonsprosjektet Anskaffelser Asker kommune og IKS er det brukt 
289,5 timer. En faktura fra Kluge på 8 300 er også fakturert dette prosjektet. Totalt er 
det er brukt mindre enn budsjettert på prosjektet, som nå er avsluttet. 
 
I selskapskontroll av Asker Produkt, inklusiv notat om statsstøtteregelverket er det 
brukt 27 timer i 2017, noe som innebærer en overskridelse på 9 timer. I tillegg er det 
viderefakturert 2040.- fra Kluge. Kontrollutvalget godkjente overskridelsen i forrige 
møte. 
 
I forvaltningsrevisjonen Etikkreglement er det pr 4.4.17 brukt 41,5 timer. 
 
Når det gjelder regnskapsrevisjon er det foreløpig fakturert 300 000.- i 2016 og 
215 000.- av en ramme på 515 000.- i 2017.  
 
Tabellen nedenfor oppsummerer forvaltningsrevisjon 2017: 
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Prosjekt Budsjett 
2016 

Forbruk 
2016 

Vedtatt 
ramme 
2017 

Forbruk 
pr 
31.4.17 

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 
- 2040.- 

Etter-revisjon Plan 
og bygg - avsluttet 

   20  

Forvaltningsrevisjon 
etikkreglement 

  450 41,5 408,5 

Sum FR og SK 520 t  655 t 165 t  
10 340 kr 

 

FR= Forvaltningsrevisjon, SK=Selskapskontroll 
t=timer 
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Arkivsak-dok. 15/00240-28 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg            
 
 
 

   
 
 

GJENSIDIG ORIENTERING OM AKTUELLE SAKER FRA KOMITEER 
OG UTVALG 
 

 

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

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalgets medlemmer orienterer hverandre om aktuelle saker fra de andre 
hovedutvalgene og kommunestyret i denne saken: 
• Kommunestyret og formannskapet – Kirsti Kierulf 
• Komite for helse- og omsorg – William Norset 
• Komite for oppvekst – Astrid Nesland 
• Bygningsrådet. – Erling Bergsaker 
• Komite for teknikk - Petter Berntsen 
 
 
 



This handling '29/17 Henvendelse til kontrollutvalget om eldreomsorg' does not have proposition document.
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Arkivsak-dok. 15/00242-31 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 24.04.2017 
 
 
 

   
 
 

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. Plan for samordning av tilsyn – Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2017 
4. Invitasjon til Fagkonferansen 2017 i regi av Norges kommunerevisorforbund (NKRF) 
http://www.nkrf.no/kurs_cms/Fagkonferanse_og_seminar/NKRFs_Fagkonferanse_/detaljer  
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Bakgrunn: 
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1

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. Revisor følger opp ref sak 13/ 17.

Bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt. 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
Rapportering fra revisor inklusiv rapporter ing på tidsbruk.

Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg

R eferater

19 . juni Erklæring om uavhengighet.
Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg
Referater

21 . august Orientering fra rådmannen om erfaringer med skifte av revisor.
Rapportering fra revisor inklusiv rapportering på tidsbruk.

Eventuell informasjon 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.

Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg

R eferater

1 6 . oktober Rapportering fra revisor inklusiv rapportering på tidsbruk.

Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg

R eferater

11 . desember Overordnet re visjonsstrategi for revisjonsåret 2017
Kontrollutvalgets årsplan 2018 .

Rapportering fra revisor inklusiv rapportering på tidsbruk.
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Møte Saker

Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg

R eferater

Saker som ikke er
berammet

Bestillingsdialog selskapskontroll med FR: Kontrollutvalget vil
gjennomføre forvaltningsrevisjon i følgende selskaper (prioritert
rekkefølge):
1. Asker Eiendomsforvaltning AS med datterselskap Torstadtunet AS.
2. Asker og Bærum brannvesen IKS.
3. Asker og Bærum vannverk IKS.

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 sake n 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 Kontrollutvalget tar saken til orientering.      
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inklusiv rapportering på 
tidsbruk 

 5/17 
Kontrollutvalgets årsrapport 
2016 

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

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets 
årsrapport 2016 til orientering. 

Utskrift sendt 
17.1.17 

 K-styret 
31.1.17 
Sak 2/17 

  

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

Kontrollutvalget tar saken til orientering      

 7/17 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering      

 8/17 Eventuelt Ingen vedtak.      

13.2. 
2017 

9/17 

Henvendelse til 
kontrollutvalget angående 
klage på plan- og 
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  

Utskrift 
sendt14.2.17 

 K-styret 
7.3.17 Sak 
20/17 
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 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. 

 

 11/17 
Rapportering fra revisor 
inklusiv rapportering på 
budsjett 

Saken ble utsatt. 
 

     

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

Saken ble utsatt. 
 

     

 13/17 Referater 

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

Utskrift 
sendt14.2.17 

    

 14/17 Eventuelt Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

20.3.2017 15/17 
Orientering fra rådmannen 
om innkjøp av tjenester 

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

    

 16/17 
Orientering fra rådmannen 
om oppfølging av 
korrupsjonsplanen 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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 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. 

    

 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. 

    

 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.  

    

 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      

       0 rest 
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1 . Om planen

1.1 Bakgrunnen
Fylkesmannen har etter kommunelo ven § 60e en lovfestet rett og plikt til å samordne statlige tilsyn med kommuner og fylkeskommuner.

Lovbestemmelsen innebærer samtidig en plikt for øvrige tilsynsmyndigheter til å delta i samordningen.

Samordningen skal bidra til at statens tilsyn med ko mmunene samlet sett er oversiktlige, enhetlige og forutsigbare. Vi skal unngå

dobbelttilsyn og at tilsyn på én sektor gir utilsktede konsekvenser på andre sektorer.

Vi har også et embetsoppdrag fra Kommunal - og moderniseringsdepartementet som forventer s tyrking av samordning - og koordinering av

kommunal tilsynsvirksomhet, herunder tilsyn fra andre tilsynsetater enn Fylkesmannen selv.

Denne planen er en del av dette samordningsarbeidet.

Den ansvarlige for dette arbeidet hos Fylkesmannen i Oslo og Akershu s er rådgiver i samordningstaben, Fakra Butt.

1.2 Planen som et styringsverktøy
For at Fylkesmanne skal lykkes med samordningsplikten er det helt nødvendig å samarbeide med relevante tilsynsmyndigheter. Pl anen

skal gi en oversikt over hva og hvem de s entrale tilsynsmyndigheter, inkludert oss selv, skal føre tilsyn med i 2017.Planen må primært

ses på som en oversikt over samlet omfang av tilsyn og er ikke en nøyaktig plan for når tilsyn finner sted.

«Samordningen
skal bidra til at
statens tilsyn med
kommunene
samlet sett er
over siktlige,
enhetlige og
forutsigbart.»
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Tidspunkt for tilsyn varsles av de aktuelle tilsynsmyndigheter i form av varselbrev. Vi gjør oppmerksom på at planen kan endres under 

året.  

 

For at planen skal være relevant og gi pålitelig informasjon, kommer vi til å oppdatere den i løpet av august. Dette for å  ta hensyn til 

eventuelle endringer i tilsynsplaner for høsten.  

 

   1.3 Avgrensning av planen 

Vi har inviterte bredt de sentrale tilsynsetatene som fører tilsyn med kommuner og fylkeskommuner til et samarbeid om denne planen. 

Men kun noen er med i samordningsplanen, avhengig av om det er planlagt tilsynsaktivitet i våre to fylker. Tabellene nednfor for Oslo og 

Akershus representerer derfor forskjellige etater. Vi tar også hensyn til egenkontrollen i kommunene ved å være i kontakt med 

kontrollutvalgenene-/sekretariatene og kommunerevisjon. Det er kun tilsyn med kommunale plikter vi skal samordne og har samordnet.  

 

Våre samarbeidspartenere på tilsynsfeltet er: 

Statlige tilsynsmyndigheter: Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Arkivverket og Vegvesenet. 

Egenkontroll: Kontrollutvalgssekretariat i Follo, Romerike og Oslo. 

Revisjon: Kommunerevisjon i Oslo. 

 

Kontrollutvalgssekretariat i Follo representerer følgende kommuner: Frogn, Enebakk, Oppegård, Ås, Ski, Nesodden og Vestby. 

Kontrollutvalgssekretariat i Romerike representerer følgende kommuner: Nannestad, Hurdal, Eidsvoll, Ullensaker, Gjerdrum, Nes, 

Rælingen, Nittedal, Skedsmo, Lørenskog, Fet, Sørum, Aurskog-Høland, Asker og Bærum. 
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   1.4 Relevante tilsynsdokumenter-/rapporter: 

 
Retningslinjer for fylkesmannens samordning av statlig styring av kommunesektoren: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/publikasjonsnummer-h-2143/id109361/?q=H-2143 
 

NIBR-rapport 2011:28: Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/samordning-av-statlig-tilsyn-og-systemre/id671825/?q=samordning av tilsyn 
 
DIFI- rapport 2016:05: Statens tilsyn med kommunen: 
https://www.difi.no/sites/difino/files/difi-rapport_2016-
5_statens_tilsyn_med_kommunene._organisering_omfang_nytte_og_forbedringsmuligheter.pdf 
 

Ot. Prp. Nr. 97 (2005-2006) Om lov om endringar i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m. 
(statleg tilsyn med kommunesektoren):  
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-97-2005-2006-/id190470/ 
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2. Kort om våre tilsynstemaer for 2017 
Nedenfor finner dere informasjon om temaer vi har planlagt å føre tilsyn med i 2017. Kulepunktene er ikke uttømmende og kan 

fravikes for eksempel ved hendelsesbaserte tilsyn e.l.  

2.1 Barnehageområdet (BHG.) 

 Kommunens utøvelse av tilsynsplikt 
 Godkjenning av barnehager 
 Organisering av styrerressursen 

 

2.2 Beredskapsområdet (BERED.) 

 Tilsyn med kommunens beredskapsplikt  

 

2.3 Helseområdet (HEL.) 
 Landsomfattende tilsyn (LOT) sammen med vår sosial- og familieavdeling: kommunale helse- og omsorgstjenester, kommunale 

sosialtjenester og spesialisthelsetjenester til personer med samtidig psykisk lidelse og rusmiddelavhengighet 
 Tilsyn med tvangsbruk overfor personer med psykisk utviklingshemning 

 

2.4 Landbruksområdet (LAND.) 
 Kontroll med kommunenes forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler på landbruksområdet  
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2.5 Miljøvernområdet (MILJØ) 

 Kommunens avløpshåndtering  
 Kommunenes oppfølging av forsøplingssaker  

 

2.6 Sosial- og familieområdet (SOF.) 

 Landsomfattende tilsyn (LOT) sammen med vår helseavdeling: kommunale helse- og omsorgstjenester, kommunale 
sosialtjenester og spesialisthelsetjenester til personer med samtidig psykisk lidelse og rusmiddelavhengighet 

 Kvalifiseringsprogrammet 
 Behandling av stønad til livsopphold og stønad i særlige tilfeller samt bruk av vilkår  
 Økonomisk rådgivning 
 Individuell plan i henhold til introduksjonsloven 
 Kommunen som krisesentermyndighet 

 
 
På barnevernområdet er det ikke planlagt tilsyn med kommuner, da landsomfattende tilsyn retter seg mot Barne-, ungdoms- og 
familieetatens (BUFETAT) bistandsplikt når barn trenger akuttiltak og opphold i barneverninstitusjon.  

 

2.7 Utdanningsområdet (UTD.) 

 Felles nasjonalt tilsyn (FNT): her kan vi velge mellom forvaltningstilsyn, tilsyn med elevenes utbytte av opplæringen eller tilsyn 
med om skolene driver med skolebasert vurdering 

 Tilsyn med fagopplæring i videregående skole 
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3. Samordning av kommunerettet tilsyn
Forkortelser brukt i planen:

FMOA: Fylkesmannen i Oslo og Akershus FNT: Felles nasjonalt tilsyn L OT: Landsomfattende tilsyn

Sotjl.: Sosialtjenesteloven

3.1 Akershus Fylkeskommune:

Tidspunkt 2017 FMOA

1.Halvår

2.Halvår UTD.: Fagopplæring
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3.2 Akershus kommu ner:

Kommune Tidspunkt
2017

FMOA Mattilsynet Arkivverket Vegvesenet Egenkontrollen

Asker

1.Halvår Systemtilsyn,
parkering

Etikk, etiske retningslinjer

IKT/info.sikkerhet, øko.styring, målstyring og
internkotroll

2.Halvår Utvalgte sykehjem

Vannverk

Aurskog -

Høland

1.Halvår Arkivarbeid Tidligfase i utbyggingsprosjekter

2.Halvår UTD: FNT Fastlegeordningen

Bærum

1.Halvår Arkivarbeid Systemtilsyn,
parkering

Samhandlingsreformen

Godt arbeidsmiljø i barnehagene?

Kan byggesaksbehandlinge n effektiviseres?

2.Halvår UTD: FNT Utvalgte sykehjem

Vannverk

Oppleves hjemmehjelpen som godt
organisert?

Brukerstyrt personlig assistent

Er vedlikeholdet i samsvar m ed inngåtte
kontrakter?
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Kommune Tidspunkt
2017

FMOA Mattilsynet Arkivverket Vegvesenet Eg enkontrollen

Eidsvoll

1.Halvår UTD: FNT Folkehelse

2.Halvår Helseinstitusjon -
Sykehjem

Enebakk

1.Halvår Kommunebesøk

UTD: FNT

UTD: Drift av
forsterket
avdeling - ytre
Enebakk Skole

LAND: Kontroll
av tilskudds -
forvaltningen i
jordbruket

Tilsyn
høydebasseng

Selvkost og gebyrberegninger

2.Halvår Internkontroll

Fet

1.Halvår

2.Halvår Kommunebesøk Byggesaksbehandling
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Kommune Tidspunkt
2017

FMOA Mattilsynet Arkivverket Vegvesenet Egenkontrollen

Frogn

1.Halvår HEL : LOT IKT

2.Halvår Etikk og habilitet

Gjerdrum

1.Halvår Folkehelsearbeidet

2.Halvår

Hurdal

1.Halvår Kommunebesøk

UTD: FNT

LAND: Kontroll
av tilskudds -
forvaltningen i
jordbruket

2 .Halvår Økonomistyring/offentlig anska ffelser
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Kommune Tidspunkt
2017

FMOA Mattilsynet Arkivverket Vegvesenet Egenkontrollen

Lørenskog

1.Halvår Kommunebesøk

UTD: FNT

BERED:
Kommunens

utøvelse av
tilsynsplikt

Systemtilsyn,
parkering

Eiendomsforvaltning

2.Halvår L AND: Kontroll
av tilskudds -
forvaltningen i
jordbruket

Barnevernet

Nannestad

1.Halvår Barnevernet

2.Halvår

Nes

1.Halvår SOF. -
Barnevern:
Dialogmøte

Forebyggende arbeid overfor barn og unge

2.Halvår Hvam
videregående
skole

Vannverk
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Kommune Tidspunkt
2 017

FMOA Mattilsynet Arkivverket Vegvesenet Egenkontrollen

Nesodden

1.Halvår BHG.:
Kommunens
utøvelse av
tilsynsplikt

Tilsyn
høydebasseng

Systemtilsyn,
parkering

Barn og ungdoms psykiske helse

2.Halvår Kvalitet i sykehjemstilbudet

Nittedal

1 .Halvår BERED:
Kommunal
beredskapsplikt

2.Halvår LAND: Kontroll
av tilskudds -
forvaltningen i
jordbruket

Byggesaksbehandling og gebyrfastsettelse
(selvkost)

Oppegård

1.Halvår BERED:
Kommunal
beredskapsplikt

Systemtilsyn,
parkering

Rådma nnens vedtaksoppfølging

2.Halvår Kommunebesøk Tilsyn
høydebasseng

Internkontroll barnehager

Rælingen

1.Halvår Sykefraværsarbeidet

2.Halvår LAND: Kontroll
av tilskudds -
forvaltningen i
jordbruket

Systemtilsyn,
parkering
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Kommune Tidspunkt
2017

FMOA Mattilsynet Arkivverket Vegvesenet Egenkontrollen

Skedsmo

1.Halvår HEL.: LOT

SOF. -
Barnevern:
Dialogmøte

Systemtilsyn,
parkering

Eiendomsskatt

Internkontroll

2.Halvår LAND: Kontroll
av tilskudds -
forvaltningen i
jordbruket

Eldreomsor g

Ski

1.Halvår UTD.: FNT Tilsy n
høydebasseng

Solborg bo - og
aktiviseringssenter

Langhus bo - og
servicesenter avd.
boliger

Finstadtunet
Ahus avd. Ski
sykehus

Nordby eldresenter

Moer sykehjem

Kommunens eiendomsforvaltning

2.Halvår Systemtilsyn,
parkering

Byutv ikling

Innkjøp
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Kommune Tidspunkt
2017

FMOA Mattilsynet Arkivverket Vegvesenet Egenkontrollen

Sørum

1.Halvår UTD.: FNT Offentlig anskaffelser

2.Halvår HEL.:
Helsestasjons -
virksomhet

Mobbing

Ullensaker

1.Halvår SOS.:
Sotjl . §18 - 20

MILJØ: Tilsyn
med ny
utslippstillatelse

Skolehelsetjenesten

2.Halvår

Vestby

1.Halvår Tilsyn
høydebasseng

Samhandlings - reformen

2.Halvår HEL.: Bruk av
tvang overfor
psykisk
utviklingshemm
ede + LOT

Søndre Follo Renseanlegg IKS

Ås

1.Halv år UTD .: FNT Tilsyn
høydebasseng

Granås sykehjem
Follo Omsorg

Barnevern – hjelpetiltak i hjemmet

2.Halvår Ås dementsenter

Ås eldresenter/
Ås seniorsenter

Systemtilsyn,
parkering

Internkontroll
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3.3  Oslo kommune 

Tidspunkt 
2017 

FMOA Arbeidstilsynet Mattilsynet Egenkontroll 

1.Halvår SOF.-Sosial: 
Tilsyn med 
familievernkontor- 
Enerhaugen  
 
 
 
SOF.-Sosial: 
Tilsyn med 
familievernkontor- 
Homansbyen 
 

Velferdsetaten: 

- Bjørnerud 
rehabiliteringssenter 

- Bygdøy 
rehabiliteringssenter  

- Fredensborgveien 
bosenter 

- Uteseksjonen 
- Kvinnetiltaket avd. 

Thereses hus 
- PRO senteret 
- Østensjøveien hus 
- Villa Mar 
- Ungbo 

 

Utvalgte 
institusjoner og 
sykehjem 

 

Vannverk 

Bymiljøetatens behandling av drosjeløyvesaker (oppfølgingsundersøkelse) 
 

Bevaringsverdig på Gul liste- saksbehandling og konsekvenser 
(oppfølgingsundersøkelse) 

 

Kontroll og oppfølging av offentlig-privat samarbeid (oppfølgingsundersøkelse) 

 

Ny driftsavtale IKT – kontroll og oppfølging (oppfølgingsundersøkelse) 

 

Gjennomføring av spesialundervisning (Ammerud skole og Bekkelaget skole, 
(oppfølgingsundersøkelse) 

 

Oslo kommunes overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse 
(oppfølgingsundersøkelse) 

 

Drift og vedlikehold av kommunens veinett 

 
Velferdsetaten: Brukermedvirkning ved anskaffelser av helse- og 
omsorgstjenester 

 

Framskaffing av læreplasser og erfaringer med læringklausulen 

 

Kvalitet og effektivitet i byggesaksbehandlingen (oppfølgingsundersøkelse) 

 

Planlegging og gjennomføring av investeringer i Oslo Havn KF 
(Oppfølgingsundersøkelse) 

 

Breddeundersøkelse om oppnåelse av resultatmål i investeringsprosjekter 
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Informasjonssikkerhet og personopplysninger 

 

Eierskapskontroll Oslo Business Region 

 

Eierskapskontroll E-CO AS 

Tidspunkt 

2017 

FMOA Arbeidstilsynet Mattilsynet Egenkontroll 

2.Halvår HEL.:  
Ernæring 
sykehjem- Ryen 
helsehus 
 
 
HEL.:  
Ernæring 
sykehjem- Tåsen 
helsehus 
 
 
UTD.: 
Særskilt inntak til 
VGS. 
 
LAND: Kontroll 
av tilskudds-
forvaltningen i 
jordbruket 

 
Helseetaten: 

- 5 KAD 
- Legevakta 

 

Utvalgte sykehjem 

 

Vannverk 

 

Lindeberg gård, 
Bogstad Gård 

 
Lærertimer og resultater i grunnskolen 
 
Bemanning og kontinuitet i hjemmetjenesten 
 
Bydelenes parkdrift 
 

Administrasjonens oppfølging av overordnede planer 

 

Lærertimer og resultater i grunnskolen 

 

Bemanning og kontinuitet i hjemmetjenesten (bydeler ikke bestemt) 

 
Bydelens parkdrift                     
(bydeler ikke bestemt) 
 

Administrasjonens oppfølging av overordnede planer 

 

Arbeidslivskriminalitet og lønns- og arbeidsvilkår – breddeundersøkelse 

 

Gevinstrealisering av nye elektroniske tjenester 

  

Eierskapskontroll Oslo Nye Teater AS 
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Bydel: 2017 FMOA Arbeidstilsynet Egenkontroll

Alna

1.Halvår BHG.:
Kommunen som
tilsyns -
Myndighet

SOF. - Barnevern:
Dialogmøte

NAV kommune/ stat

Dagsentre/ aktivitets - senter,
PU/ psyk

Boliger PU/ psyk 13

2.Halvår

Bjerke

1.Halvår Bydelsbarnevern

NAV kommune/stat

Dagsentre/ aktivitets - senter,
PU/ psyk

Boliger PU/ psyk 13

Ivaretakelse av barns rettigheter når barneverntjenesten k jøper
hjelpetiltak
(oppfølgingsundersøkelse)

Kommer unge sosialhjelpsmottakere i aktivitet eller arbeid?

Kvalitet i barnehage

Kartlegging av dialogen mellom byrådsavdelingen og Bydel Bjerke

2.Halvår

Frogner

1.Halvår Bydelsbarnevern

Hjemmetjen ester

Boliger PU/ psyk 13

Forebygging og behandling av underernæring hos hjemmeboende
eldre
(oppfølgingsundersøkelse)

Psykisk helsearbeid for unge voksne

2.Halvår HEL .: LOT
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Bydel: 2017 FMOA Arbeidstilsynet Egenkontroll

Gamle Oslo

1.Halvår Psykisk helsearbeid for unge voksne

2.Halvår

Grorud

1.Halvår Hjemmetjenester

Dagsentre/ aktivitets - senter,
PU/ psyk

Boliger PU/ psyk 13

Brukermedvirkning ved anskaffelser av helse - og omsorgstjenester

2.Halvår Små barn som er utsatt for vold i hjemmet og i nære relasjoner

Grüne rløkka

1.Halvår Bydelsbarnevern

NAV kommune/ stat

Hjemmetjenester

Dagsentre/ aktivitets - senter,
PU/ psyk

Brukermedvirkning ved anskaffelser av helse - og omsorgstjenester

2.Halvår HEL.:
Helsestasjons -
virksomhet
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Bydel: 2017 FMOA Arbeidstilsynet Egenkontroll

Nordre Aker

1.Halvår Nav kommun e/stat

Hjemmetjenester

Dagsentre/ aktivitets - senter,
PU/ psyk

Boliger PU/ psyk 13

2.Halvår

Nordstrand

1.Halvår Bydelsbarnevern

Dagsentre/aktivitets - senter,
PU /psyk

Boliger PU/ psyk 13

2.Halvår

Sagene

1.Halvår Bydelsbarnevern

Hjemmetjenester

Boliger PU/ psyk 13

2.Halvår



30/17 Referater - 15/00242-31 Referater : Plan for ekstern samordning av tilsyn-17

S. 19 Samordning av kommunerettet tilsyn

19

Bydel: 2017 FMOA Arbeidstilsynet Egenkontroll

St.
Hanshaugen

1.Halvår

2.Halvår

Stovner

1.Halvår Kvalitet i barnehage

2.Halvår

Søndre
Nord strand

1.Halvår BHG.: kommunens
utøvelse av
tilsynsplikt

SOF. - Barnevern:
Dialogmøte

Ivaretakelse av barns rettigheter når barneverntjenesten kjøper
hjelpetiltak (oppfølgingsundersøkelse)

Kommer unge sosialhjelpsmottakere i aktivitet eller arbeid?

2. Halvår

Ullern

1.Halvår HEL.:
Bruk av tvang
overfor psykisk
utviklingshemmede
+ LOT

2.Halvår Små barn som er utsatt for vold i hjemmet og i nære relasjoner
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Bydel: 2017 FMOA Arbeidstilsynet Egenkontroll

Vestre Ak er

1.Halvår Hjemmetjenester

Dagsentre/aktivitets - senter,
PU /psyk

Boliger PU/ psyk 13

2.Halvår HEL .: LOT Tjenester til beboere i samlokaliserte boliger

Østensjø

1.Halvår Bydelsbarnevern

NAV kommune/ stat

Boliger PU/ psyk 13

2.Halvår HE L .: LOT
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4. Rutine for samordning av reaksjoner 
Rutinen som er beskrevet under gjelder for alle tilsynsmyndigheter som vi samarbeider med, les mer om samarbeidspartnere under 

kapittel 1.3. 

 

4.1 Bakgrunnen for rutinen 

Tilsynsmyndighetene er pliktig til å vurdere de virkninger eventuelle pålegg kan ha for kommunens eller fylkeskommunens øvrige 

virksomhet før vedtak treffes. Samordningen skal søke å sikre at summen av pålegg ikke overstiger de økonomiske rammene 

kommunene har til rådighet. Samordningen av virkemiddelbruk etter § 60e bygger på tre hovedelementer: 

 

1. Vurdering 

Fylkesmannens samordning skal legge til rette for vurdering av de påleggene som tilsynsmyndighetene gir. Det vil si vurdere 

konsekvensene av pålegg i sammenheng med andre krav til kommunen. 

 

2. Varsling i forkant av bruk av pålegg 

Alle tilsynsmyndigheter skal varsle Fylkesmannen i forkant av bruk av pålegg og andre sanksjoner med vesentlige virkninger for 

kommunen. Konsekvensene kan eksempelvis være økonomiske eller administrative. Varslingen skal sikre at fylkesmannen er 

informert om aktuelle vedtak fra tilsynsorganer som rettes mot den enkelte kommune. Det underliggende hensyn er at uansett hvem 

som fører tilsyn med kommunen, har kommunen krav på at tilsynsvirksomheten som rettes mot den er samordnet.  

 

«Samordningen skal 

søke å sikre at summen 

av pålegg ikke 

overstiger de 

økonomiske rammene 

kommunene har til 

rådighet.» 
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Det understrekes at tilsynsmyndighetenes vedtakskompetanse ikke endres som følge av varslingsplikten. Tilsynsmyndigheten vurderer 

og avgjør selv om kommunen/fylkeskommunen oppfyller sine lovpålagte plikter. Tilsvarende avgjør tilsynsmyndigheten selv om den skal 

ilegge sanksjoner. 

 
Varslinger sendes Fylkesmannens postmottak på følgende e-post: fmoapostmottak@fylkesmannen.no merket med 

«Samordningsstaben». 

 

3. Dialog 

Dersom det er hensiktsmessig og forsvarlig, skal tilsynsmyndighetene føre dialog med kommunen/ fylkeskommunen før pålegg eller 

andre sanksjoner med vesentlig virkning vedtas. Dialogen kan omhandle utforming av pålegg med vesentlige virkninger eller andre 

sanksjoner og kommunens/fylkeskommunens oppfølging av disse. Dialogen skal skje i regi av Fylkesmannen. Forespørsel om 

samordning av dialog sendes til Fylkesmannens postmottak på følgende e-post: fmoapostmottak@fylkesmannen.no merket med 

«Samordningsstaben» 
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5. Konsekvenser av brudd på samordningsplikten 
Å ikke følge samordningsbestemmelsene, kan være i strid med korrekt saksbehandling. Etter alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper 

vil et vedtak om pålegg likevel være gyldig når det er grunn til å regne med at den eventuelle feil ikke kan ha virket bestemmende på 

vedtakets innhold. Om feilen kan ha vært utslagsgivende på innholdet i vedtaket må, vurderes konkret. For en utfyllende drøftelse av 

momenter som kan inngå i en slik vurdering vises det til Ot.prp. nr. 97 (2005-2006) kap. 8.3.1. 
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6. Liste over kontaktpersoner 
Tilsynsmyndigheter: Navn: E-post: Telefon: 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus:     

Samordningsstaben Fakra Butt fmoafbu@fylkesmannen.no 22003597 

Barnehageområdet Jane Barbro Hjellegjerde Aambakk fmoajan@fylkesmannen.no 22003808 

Utdanningsområdet Inger Børte fmoaibor@fylkesmannen.no 22003803 

Sosial- og familieområdet- Sosial Grete Finstad fmoagnf@fylkesmannen.no 22003615 

Sosial- og familieområdet- Barnevern Tove Narud fmoatna@fylkesmannen.no 22003744 

Helseområdet Heidi Fugli fmoahfu@fylkesmannen.no 22003921 

Miljøvernområdet Jens Hertzberg fmoajhe@fylkesmannen.no 22003651 

Landbruksområdet Trond Løfsgaard fmoatrl@fylkesmannen.no 22003663 

Beredskapsområdet Rune Svindland fmoarsv@fylkesmannen.no 22003544 

Statlige tilsynsmyndigheter:    

Arbeidstilsynet Anne Langedrag anne.langedrag@arbeidstilsynet.no 73 19 97 00 

Mattilsynet, Region Stor-Oslo  Kirsti Ullsfoss kirsti.edith.ullsfoss@mattilsynet.no 22 77 84 87 

Arkivverket Jon Sandven jonsan@arkivverket.no 92 61 36 41 
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Vegvesenet – region Øst Jon Øverengen Wilberg jon.Overengen.wilberg@vegvesen.no 61 27 11 82 

Sekretariat-og revisjonsenheter:    

FIKS - Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat Jan T. Løken FIKS@follofiks.no 64 96 20 58 

ROKUS IKS- Romerike kontrollutvalgssekretariat Mona Moengen monmoe@lorenskog.kommune.no 67 93 45 80 

Kontrollutvalget i Oslo Reidar Enger reidar.enger@krv.oslo.kommune.no 23 48 68 03 

Kommunerevisjon i Oslo  Hilde Ludt hilde.ludt@krv.oslo.kommune.no 23 48 68 36 
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Arkivsak-dok. 15/00241-32 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 24.04.2017 
 
 
 

   
 
 

EVENTUELT 

 

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