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FRIE INNTEKTER - RAPPORTERING TIL KONTROLLUTVALGET 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget mottar til orientering samme rapportering på skatt og rammetilskudd 
som Utvalg for økonomi, eiendom og eierstyring og Administrativ ledergruppe. 
 
Vedlegg:  
Notat fra rådmannen 10.11.16. Frie inntekter – rapportering til Kontrollutvalget 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har tidligere mottatt månedlig oversikt over kommunens 
skatteinngang. Oversikten har vært lagt frem som en referatsak, og tatt til orientering. 
Denne oversikten er utarbeidet til internt formål, og er ikke en fullstendig rapportering 
på frie inntekter som består både av skatt og rammetilskudd.  
 
Kommunestyret har gitt utvalg for økonomi, eiendom og eierstyring (ØEE) i oppdrag 
å følge opp kommunens økonomi. ØEE mottar fem årlige rapporter. I tillegg 
utarbeides det administrative rapporter. Rådmannen peker på at det er viktig at 
rapporteringen til ulike organer standardiseres både med tanke på inn hold og 
tidsbruk. Rådmannen foreslår at kontrollutvalget får samme rapportering på skatt og 
rammetilskudd som ØEE og Administrativ ledergruppe. 
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Notat

Til: Kontrollutvalget

Fra: Rådmannen

Kopi :

Saksnr./Arkivkode Sted Dato
16 / 8991 - 212 ASKER 10.11.2016

Frie inntekter – rapportering til Kontrollutvalget

Frie inntekter
Frie inntekter er skatt og rammetilskudd. Dette er midler kommunene fritt kan
disponere uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler.
Rammetilskudd og forventet nivå på skatteinntekter blir fastsatt i
statsbudsjettet.

Geogr afiske og demografiske ulikheter påvirker både kostnads - og inntektsnivå i
kommunene. Formålet med inntektssystemet er å gi likeverdig tjenestetilbud til
alle innbyggere.

Skatt
En andel av skatten som personlige skatteytere betaler, tilfaller kommunene.
Andelen hver kommune mottar (fordelingstall) er basert på prognoser foretatt
av skattedirektoratet. Etter hvert som skatteoppgjørene foreligger, blir
kommunenes fordelingstall og inntekt korrigert. Endelig skatteinntekt knyttet til
et skatteår foreligger først etter tre år.

Rammetilskudd
Rammetilskuddet består hovedsakelig av et innbyggertilskudd, likt beløp per
innbygger. For å sikre likeverdige tjenestetilbud blir det foretatt en utgifts - og
inntektsutjevning. Utgiftsutjevningen skjer på bakgrunn av kostnadsnøkler.
Disse består av en rekke kriterier som forklarer hvorfor det er forskjeller i
kommunenes utgifter til velferdstjenester. Kriteriene er hovedsakelig knyttet til
alders grupper, sosiale - og geografiske forhold. Inntektsutjevningen
omfordeler inntekter fra kommuner med høye skatteinntekter til kommuner med
lave skatteinntekter.

Innbyggertilskudd og utgiftsutjevning baseres på satser i statsbudsjettet og
utbetales kommune n i ti terminer. Inntektsutjevningen beregnes etterskuddsvis
ved hver termin og påvirkes både av egne skatteinntekter og landets
skatteinntekter. Kommunens skatteinntekter er klare rundt 10. i påfølgende
måned mens skatteinntektene for landet ikke foreligg er før den 20.
Administrasjonen må avvente dette før rapport kan utarbeides.

KS har utarbeidet en budsjettmodell som benyttes for beregning av kommunens
forventede skatteinntekter og rammetilskudd.
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Rapportering
Administrasjonen følger løpende opp egne s katteinntekter og sammenligner med
landsgjennomsnittet for å vurdere prognose for året. Virkningen av endringer i
fordelingstall (mars og november) er imidlertid uforutsigbar og kompliserer
prognosesettingen.

Utvalg for økonomi, eiendom og eierstyring er , av kommunestyret, satt til å
følge opp kommunens økonomi. Årlig mottar utvalget fem økonomirapporter.
Skatt og rammetilskudd omtales her i eget punkt. De andre månedene, unntatt
januar og juni, utarbeides en administrativ rapport.

Asker kommune har som mål å utvikle arbeidsprosesser og rutiner som bidrar til
samordningsgevinster, effektiv ressursutnyttelse og god kvalitet. For å sikre
dette innenfor økonomirapportering er det viktig at rapporteringen til ulike
organer standardiseres både med tanke på inn hold og tid.

Rådmannen foreslår derfor at Kontrollutvalget får tilsvarende rapportering, på
skatt og rammetilskudd, som ØEE og Administrativ ledergruppe.

Vedlegg:
1. Eksempel på rapportering av skatt og rammetilskudd
2. Inntektssystemet for norske komm uner
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OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJON SOSIALHJELP TIL 
UNGE I ASKER 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget har merket seg at rapporten er fulgt opp, og avslutter med dette sin 
oppfølging av forvaltningsrevisjonen. 
 
Vedlegg:  
Rapportering – Forvaltningsrevisjon – Sosialhjelp til unge, notat fra rådmannen 
15.11.16. 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget foretok en tilbudsforespørsel, og valgte KPMG til leverandør av 
forvaltningsrevisjonsrapport Sosialhjelp til Unge i Asker. Revisor kom med følgende 
anbefalinger i revisjonsrapporten:  

 Undersøke kommunens rutiner og praksis for registrering av utbetalinger i 
SOCIO, og vurdere hvorvidt det er i tråd med KOSTRA-veiledningen. Hvis det 
er avvik, bør det gjøres korrigerende grep som sikrer at data blir rapportert inn 
riktig.  

 Utarbeide en felles rutine for registrering av utbetalinger i SOCIO.  

 Vurdere behovet for å monitorere ventetid på arbeidstiltak. Dette for å 
kartlegge hvor mye tid som faktisk går med til dette.  
 

Rapporten ble behandlet i junimøtet (sak 37/16), og sendt kommunestyret som fattet 
følgende vedtak (sak 83/16): 

a. Kommunestyret tar revisjonsrapporten Sosialhjelp til unge til orientering.  
b. Kommunestyret ber administrasjonen om å følge opp revisjonsrapportens funn 

og anbefalinger, herunder be NAV kartlegge ventetid på arbeidstiltak for en 
periode og at kommunen bør bli flinkere til å ta inn lærlinger. 

 
I vedlagte notat til saken har rådmannen redegjort for at rapportens funn er fulgt opp, 
og avvik er lukket. Kommunen har satt i gang et arbeid med rutiner for systematisk 
kartlegging av ventetid på tiltak for ungdom på sosialhjelp.  
 
Når det gjelder lærlinger, har Asker kommune vedtatt en målsetting om å opprette en 
lærling/lærekandidatplass pr. 1000 innbygger over 4 år. I notatet fra rådmannen 
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fremgår det at opptrappingsplanen innebærer at kommunen vil gå fra 35 til 60 
plasser fra 2015 – 2018.  
 
NAV leder Wenche Steen vil være tilstede i møtet for å legge frem saken og svare på 
kontrollutvalgets spørsmål. 
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SELSKAPSKONTROLL ASKER PRODUKT AS 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalget tar rapporten om selskapskontroll med Asker produkt til 

orientering. 
2. Rapporten sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:  

a) Kommunestyret tar revisjonsrapporten til orientering. 
b) Kommunestyret ber administrasjonen om å følge opp revisjonsrapportens 

anbefalinger.  
c) Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om hvordan 

anbefalingene er fulgt opp ultimo 2017. 
 
Vedlegg:  
Selskapskontroll med Asker Produkt AS, BDO 21. november 2016 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget bestilte selskapskontroll i Asker Produkt AS i møtet 19.9.16, sak 
62/16. Rapporten er vedlagt saken.  
 
Hovedformålet med kontrollen har vært å vurdere Asker kommunes oppfølgning av 
eierskapet i Asker Produkt AS. Selskapskontrollen bygger på informasjon fra 
kommunen, styret og ledelsen i selskapet samt åpne kilder. BDO presiserer at 
selskapskontrollen er en vurdering av om virksomheten styres etter eiernes formål og 
ikke en kontroll av selskapets drift. 
 
To hovedproblemstillinger har vært belyst: 

1. Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 
2. Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak 

og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god 
eierstyring og selskapsledelse? 

 
BDOs konklusjon er at Asker kommune fører god kontroll med sine eierinteresser i 
Asker Produkt AS, og at kommunens eierinteresser i Asker Produkt er ivaretatt 
gjennom de rutinene som er etablert og dokumentert. Selv om selskapskontrollen 
viser at Asker kommune utøver den på tilfredsstillende vis, fremmer revisor likevel to 
anbefalinger: 



76/16 Selskapskontroll Asker Produkt AS - 16/00115-1 Selskapskontroll Asker Produkt AS : Selskapskontroll Asker Produkt AS

 

  
2 

1. Asker kommune bør etablere konkrete målsettinger med sitt eierskap i Asker 
Produkt. 

2. Asker kommune bør avklare selskapets forhold til EØS-regelverket om ulovlig 
statsstøtte. 
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Rapport 

Rapportens betegnelseadfdfdsrfdsfdas 

 

Oslo, dato  

Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er 

avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og risiko. BDO vil 

ikke kunne gjøres ansvarlig overfor en tredjepart. 

Rapport 

Selskapskontroll med Asker Produkt AS 

  

 

Oslo, 21. november 2016 

  

 

Oslo, desember 2016 

 

 
Illustrasjon: Skilt- og treprodukter fra Asker Produkt AS. Kilde: www.aprod.no 
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1. Sammendrag og anbefalinger 

Bakgrunnen for prosjektet er vedtatt plan for selskapskontroll for 2016 – 2019. Selskapskontrollen er 

gjort i overensstemmelse med kommunelovens regler om gjennomføring av selskapskontroll i §§ 77 

og 80, samt forskrift om kontrollutvalg §§ 13 og 14.  

Hovedformålet med kontrollen har vært å vurdere Asker kommunes oppfølgning av eierskapet i As-

ker Produkt AS. Mandat for prosjektet har vært å kontrollere hvordan selskapet er styrt og hvordan 

Asker kommunes oppfølging av selskapet er gjennomført. Selskapskontrollen bygger på informasjon 

fra eiere (kommunen), styret og ledelsen i selskapet samt åpne kilder. Bruken av kilder utover infor-

masjon fra eierne er gjort for å se etter at eierstyringen også er omsatt i praksis. Det presiseres at 

selskapskontrollen er en vurdering av om virksomheten styres etter eiernes formål og ikke en kon-

troll av selskapets drift. 

To hovedproblemstillinger har vært belyst: 

1. Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser?  

2. Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, 

aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse? 

Formålet til Asker Produkt er beskrevet i selskapets vedtekter. Utover dette er det ikke utarbeidet 

egen eierstrategi eller dokumentert spesifikke mål for Asker Produkt av kommunen. 

Kommunens eiermelding fra 2009 har gitt klare føringer for eierstyringen av Asker Produkt. Kommu-

nen har i dag i praksis implementert alle prinsippene fra eiermeldingen, og kommunen rapporterer 

status for Asker Produkt gjennom vedlegg til kommunens årsmelding. Vår gjennomgang viser at prin-

sippene er innarbeidet i rutiner og praksis for løpende eierstyring. 

Videre er Asker kommunes eierprinsipper i tråd med KS’ anbefalinger om eierstyring, selskapsle-

delse og kontroll, og vår kontroll har ikke funnet vesentlige avvik fra denne anbefalingen. Kommu-

nen utarbeider imidlertid ikke eksplisitte målsettinger for sitt eierskap i Asker Produkt. BDO vil an-

befale Asker kommune å etablere slike målsettinger. 

I NKRFs veileder om selskapskontroll, trekkes det blant annet fram avtalemessige og juridiske for-

hold som bør vurderes. Asker Produkt har vesentlige avtaler med Asker kommune, eksempelvis gjen-

nom leie av eksisterende og nye lokaler. Videre mottar Asker Produkt finansiell støtte både fra As-

ker kommune og fra NAV. Risiko for ulovlig statsstøtte til virksomhet som driver konkurranseutsatt 

virksomhet er et forhold kommunen må være oppmerksom på. Vi har ikke foretatt analyser som 

skulle tilsi at disse forholdene ikke er ivaretatt, men BDO vil anbefale Asker kommune å gjennom-

føre en nærmere undersøkelse av Asker Produkts forhold til EØS-regelverket.  

Kommunen har gjennom utvalg for økonomi, eiendom og eierstyring (ØEE) løpende oppfølging av 

selskapet gjennom eierbrev og eierdag, og selskapets økonomi og resultater tas inn i kommunens 

årsmelding som vedlegg. Selv om kommunen ikke skal oppdatere eiermeldingen fra 2009, har den 

fastsatt en rekke prinsipper for eierstyring som også er i tråd med KS’ anbefalinger om eierstyring.  

Vår konklusjon er at Asker kommune fører god kontroll med sine eierinteresser i Asker Produkt AS og 

at kommunens eierinteresser i Asker Produkt er ivaretatt gjennom de rutinene som er etablert og 

dokumentert. Selv om selskapskontrollen viser at Asker kommune utøver den på tilfredsstillende vis, 

fremmer vi likevel to anbefalinger: 

1. Asker kommune bør etablere konkrete målsettinger med sitt eierskap i Asker Produkt. 

2. Asker kommune bør avklare selskapets forhold til EØS-regelverket om ulovlig statsstøtte. 
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2. Innledning 

2.1. Bakgrunn 

Bakgrunnen for selskapskontrollen er plan for selskapskontroll 2016 – 2019. Selskapskontrollen er ut-

ført av BDO på oppdrag fra kontrollutvalget i Asker kommune. 

Det er tidligere ikke foretatt selskapskontroll av Asker Produkt AS. Samtidig er selskapet et av sel-

skapene Asker kommune har størst innskudd i rent beløpsmessig, samt at omsetning er relativt stor. 

Mye har skjedd i selskapet de senere år, og det er ny ledelse i selskapet.  

2.2. Formål og problemstillinger 

Formålet med selskapskontrollen har vært å påse at kommunen fører kontroll med forvaltningen av 

eierinteressene kommunen har i Asker Produkt AS. I dette ligger å kontrollere om den som utøver 

kommunens eierinteresser i selskapet, gjør dette i samsvar med kommunestyrets beslutninger, ved-

tak og intensjoner. Dette innebærer en utøvelse av skjønn for hva som er eieranliggender, og som 

hører inn under eiernes ansvar, og oppgaver som hører inn under styret/administrasjonen i selska-

pet. 

Kontrollen har besvart følgende to problemstillinger: 

1. Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? I dette ligger det to underproblemstil-

linger: 

a. Har kommunen etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine eierinteresser? 

b. Er rutinene gode nok, og blir de fulgt? 

2. Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, 

aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse? 

Selskapskontrollen er gjort i overensstemmelse med kommunelovens regler i §§ 77 og 80, samt for-

skrift om kontrollutvalg §§ 13 og 14. 

2.3. Tilnærming og avgrensning 

Det presiseres at selskapskontrollen er en vurdering av om hvorvidt virksomheten styres etter eier-

nes formål. Det innebærer at kontrollen begrenser seg til en vurdering av om eierne har etablert 

tilfredsstillende rammer for styringen, og at virksomheten faktisk opererer i tråd med formålet. En 

materiell vurdering av selskapets organisering, drift og funksjon faller således utenfor denne kon-

trollen. 

Rapporten bygger på informasjon fra eierne (kommunen), styret og administrasjonen i selskapet, 

samt åpne kilder. En viktig del av informasjonsinnhentingen har vært intervjuer med Trine Groven, 

juridisk rådgiver i Asker kommune og Britt Erlandsen Villa, daglig leder i Asker Produkt AS. Bruken 

av kilder utover informasjon fra eierne er gjort for å sikre at eierstyringen også er omsatt i praksis. 

Den samlede dokumentasjon om selskapet som er mottatt fra eierne, styret og daglig leder fremgår 

av dokumentliste i vedlegg. 

Der selskapet, styret og administrasjon beskrives med et detaljeringsnivå som går ut over informa-

sjon om den rene eierstyringen, er dette for å gi et bidrag til et helhetsbilde som igjen er av verdi 

for vurdering av eierstyringen i selskapet, og hvordan denne fungerer i praksis. 
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3. Nærmere om Asker Produkt AS 

3.1. Faktabeskrivelse 

Asker Produkt er en bedrift som tilbyr arbeidsplasser til uføretrygdede personer med funksjonsned-

settelse, og tilrettelagt fagopplæring og arbeidstrening for personer som ønsker vekst og utvikling 

for å komme inn i det ordinære arbeidslivet. Selskapet tilbyr skilt- og treprodukter i kombinasjon 

med gravering, catering og drift av kantiner. Fundamentet til Asker Produkt kom gjennom HVPU-

reformen for over 30 år siden. Bedriften ble grunnlagt i 1991 som et aksjeselskap som eies 100 pro-

sent av Asker kommune, og er et tiltak under arbeidsmarkedsetaten (ASVO). 

Asker Produkt har 36 ansatte knyttet til varig tilrettelagte arbeidsplasser. I tillegg har selskapet åtte 

arbeidspraksiskandidater fra Nav, én bakerlærling, lærekandidater og 20 ordinært ansatte. Til sam-

men sysselsetter Asker Produkt ca. 70 personer. Asker Produkt mottar støtte fra kommunen og Nav. 

I perioden 2010 – 2015 utgjorde støtten 65,2 mill. kroner og 10,3 mill. kroner i 2016, hvorav Asker 

kommune bidro med 5,0 mill. kroner. 

Selskapet er aksjonær i et nyopprettet selskap OLIA (opplæringskontoret for lærekandidater i Akers-

hus) og tilbyr flere lærekandidatløp innenfor eksempelvis fagområdene baker, konditor, kokk, snek-

ker, kontorfag, service og samferdsel, transport og logistikk. 

Asker Produkts målsetting er vekst og arbeidsinkludering; å skape god livskvalitet gjennom inklude-

ring, og reell deltakelse i arbeidslivet. 

3.2. Styresammensetning 

Styret i Asker Produkt består i dag av fem representanter (2 kvinner og 3 menn), hvorav tre repre-
senterer Asker kommune. 
 

Rolle Navn Representerer 

Styrets leder Per-Sveno Thoresen (f 1953) Asker kommune 

Nestleder Vera Selnes (f 1948) Asker kommune (AP) 

Styremedlem Petter Trebler (f 1954) Asker kommune (H) 

Styremedlem Sorosh Dareh Baghi (f 1989) Ansatterepresentant (tilrettelagt) 

Styremedlem Carina Bjørnstad (f 1981) Ansatterepresentant 

Daglig leder Britt Randi Erlandsen Villa (f 1963) i.a. 
Tabell 1: Oversikt over styremedlemmer og daglig leder i Asker Produkt AS. 
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3.3. Finansielle nøkkeltall 

Asker Produkt har hatt en jevn omsetnings-

vekst siden 2010 fra 15,9 mill. i 2010 til 26,3 

mill. i 2015. Budsjettet for 2016 er 28,1 mill. 

Omsetningen har i gjennomsnitt vokst med 8 % 

per år. Støtte (Annen driftsinntekt) fra Asker 

kommune og NAV utgjorde 11,6 mill. i 2015 og 

er fordelt omtrent 50/50 mellom kommunen 

og NAV. I budsjettet for 2016 utgjør det stat-

lige tilskuddet 5,3 mill. og det kommunale til-

skuddet 5,0 mill. I gjennomsnitt har offentlig 

støtte ligget på 50 % av inntekten i perioden 

2010 – 2015.  

Årsresultatet til Asker Produkt har variert fra 

(-)0,3 mill. i 2011 til 1,1 mill. i 2014. Dette har 

gitt en gjennomsnittlig egenkapitalrentabilitet 

etter skatt på 3,8 % varierende fra (-)5 % i 

2011 til 12,9 % i 2014. 

Lønnskostnader utgjør største driftskostnad 

med 12,4 mill. i 2015 eller 61 % av samlede 

driftskostnader. I 2010 utgjorde lønnskostna-

der tilvarende 9,7 mill. eller 58 % av samlede 

driftskostnader. Det har i perioden ikke vært 

utbetalt utbytte fra Asker Produkt. 

Egenkapitalen til Asker Produkt utgjorde 8,3 

mill. ved utgangen av 2015 eller 71 % i egenka-

pitalandel. Egenkapitalen har vokst med 0,6 

mill. gjennom tilbakeholdt overskudd. Egenka-

pitalandelen har i gjennomsnitt ligget på 68 % 

gjennom perioden. 

Selskapet har begrensede verdier i anleggsmid-

ler som utgjorde til sammen 1,6 mill. i 2015. 

Ved utgangen av 2015 besto gjelden i Asker 

Produkt av kortsiktig gjeld. Sum omløpsmidler 

har i perioden ligget på mellom 7,0 mill. kro-

ner i 2010 og 10,1 mill. i 2015. Asker Produkt 

har med dette hatt en god likviditet gjennom 

hele perioden med en likviditetsgrad 1 på mel-

lom 2,3 og 2,9 gjennom hele perioden. 
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4. Asker kommunes formål med eierskapet i Asker Produkt 

Asker kommunes formål med eierskapet i Asker Produkt er definert i vedtektene1. Av disse framgår 

det:  

- Selskapets formål er, gjennom produksjon av varer og/eller tjenester for et marked og de-

taljhandel, å skape varige arbeidsplasser og kompetanseutvikling for personer som ikke er 

konkurransedyktige på det åpne arbeidsmarked og synliggjøre verdien av yrkeshemmet ar-

beidskraft.  

- Selskapet skal være konkurransedyktig og markedsorientert, og ta utgangspunkt i lokale for-

hold og behov.  

- Det skal ikke stilles spesielle krav til funksjonsnivå hos arbeidstakerne, men den totale ar-

beidstakergruppen skal bestå av personer med svært ulik type og grad av behov for hjelp.  

- Produksjonen skal til enhver tid baseres på arbeidstakergruppens kvalifikasjoner og utvik-

lingsmuligheter.  

- De arbeidstakerne som ønsker det og har mulighet til å få arbeid på det ordinære arbeids-

marked, skal få hjelp til dette.  

- Selskapet skal drives innenfor de ansvarsrammene NAV og kommunen har for å tilrettelegge 

arbeid for særlig svake grupper. 

5. Praktisering av eierstyringen i Asker Produkt 

Vi har i det følgende kort redegjort for elementer fra vår gjennomgang relevant for vår vurdering av 

om Asker kommune har kontroll med sin eierinteresse i Asker Produkt, og om eierinteressen utøves 

på en tilfredsstillende måte. 

5.1. ØEE og ordfører er gitt mandat og myndighet for løpende eieroppfølging 

Eierskapet i Asker Produkt følges opp gjennom utvalg for økonomi, eiendom og eierstyring (ØEE). 

Utvalget er sammensatt og valgt blant formannskapets medlemmer.  

I henhold til reglement2 for formannskapets arbeidsutvalg skal ØEE uttale seg i eierstyringssaker, 

herunder saker om kommunens eierinteresser i selskaper/foretak, eierstrategier for kommunalt eide 

selskaper/foretak, foreslå styremedlemmer i kommunalt eide selskaper/foretak og bestemme inn-

hold og gjennomføring av kommunestyrets årlige eierdag. ØEE har ikke selvstendig beslutningsmyn-

dighet, men avgir innstilling til formannskapet i saker som er tillagt utvalgets ansvarsområde. For 

2016 er det berammet ti møter i «gul kalenderen».  

Ordfører er gitt fullmakt til å representere Asker kommune på generalforsamlingen3 til Asker Pro-

dukt etter delegeringsreglementet. Det følger videre av delegeringsreglementet at ordfører må for-

ankre alle beslutninger til generalforsamlingen i ØEE. I praksis skjer dette ved at eiersekretariatet, 

som er lagt under rådmannen, legger frem innkalling til generalforsamlingen for ØEE slik at ØEE kan 

gi ordfører politiske føringer før generalforsamlingen. 

                                                           
1 Jf. § 3 (vedtekter av 2.1.1991, sist revidert 23.5.2011) 
2  Reglementet ble vedtatt av formannskapet 29.11.2011, sak 11/212. 
3 Se delegeringsreglementet § 3 fjerde ledd 
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5.2. Årlig eierbrev og eierdag er sentrale elementer i eieroppfølgingen utover deltagelse på 

generalforsamling og behandling av årsrapport  

Et årlig eierbrev med tilhørende «eierdag» utgjør sentrale elementer i eieroppfølgingen av Asker 

Produkt. Her signaliseres forventninger til selskapet. I forkant av eierdagen oversendes eierbrevet 

til selskapet. Her utfordrer kommunen selskapet til å rapportere om forhold som samfunnsansvar, 

etiske retningslinjer, styreevaluering, hvordan de forholder seg til offentlige innkjøpsregler mm. 

Ulike tema har vært fokusert på eierdagen, og for 2016 ble Asker Produkt bedt om å orientere om 

strategiske utfordringer, resultater i 2015 og gjennomført egenevaluering av styrets arbeid og kom-

petanse. På eierdagen forventes det at selskapet stiller med daglig leder og styreleder hvor selska-

pets status og strategiske utfordringer presenteres.  

I årsmeldingen til Asker kommune inkluderes det et et vedlegg med beskrivelse av status og aktivi-

teter for selskap kommunen har eierinteresser i, herunder Asker Produkt. Daglig leder opplever vi-

dere at det ved behov er god dialog med ordfører og andre representanter for Asker kommune. 

5.3. Asker kommune utarbeider ikke årlige målsettinger for eierskapet i Asker Produkt  

Formålet til Asker Produkt er beskrevet i selskapets vedtekter. Formannskapet behandlet egen sak 

om eierstrategi for Asker Produkt i 20124. Utover dette er det ikke utarbeidet spesifikke mål for As-

ker Produkt av kommunen. Forventninger til selskapet kommuniseres og rapporteres i den årlige ei-

erdagen nevnt ovenfor.  

Ifølge daglig leder opplever selskapet til tider å være i konkurranse med andre aktiviteter i kommu-

nen, og har derfor etterspurt klarere retningslinjer for hva kommunen ønsker med selskapet. Dette 

gjelder eksempelvis kommunens tilbud om arbeidsrettede aktiviteter utenom det kommersielle ar-

beidsrettede målet som Asker Produkt har. Begge tilbudene er underlagt oppfølging fra Helse og 

omsorg i Asker kommune.  

For øvrig har ikke kommunen utarbeidet spesifikke retningslinjer eller instrukser til selskapets admi-

nistrasjon, eller bestemt hvilken risikoprofil selskapet skal drives etter. Selskapet får som nevnt sig-

naler gjennom eierbrev og eierdagen. Dette omfatter blant annet bytte av revisor og spesifikke for-

hold som ØEE ønsker at selskapet og styret skal rapportere på, eksempelvis samfunnsansvar, etikk5 

og antikorrupsjon. 

Det er utarbeidet styreinstruks6 for styrets arbeid. 

5.4. Kriterier for valg og sammensetning av styret er vedtatt av kommunestyret  

Kriterier for styresammensetning ble definert i eiermeldingen fra 2009. ØEE er i dag valgkomite og 

foreslår kandidater til styreverv i Asker kommunes aksjeselskaper, herunder i Asker Produkt. Sit-

tende folkevalgte kan ikke inneha styreverv der kommunen har eierinteresser. Dette er en endring 

fra tidligere praksis.  

Godtgjørelse til styremedlemmene er vedtatt av formannskapet i egen sak «Retningslinjer for fast-

settelse av syrehonorar i kommunalt eide selskaper»7. I forbindelse med eierdagen i 2016 ble det 

gjennomført egenevaluering av styret i Asker Produkt8.  

                                                           
4 Se formannskapssak 67/12 av 27.03.2012 
5 Se etiske retningslinjer av 15.3.2015 
6 Se innspill til ØEE og eierdagen 2016 
7 Se formannskapssak 13/145 av 12.11.2013. 
8 Se innspill til ØEE og eierdagen 2016; Styreevaluering 
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5.5. Folkevalgte representanter gis opplæring og informasjon om eierstyring 

Opplæring og informasjon om eierstyringen er en del av opplæringen til de folkevalgte i forbindelse 

med ny kommunestyreperiode. Som en del av opplæringsprogrammet inkluderes informasjon om 

styringssystem for selskapene, jf. folkevalgtopplæring 2015 -2019.  

Videre møter formannskapet selskapet på den årlige eierdagen, og i løpet av valgperioden inviteres 

også kommunestyret til denne eierdagen, gjerne første året etter at nytt kommunestyre er konstitu-

ert. (For sittende kommunestyre skulle dette vært gjennomført i april 2016, men er denne gangen 

lagt inn i kalenderen til kommunestyret i 2017). Det hentes da gjerne inn eksterne foredragsholdere 

for å informere om eierstyring.  

For øvrig inngår eierstyring som et element i kommunens modell for helhetlig plan- og styring, her-

under «Ledelse og styring i Asker kommune» vedtatt i januar 2015. 

5.6. Selskapets budsjettprosess er en integrert del av Asker kommunes årshjul 

Selskapet legger frem budsjettet på generalforsamlingen hvor det vedtas. Asker Produkt mottar til-

skudd fra Asker kommune. Tilskuddet vedtas som en del av kommunens budsjettbehandling i desem-

ber året før budsjettåret. For å motta støtte, må selskapet tilpasse sitt budsjett til budsjettarbeidet 

i Asker kommune. Selskapet må vurdere og melde sitt behov i forkant av budsjettmøtet med kom-

munen i juni året før budsjettåret. Asker Produkt må deretter utarbeide sine egne budsjetter og sitt 

eget aktivitetsnivå ut fra vedtatt støtte fra kommunen. 

5.7. Risiko knyttet til offentlig støtte og leveranser i et konkurranseutsatt marked 

Asker kommune er 100 % eier i Asker Produkt.  Samtidig utøver Asker Produkt forretningsmessig drift 

i konkurranse med andre private aktører. Videre er kommunen både leverandør til selskapet gjen-

nom utleie av lokaler (eksiterende i Gamle Borgenvei og nye i Solbråtveien 32a), og kunde av selska-

pet i ulike sammenhenger. 

Kombinasjonen kommunalt selskap med offentlig bidrag til arbeidsmarkedstiltak og selskapets kon-

kurranseutsatte virksomhet med salg av produkter i markedet, innebærer at Asker Produkt må for-

holde seg til EØS-regelverket om ulovlig statsstøtte og risikoen for kryssubsidiering. Overtredelser av 

dette regelverket kan innebære uønskede konsekvenser både for selskapet og Asker kommune. 

Kommunen er ellers oppmerksom på rollene som bestiller og utfører når det gjelder forholdet mel-

lom administrasjon og folkevalgte. I saken om ny eierskapspolitikk9 fremkommer det: «For rådman-

nen er det viktig å skille rollen som bestiller av tjenester fra selskapene, som rådmannen forvalter, 

og rollen som eier, som de folkevalgte forvalter. Rådmannen er kommunens bestiller av tjenester 

fra selskapene når rådmannen er delegert resultatansvaret for tjenesteområdet. Det formelle skillet 

mellom eierrollen og bestillerrollen bør utdypes nærmere, slik rådmannen ser det. De ulike rollene 

må ivaretas på en praktisk gjennomførbar måte, som ikke medfører unødvendig merarbeid.» 

Ifølge daglig leder følger Asker Produkt reglene om offentlige anskaffelser og reglene i offent-

leglova, selv om selskapet ikke er pålagt det siste. Eierskap med betydelige offentlig støtte tilsier at 

det er pålagt å følge offentlighetsloven, mens konkurranseutsatt virksomhet taler for unntak. Videre 

er selskapet ifølge daglig leder opptatt av å skille konkurranseutsatt virksomhet fra støttet virksom-

het i sine regnskaper. 

                                                           
9 Se sak 16/3448. 
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6. Vurderinger og konklusjoner 

Hovedformålet med selskapskontrollen har vært å vurdere hvorvidt Asker kommunes eierstyring med 

Asker Produkt AS kan anses tilfredsstillende. Dette innebærer at våre vurderinger har hatt fokus på 

å identifisere vesentlige negative avvik ut fra definerte kriterier. 

Vurderingene bygger på den informasjon som er omtalt i kapittel 5 ovenfor: Praktisering av eiersty-

ringen i Asker Produkt. Våre vurderinger nedenfor er gjort opp mot følgende sentrale kriterier: 

- Aksjeloven 

- Eiermeldingen av 2009 

- Prinsipper for eierstyring 

- KS’ Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll 

- NKRFs Veileder for selskapskontroll 

6.1. Asker kommune utøver eierskapet i Asker Produkt i samsvar med aksjeloven 

Aksjeloven danner rammeverket for Asker kommunes mulighet for eierstyring i Asker Produkt. Etter 

anbefalingen fra KS om eierstyring, selskapsledelse og kontroll er det gitt veiledning om følgende 

vedrørende aksjeselskaper:  

«I et AS har eierne begrenset økonomisk risiko for selskapets økonomiske forpliktelser. Sel-

skapets øverste eierorgan er generalforsamlingen. Gjennom generalforsamlingen, utøver ei-

erne den øverste myndigheten i selskapet. Her kan eierne gjennom vedtekter, instrukser og 

andre generalforsamlingsvedtak fastsette rammer og gi nærmere regler for styret og daglig 

leder. Det er generalforsamlingen som velger styret. Selskapet ledes av styret og daglig le-

der. Styret har det overordnede ansvaret for at selskapet drives i samsvar med eiernes for-

mål og innenfor rammen av lovverket. Styret har også en viktig funksjon for å sikre strate-

gisk planlegging for selskapet. Daglig leder skal forholde seg til de pålegg og retningslinjer 

som styret har gitt.» 

Vår vurdering er at Asker Produkt er satt opp i henhold til formalkravene i aksjeloven, og at Asker 

kommune i henhold til aksjeloven utøver sin eiermyndighet gjennom generalforsamlingen med ord-

fører som eierrepresentant. Vi har i vår gjennomgang ikke funnet vesentlige avvik fra kravene i ak-

sjeloven omkring utøvelsen av Asker kommunes eierskap i Asker Produkt AS.  

6.2. Asker kommune rapporterer status for Asker Produkt i kommunens årsmelding 

Asker kommunes eierskapsforvaltning er forankret i prinsipper for eierstyring nedfelt i eiermelding 

fra 2009. Eiermeldingen ble utarbeidet av de folkevalgte med formål å få oversikt over selskapene 

Asker kommune eide, styrene, omsetning, hvilke selskapsformer som fantes, og hva som var aktuelle 

selskapsformer. Prosessen gjorde de folkevalgte bevisst hva man hadde av selskaper, og halvparten 

av meldingen er en oversikt over selskapene. I dag har kommunen et eget vedlegg til kommunens 

årsrapport der selskapene beskrives.  
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Kommunen har vedtatt at man ikke skal utarbeide en ny eiermelding, og heller ikke gjennomføre en 

prosess for rullering av eiermeldingen. Rådmann skal isteden legge frem egen sak om kommunens 

eierskapspolitikk.10  

Vår vurdering er at eiermeldingen fra 2009 har gitt klare føringer for Asker kommunes eierstyring. 

Kommunen har i dag i praksis implementert alle prinsippene fra eiermeldingen, og kommunen rap-

porterer i dag status for Asker Produkt gjennom vedlegg til årsmeldingen. Vår gjennomgang viser at 

prinsippene er innarbeidet i rutiner og praksis for løpende eierstyring. 

6.3. Asker kommune etterlever vedtatte prinsipper for eierstyring 

Utvalg for økonomi, eiendom og eierstyring (ØEE) er etablert for å ivareta kommunens eierinteres-

ser i kommunalt eide selskaper, herunder Asker Produkt. Rådmannen er sekretariat for ØEE og leg-

ger til rette for løpende politisk oppfølging av den kommunale selskapsporteføljen gjennom utred-

ning av saker og oppfølging av representantskapsmøter og generalforsamlinger. 

Asker kommune har vedtatt følgende prinsipper for eierstyring11: 

- Årlig eierdag med formannskapet, og en gang i perioden for kommunestyret. 

- Årlig eierbrev til selskapene. 

- Kommunens årsrapport suppleres med nøkkeltall fra selskapene. 

- Samarbeid mellom selskap og kommune om årshjul for budsjettarbeid. 

- ØEE behandler alle saker som skal behandles i selskapenes eierorganer. 

- ØEE fungerer som valgkomité for selskapenes styrer. 

- ØEE innstiller til formannskapet i saker som er av prinsipiell betydning. 

- Selskapenes vedtekter skal gjennomgås med jevne mellomrom. 

- Selskapene skal bytte revisor med jevne mellomrom. 

- Styret skal ikke velges for mer enn to år av gangen. 

- Styresammensetningen skal være tilpasset selskapets virksomhet og behov. 

- Aktive folkevalgte velges til selskapenes eierorganer. 

- Aktive folkevalgte skal normalt ikke sitte i selskapenes styrer. 

Videre fremgår det at Asker kommune som eier, i ulike sammenhenger, har gitt disse styringssigna-

ler12:  

- Styret skal utarbeide selskapsstrategi (mål, utvikling). 

- Selskapene skal ivareta sitt samfunnsansvar, på lik linje som kommunen. 

o Miljø, likestilling, åpenhet, etikk m.m. 

- Selskapets styre skal evaluere styrets arbeid og sammensetning. 

o Styreinstruks, styreevaluering. 

- Prinsipper for styregodtgjøring. 

                                                           
10 Vurderinger omkring eiermeldingen er redegjort for i saksfremlegg: Asker kommunes eiermelding – oriente-
ring om prosess for rullering (12/107014). 
11 Se vedtak i utvalgssak 38/16 
12 Se saksfremlegg med arkivsaksnr. 16/3448 
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Vår vurdering er at Asker kommunes prinsipper for eierstyring er innarbeidet i rutiner og praksis for 

oppfølgingen av Asker Produkt i form av formelle prosesser, rapportering og dokumentasjon. Vi har 

gjennom vårt arbeid ikke avdekket vesentlige forhold som avviker fra Asker kommunes vedtatte 

prinsipper for eierstyring. 

6.4. Asker kommunes eierprinsipper følger KS’ Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse 

og kontroll 

KS har utarbeidet anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll13 med til sammen 21 an-

befalinger med relevans for styring og kontroll av aksjeselskaper som Asker Produkt. Disse er benyt-

tet i kommunens føringer til etableringen av egne eierstyringsprinsipper. 

Vår vurdering er at Asker kommunes vedtatte eierprinsipper er i tråd med KS’ anbefalinger. Vi har 

heller ikke avdekket vesentlige forhold som avviker fra KS’ anbefaling om eierstyring, selskapsle-

delse og kontroll. Samtidig gir KS klart uttrykk for at kommunene bør ha en åpen og klart uttrykt ei-

erstrategi for sitt eierskap i ulike selskaper. 

BDO anbefaler Asker kommune å etablere konkrete målsettinger med sitt eierskap i Asker Produkt. 

Dette er i tråd med innstillig fra rådmann14 der han gir uttrykk for at det bør stilles klarere krav fra 

de folkevalgte (eierrollen) til hvilke mål selskapet skal realisere, jf. vurderinger fra daglig leder og 

anbefalinger fra KS. 

6.5. Asker kommune bør avklare virksomheten i Asker Produkt i lys av offentlig støttet virk-

somhet og konkurransevirksomhet 

Norges kommunerevisorforbund (NKRF) har utarbeidet en praktisk veleider15 for gjennomføring og av 

selskapskontroll. Veilederen omtaler sentrale elementer for eierkontrollen inkludert kritiske spørs-

målstillinger for å vurdere hensiktsmessigheten av eierstyringen. NKRFs veileder trekker blant annet 

fram avtalemessige og juridiske forhold som bør vurderes i en selskapskontroll.  

Vår vurdering er at Asker Produkt har vesentlige avtaler med Asker kommune, eksempelvis gjennom 

leie av eksisterende og nye lokaler. Videre mottar Asker Produkt finansiell støtte både fra Asker 

kommune og fra NAV. Dette innebærer en særskilt utfordring i forhold til etterlevelse av EØS-regel-

verket om ulovlig statsstøtte og risikoen for kryssubsidiering. Vi vil derfor rette kommunes oppmerk-

somhet mot risikoen for ulovlig statsstøtte, uten at vi har identifisert konkrete forhold som tilsier at 

disse forholdene ikke ivaretas på en god måte. 

BDO anbefaler at Asker kommune får gjort en vurdering av om Asker Produkt etterlever kravene til 

EØS-regelverket og avklarer forholdet mellom offentlig støttet virksomhet og konkurranseutsatt 

virksomhet. Asker kommune bør gjennomføre en eksplisitt vurdering av om krav og retningslinjer for 

slik type virksomhet etterleves. 

6.6. Konklusjon 

Asker kommune fører god kontroll med sine eierinteresser i Asker Produkt AS. Rådmannen har lø-

pende oppfølging av selskapet gjennom eierbrev og eierdag. Ordfører er representant i generalfor-

samlingen. Selskapets økonomi og resultater tas inn i kommunens årsmelding. Selv om kommunen 

                                                           
13 Se KS rapport: Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll 
14 Se saksfremlegg med arkivsaksnr. 16/3448 
15 Se NKRF: Selskapskontroll – fra A til Å (Praktisk veileder) av 3. mai 2010 med justeringer våren 2012 
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ikke skal oppdatere eiermeldingen fra 2009, har den likevel fastsatt en rekke prinsipper for eiersty-

ring som også er i tråd med KS’ anbefalinger om eierstyring. Likevel bør kommunestyret vedta konk-

rete målsettinger som selskapet skal oppnå. 

Vår konklusjon er at kommunens eierinteresser i Asker Produkt er ivaretatt gjennom de rutinene 

som er etablert og dokumentert. 

7. Vedlegg 

Dokumentasjon mottatt i forbindelse med selskapskontrollen med Asker Produkt AS: 

Dokument Mottatt 

1. Styreevaluering (som presentert på eierdagens 26. april 2016 Ok 

2. Årshjul Ok 

3. Innkallingen til styret der budsjettet var vedlagt (beskrivelse av 
målsettinger og verdier) 

Ok 

4. Eksempel på økonomirapportering (månedsregnskap) slik det pre-
senteres for styret 

Ok 

5. De etiske retningslinjene Ok 

6. Fullmaktsskjema  Ok 

7. Eksempler på avviksskjema (økonomi) Ok 

8. Vedtekter Ok 

9. FINAL årsregnskap 2015 med kommentarer Ok 

10. 2015 årsrapport del II Ok 

11. Budsjett til styret 28.01.2016 Ok 

12. Eierbrev til eiermøte 2016 Ok 

13. Innspill til ØEE og eierdagen 2016 Ok 

14. 2016 – årsplan for styret i Asker Produkt A/S (utkast) Ok 

15. Presentasjon styre Asker Produkt med styreinstruks okt. 2016 Ok 

16. Protokoll generalforsamling 07062016 Ok 

17. Organisasjonskart Ok 

18. Formannskapssak 67_12_Asker Produkt - Eierstrategi Ok 

 



77/16 Regnskapsrevisjon - Status og risikoområder - 16/00116-1 Regnskapsrevisjon - Status og risikoområder : Regnskapsrevisjon - Status og risikoområder

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 16/00116-1 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 05.12.2016 
 
 
 

   
 
 

REGNSKAPSREVISJON - STATUS OG RISIKOOMRÅDER 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar informasjon om status og risikoområder for regnskapsrevisjon av 
Asker kommunes regnskap for 2016 til orientering.  
 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal påse at kommunen blir revidert på en betryggende måte (ref. 
Kontrollutvalgsforskriften) Revisjon av årsregnskapet er en helt sentral del av 
kommunens egenkontroll. Revisor avdekker og forebygger feil og mangler i 
kommunens økonomiske rapportering gjennom sine kontroller. I tillegg veileder 
revisor kommunen for å bidra til å forebygge og avdekke feil og misligheter. 
 
Regnskapsrevisjonen skal gi grunnlag for å bekrefte at årsregnskapet er avlagt i 
henhold til lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk. Revisor går ikke gjennom 
alle tall i årsregnskapet, men kontrollerer deler av det, basert på en vurdering av 
risiko for vesentlige feil i regnskapet. 
 
I tillegg til at kontrollutvalget holder seg løpende orientert om revisjonsarbeidet 
gjennom regnskapsåret, ivaretar utvalget sitt påseansvar ved å følge opp revisjonen 
og revisjonsarbeidet ved at revisor orienterer om overordnet plan for regnskaps-
revisjon, samt underliggende risikovurderinger. 
 
Som et ledd dette arbeidet vil BDO presentere status og risikoområder for 
regnskapsrevisjon av Asker kommunes regnskap for 2016 i møtet. Revisor har bedt 
om at møtet lukkes under behandlingen.  Kontrollutvalget må vurdere anmodningen 
fra revisor opp mot bestemmelsene om møteoffentlighet i Kommuneloven § 13 
nummer 5, jf. Offentleglova § 24, første ledd: 
 
Kommuneloven § 31 Møteoffentlighet 
5. Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte når hensynet til tungtveiende 
offentlige interesser tilsier det, og det vil komme fram opplysninger i møtet som 
kunne ha vært unntatt offentlig innsyn etter lov 19. mai 2006 nr. 16 (offentleglova) 
dersom de hadde stått i et dokument. 
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Offentleglova § 24, første ledd 
Unntak for kontroll- og reguleringstiltak, dokument om lovbrot og opplysningar som 
kan lette gjennomføringa av lovbrot m.m. 
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Arkivsak-dok. 16/00087-5 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 05.12.2016 
 
 
 

   
 
 

ORIENTERING FRA REVISOR  
 

 

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

Saksframstilling: 
Saken er satt opp i tilfelle revisjonen har noe å orientere om ut over de sakene som 
står på sakslisten. 
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Arkivsak-dok. 15/00272-4 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 05.12.2016 
 
 
 

   
 
 

ÅRSPLAN 2017 - ASKER KONTROLLUTVALG 

 

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

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

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2016 til orientering.  
 
 
Vedlegg:  
Forslag til Årsplan 2017 for Asker kontrollutvalg 
 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget utarbeider hvert år en årsplan. Planen angir hovedmålene for 
kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en strategi for hvordan utvalget ønsker å 
ivareta oppgavene sine. Planen inneholder også en oversikt over de områder som er 
prioritert og hvilke kontroll- og tilsynsoppgaver som vil stå i fokus. 
 
Årsplanen er et viktig styringsdokument for kontrollutvalget.  I tillegg utarbeides det 
en detaljert oversikt over saker til behandling som legges frem under referatsakene i 
hvert møte. 
     
Det legges opp til at kontrollutvalget kommer med sine innspill til forslaget til årsplan 
for 2017 i møtet. Sekretariatet vil løfte frem prioritering av forvaltningsrevisjoner, 
selskapskontroller og virksomhetsbesøk i denne forbindelse. 
 
Kontrollutvalgets årsplan for 2017 vil bli oversendt kommunestyret. 
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Kontrollutvalgets utarbeider hvert år en 

årsplan. Planen angir hovedmålene for 

kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en 

strategi for hvordan utvalget ønsker å 

ivareta oppgavene sine. Planen 

inneholder også en oversikt over de 

områder som er prioritert og hvilke 

kontroll- og tilsynsoppgaver som vil stå i 

fokus. 

Årsplan 2017 
Kontrollutvalget i Asker 

kommune 

Romerike kontrollutvalgsekretariat IKS 
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Innledning 
Kommunene er samfunnets viktigste velferdsprodusenter og forvalter 

betydelige ressurser på vegne av innbyggerne. Omfanget av og bredden 

i den kommunale tjenesteproduksjonen gir behov for utstrakt styring og 

kontroll. Egenkontrollen er et viktig element i det lokale folkestyret, og 

skal bidra til å styrke allmenhetens tillit til forvaltningen i tillegg til å 

bidra til at kommunen når de mål som er satt. 

 
Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for å føre løpende kontroll 
og tilsyn med forvaltningen på kommunestyrets vegne. I samspillet 
mellom kommunestyret og kontrollutvalget er god dialog og 
informasjonsutveksling sentralt.  For at utvalget skal være i stand til å 
fylle sin funksjon, er det avhengig av bistand og tjenester fra 
administrasjonen, revisjonen og sekretariatet. Det er viktig å legge til 
rette for god og åpen dialog som skaper en gjensidig forståelse og klar 
ansvars- og oppgavefordeling mellom kontrollutvalget, sekretariatet, 
administrasjonen og revisjonen. 
 
Kontrollutvalgets oppgaver er omfattende, og knytter seg både til tilsyn 
med den kommunale forvaltningen og til tilsyn med revisjonens arbeid 
og kommunale selskap. Dette innebærer å iverksette 
forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og andre undersøkelser i 
kommunen, samt påse at kommunens regnskap blir betryggende 
revidert. Kontrollutvalget har ikke myndighet til å fatte vedtak som 
binder forvaltningen, og kan heller ikke overprøve politiske prioriteringer 
som er foretatt av folkevalgte organer. 

 

Årsplanen angir hovedmålene for kontrollutvalgets arbeid, og inneholder 

en strategi for hvordan utvalget ønsker å ivareta oppgavene sine. 

Planen inneholder også en oversikt over de områder som er prioritert og 

hvilke kontroll- og tilsynsoppgaver som vil stå i fokus. I hvert møte 

legger sekretariatet frem en oversikt over hvilke saker som skal 

behandles i møtene fremover. Oversikten vil bli oppdatert fortløpende, 

og er et nyttig plandokument for kontrollutvalget. Her kan også 

rådmannen og revisor foruten publikum følge med på når sakene er 

planlagt behandlet.  
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Kontrollutvalget i Asker 
Kontrollutvalget i Asker består av 6 medlemmer. Følgende medlemmer er valgt 

for perioden 2015 - 2019:  

 

Medlem 
Parti  Varamedlemmer i numerisk 

rekkefølge 
Parti 

Ole Willy Sandbekk, 
leder  Ap 

1. Stein Annexstad  
H 

Erling Bergsaker, 
nestleder V 

2. Stein Arne Bakken  
A 

Kirsti Kierulf H 3. Jan Wilhelmsen V 

Astrid O. Nesland  Frp 4. Marit Røgeberg SV 

William Norset H 5. Marianne Knarud H 

Petter Berntsen  MDG 6. Solveig Fossum  MDG 

                          

Møteplan 2017 
Kontrollutvalget har vedtatt følgende møteplan for 2017: 

Mandag 16.1 

Mandag 13.2 
Torsdag 20.3 

Mandag 24.4 
Mandag 22.5 
Mandag 19.6 

Mandag 21.8. 
Mandag 18.9. 

Mandag 16.10. 
Mandag 11.12. 
 

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

Kontrollutvalgets hovedfokus i 2017 

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

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

henhold til Inndelingsloven innstille på valg av revisor til fellesnemden og valg av 

revisor til den nye kommunen. Kontrollutvalget skal også innstille på valg av 

sekretær til det nye kontrollutvalget.  

Kontrollutvalget i Asker har hatt et første felles møte med kontrollutvalgene i 

Hurum og Røyken, og planlegger et nytt møte på nyåret, hvor det blant annet vil 

bli gitt en orientering fra fellesnemdens leder. Kontrollutvalgene vil undersøke 

om det er nødvendig å foreta en anbudsprosess for å velge revisor for 

fellesnemda.  

Generelt tilsyn med forvaltningen og orienteringer 
Det generelle tilsynet med forvaltningen gjennomføres i hovedsak gjennom 
orienteringer fra administrasjonen. Kontrollutvalget har planlagt å be om en 
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orientering om organisasjons- og utviklingsprosjektet våren 2017. Kommunen 

valgte BDO som ny revisor fra regnskapsåret 2016. I denne forbindelse er det 
aktuelt å få en orientering fra rådmannen om erfaringer med skifte av revisor. 

Utvalget tar for øvrig fortløpende stilling til hvilke orienteringer som er aktuelle. 
 
Henvendelser til kontrollutvalget, utvalgets egne observasjoner og initiativ, samt 

relevante saker hvor kommunen har vært omtalt i media vil fortløpende bli fulgt 
opp.  

 
For å bli kjent med den kommunale forvaltningen, og for at ansatte i kommunen 
skal bli kjent med kontrollutvalget, kan utvalget besøke ulike kommunale 

virksomheter. I forrige periode ble dette knyttet opp mot avgitte rapporter på 
selskapskontroll i tillegg til besøk i etat/avdeling. Erfaring viser at 

virksomhetsbesøk gir et godt innblikk i den kommunale virksomheten. 
Tilbakemeldinger fra etatene er at også de opplever besøkene som positive. 
Kontrollutvalget planlegger virksomhetsbesøk hos aktuelle virksomheter/enheter 

i 2017. 

 

Følge opp tilsyn fra andre som Fylkesmannen 
Sekretariatet vil fortløpende legge frem aktuelle og relevante tilsynsrapporter fra 

Fylkesmannen og andre statlige tilsynsorganer. Fylkesmannen har ennå ikke 
varslet noen tilsyn i 2017 i Asker. 

 

Undersøkelser 

Kontrollutvalget bestiller undersøkelser etter behov. En undersøkelse vil i all 

hovedsak dreie om et spesifisert område, saksfelt e.l. Kontrollutvalget har 
planlagt å følge opp undersøkelsen Saksbehandlingsrutiner i Planseksjonen, plan 

og bygningsavdelingen første halvår 2017. 

 

Uttalelse til årsregnskapet  
Kontrollutvalget har en plikt til å påse at regnskapsrevisjonen skjer på en 

betryggende måte.  
 

Kontrollutvalget skal avgi en uttalelse om årsregnskapet. Uttalelsen avgis til 

kommunestyret, med kopi til formannskapet før dette behandler regnskapet. 
Kontrollutvalget har også et ansvar i forhold til oppfølging av revisjonens 

merknader. Dette er merknader som er gitt i nummererte brev til 
kontrollutvalget. 

 

Forvaltningsrevisjoner 
Kontrollutvalget har utarbeidet en plan for gjennomføring av 

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

av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. Basert 

på planen har kontrollutvalget bestilt forvaltningsrevisjon på 

anskaffelsesområdet hvor anskaffelser i kommunen og utvalgte selskaper 

undersøkes. Rapporten leveres i januar 2017. 

 

I 2017 vil kontrollutvalget etter planen bestille forvaltningsrevisjon innen 

Økonomistyring, målstyring og internkontroll, IKT/informasjons-sikkerhet og 
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Etikk, etiske retningslinjer og arbeidsgiver-strategi. 

 

I arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon har kontrollutvalget også identifisert 

områder hvor utvalget vil avvente andre undersøkelser eller tilsyn før beslutning 

om igangsetting tas: 

Mobbing i skolen Avventer 

Fylkesmannens tilsyn i 
Bærum 

Etterlevelse av klimaplanen Avventer revisjon av 
planen 

 

Kontrollutvalget behandler rapportene på forvaltningsrevisjon og rapporterer til 

kommunestyret, og følger deretter opp rapportene i tråd med kommunestyrets 

vedtak.  

 

Selskapskontroller 
Kontrollutvalget har utarbeidet en plan for gjennomføring av selskapskontroll 

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

virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å 

identifisere behovet for selskapskontroller.  

 

Kontrollutvalget har bestilt eierskapskontroll i Asker produkt AS som behandles 

i desember 2016. For øvrig vil kontrollutvalget gjennomføre 

forvaltningsrevisjon i følgende selskaper (prioritert rekkefølge) i planperioden:  

1. Asker Eiendomsforvaltning AS med datterselskap Torstadtunet AS. 

2. Asker og Bærum brannvesen IKS. 

3. Asker og Bærum vannverk IKS. 

 

Hver kontroll vil bli bestilt i dialog med revisor. 

 

Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen 
Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 
kommunen. Budsjettforslaget bør foreligge tidsnok til at kommunen kan få 
innarbeidet dette i sine budsjetter. Kontrollutvalget vil derfor behandle denne 

saken i maimøtet 2017. 
 

I forslaget ligger rammen for kontrollutvalgets virksomhet, revisjonens 
virksomhet og sekretariatets virksomhet. Kontrollutvalgets forslag skal følge 
budsjettsaken til kommunestyret.   
 

Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen 
Kontrollutvalget skal påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. For å 
ivareta sitt påseansvar vil kontrollutvalget be om følgende dokumentasjon fra 

revisor i 2017: 

 Skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet fra oppdragsansvarlig revisorer. 

 Engasjementsbrev. 
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 Overordnet revisjonsstrategi, status og risikoområder for regnskapsåret 

2017. 

 Jevnlig rapport på ressursbruk.  

 
Revisor orienterer som regel om sin virksomhet i hvert kontrollutvalgs-møte. 

 

Kontrollutvalgets rapportering 
Kontrollutvalget rapporterer direkte til kommunestyret. Utvalget rapporterer 

fortløpende på saker hvor det er viktig at kommunestyret blir holdt orientert og 
gitt mulighet til å drøfte eventuelle tiltak. 

 

Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 behandles i det første møtet i 2017, og 

oversendes deretter kommunestyret til orientering. Årsrapporten skal 

gjenspeile kontrollutvalgets samlede aktiviteter.  

 

Kontrollutvalgets årsplan for 2018 behandles i siste møte i 2017, og sendes 

deretter kommunestyret til orientering.  

 

Øvrige oppgaver og aktiviteter  
Det er i budsjettet lagt opp til at utvalget har mulighet til å delta på Norges 

kommunerevisorforbunds kontrollutvalgskonferanse 1. – 2. februar 2017.  

 

Kontrollutvalgets leder eller nestleder vil legge frem kontrollutvalgets saker i 

kommunestyret.  

 

Det kan ellers melde seg forhold i løpet av året som gjør det nødvendig å 

justere planen. 

 

 

 

Asker 5.12.2016  

 

Ole Willy Sandbekk 

Kontrollutvalgsleder  

 

                                                                     Mona Moengen 

                                                     Rokus IKS 
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Arkivsak-dok. 15/00240-20 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 05.12.2016 
 
 
 

   
 
 

GJENSIDIG ORIENTERING OM AKTUELLE SAKER FRA KOMITEER 
OG UTVALG 

 

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

Saksframstilling: 
Kontrollutvalgets medlemmer orienterer hverandre om aktuelle saker fra de andre 
hovedutvalgene og kommunestyret i denne saken: 
• Kommunestyret og formannskapet – Kirsti Kierulf 
• Komite for helse- og omsorg – William Norset 
• Komite for oppvekst – Astrid Nesland 
• Bygningsrådet. – Erling Bergsaker 
• Komite for teknikk - Petter Berntsen 
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1 
 

Arkivsak-dok. 15/00242-23 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 05.12.2016 
 
 
 

   
 
 

REFERATER - ASKER KOMMUNE 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Vedlegg:  
1. Oversikt over saker behandlet i kontrollutvalget 2016. 
2. Plan for saker som skal til behandling. 
3. Felles nasjonalt tilsyn med Asker kommune, Risenga ungdomsskole  

https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Tilsyn/Felles-nasjonalt-tilsyn-
med-Asker-kommune-Risenga-ungdomsskole/ 
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Kontrollutvalget i Asker kommune 
 
Saker til oppfølging 2016 

 
Møte Sak nr. 

 
Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

25.1.16  
1/16 

Overordnet analyse - innspill fra 
ordfører og drøfting av 
risikoområder 

Kontrollutvalget bes om å fylle ut og sende skjema på 
vesentlighetsvurderinger til sekretær. 

     

  
2/16 

Henvendelse angående mangelfull 
skilting i Ridderkleiva 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 3/16 Mulig forvaltningsrevisjon vår 2016 
- forslag til prosjekt 

Kontrollutvalget ber sekretær om å foreta en 
tilbudsforespørsel til tre leverandører angående 
forvaltningsrevisjonsprosjekt som undersøker 
stønadslengden for unge sosialhjelpsmottakere i Asker 
kommune. 

     

  
 
4/16 

Kontrollutvalgets årsrapport Forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2015 vedtas. 
Saken oversendes kommunestyret med innstilling: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2015 til 
orientering. 

     

  
 
 
5/16 

Arbeidsdeling i kontrollutvalget Kontrollutvalget besluttet følgende fordeling av utvalg: 
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 

     

 6/16 Virksomhetsbesøk vår 2016 Kontrollutvalget ber sekretær om å organisere et besøk 
hos VEAS. 

  16.2.16   

 7/16 Rapportering fra kommunerevisor Kontrollutvalget tar kommunerevisors rapport til 
orientering. 

     

 8/16 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering      

 9/16 Eventuelt Ingen vedtak      

15.2.16  
 
 
 
 
 
 

Valg av ny revisor - Unntatt etter 
offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl 
§13 

Kontrollutvalget innstiller BDO som ny revisor for perioden 
1. juni 2016 til og med 31. mai 2017, med opsjon for 
oppdragsgiver til å kunne forlenge avtalen med 1 + 1 år. 
Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til 
vedtak: 

Saksutskrift 
sendt 
18.2.16 

 K-styret 1.3.16 
sak 25/16 
Vedtaket ble 
endret til : 
1. 
Kommunestyret 
velger BDO som 
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Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

 
10/16 

Kommunestyret velger BDO som ny revisor for perioden 1. 
juni 2016 til og med 31. mai 2017, med opsjon for 
oppdragsgiver til å kunne forlenge avtalen med 1 + 1 år. 

ny revisor for 
perioden 1. juni 
2016 til og med 
31. mai 2018, 
med opsjon for 
oppdragsgiver 
til å kunne 
forlenge avtalen 
med 1 + 1 år. 
2. 
Formannskapet 
får fullmakt til å 
forlenge avtalen 
i samsvar med 
avtalt opsjon. 

  
 
11/16 

Overordnet analyse - 
kontrollutvalgets 
vesentlightesvurdering 

Diskusjonen i utvalget legges til grunn for forslag til Plan 
for forvaltningsrevisjon. 
Overordnet analyse oversendes kommunestyret som et 
vedlegg til Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2020. 

     

  
12/16 

Gjensidig orientering på aktuelle 
saker fra komiteer og utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 13/16 Rapportering fra kommunerevisor Kontrollutvalget tar kommunerevisors rapport til 
orientering. 

     

  
14/16 

Referater 
 

Fra behandlingen: Kontrollutvalget tar henvendelsen fra 
Fuglesang til orientering, og anser saken som avsluttet fra 
utvalgets side. 
Vedtak: Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

     

 15/16 Eventuelt Ingen vedtak.      

17.3.16 
16/16 

Orientering om Fylkesmannens 
tilsyn ved Bondi avlastningshjem 

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering og ber 
om å få kopi av kommunens svar til Fylkesmannen. 

     

 

17/16 

Forvaltningsrevisjon sosialhjelp til 
unge - valg av leverandør - Unntatt 
etter offentlighetsloven Offl §13 jfr 
Fvl §13 

KPMG tildeles oppdraget Forvaltningsrevisjon Sosialhjelp 
til unge. 
 

     

 

18/16 
Plan for forvaltningsrevisjon - 
utkast til plan 

Kontrollutvalget vedtar Plan for forvaltningsrevisjon 2016 
– 2019 og ber sekretær innarbeide de merknader og 
endringer som fremkom i møtet. Saken oversendes 
kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

Saksutskrift 
sendt 
21.3.16 

K-styret 
12.4.16 
sak 33/16 
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Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

1. Kommunestyret vedtar plan for 
forvaltningsrevisjon 2016 – 2019. 
2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å 
foreta endringer i planen. 

 
19/16 

Økonomirapportering fra 
revisjonen 2015 

Kontrollutvalget tar økonomirapporteringen til orientering.      

 
20/16 

Orientering fra Asker 
kommunerevisjon 

Kontrollutvalget tar kommunerevisors rapport orientering      

 
21/16 

Gjensidig orientering på aktuelle 
saker fra komiteer og utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 22/16 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 23/16 Eventuelt  Ingen vedtak      

 
24/16 

Orientering fra rådmannen om en 
pågående personalsak - Unntatt 
etter offentlighetsloven Offl § 13 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 

25/16 
Kontrollutvalgets uttalelse til 
årsregnskapet 2015 

Kontrollutvalgets uttalelse til Asker kommunes 
årsregnskap og årsberetning 2015 vedtas med de 
endringer som fremkom i møtet, og oversendes 
kommunestyret med kopi til formannskapet. 

     

 
26/16 

Prosjektplan forvaltningsrevisjon 
Sosialhjelp til unge 

Kontrollutvalget slutter seg til den fremlagte 
prosjektplanen. 

Saksutskrift 
26.4.16 

    

 
27/16 

Oppfølging av forvaltningsrevisjon - 
Forvaltning av kommunens 
eiendeler 

Kontrollutvalget anser saken som ferdig behandlet i denne 
omgang, men vil vurdere å komme tilbake til saken på et 
senere tidspunkt. 

     

 
28/16 

Orientering fra Asker 
kommunerevisjon 

Kontrollutvalget tar kommunerevisors rapport orientering. 
 

     

 
29/16 

Gjensidig orientering om aktuelle 
saker fra komiteer og utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 30/16 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering.      
 31/16 Eventuelt Ingen vedtak.      
23.5.2016 

32/16 

Budsjett for kontroll og tilsyn 2017 Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og 
tilsynsordningen for Asker kommune vedtas og oversendes 
kommunen som kontrollutvalgets forslag til budsjett for 
kontroll og tilsyn for 2017.  
1. Følgende forslag til budsjettet for kontroll- og 

tilsynsordningen for Asker kommune vedtas og 

Saksutskrift 
sendt 
24.5.16 
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Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag 
til budsjett for kontroll og tilsyn for 2017. 

 

 
Poster 

Budsjett 
2017 

Kontrollutvalget Godtgjørelser 
kontrollutvalget 

   516 000.- 

 Konferanser, bevertning 
etc. 

   150 000.- 

 Sum    666 000.- 

Sekretariatet     190 000.-  

Revisjonen  2 515 000.- 

Totalt   3 371 000.- 

   
Forslaget følger formannskapets innstilling til 
kommunestyret vedrørende budsjettet for Asker 
kommune 2017. 
 

 
33/16 

Orientering fra Asker 
kommunerevisjon 

Saken tas til orientering.      

 
34/16 

Gjensidig orientering om aktuelle 
saker fra komiteer og utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 35/16 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 36/16 Eventuelt Ingen vedtak.      

20.6.2016 

37/16 
Forvaltningsrevisjon sosialhjelp til 
unge i Asker 

1. Kontrollutvalget tar revisjonsrapporten Sosialhjelp til 
unge til orientering. 

2. Saken oversendes kommunestyret med følgende 
forslag til vedtak:  

a. Kommunestyret tar revisjonsrapporten 
Sosialhjelp til unge til orientering. 

b. Kommunestyret ber administrasjonen om å 
følge opp revisjonsrapportens funn og 
anbefalinger, herunder be NAV kartlegge 
ventetid på arbeidstiltak for en periode og 
at kommunen bør bli flinkere til å ta inn 
lærlinger.  

Saksutskrift 
sendt 
22.6.16 

K-styret 
6.9.16 
Sak 83/16 
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Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

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

 

 38/16 Presentasjon av ny revisor Saken tas til orientering.      

 
39/16 Revisors uavhengighetserklæring 

Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet i 
forhold til Asker kommune for revisjonsåret 2016 tas til 
etterretning. 

     

 

40/16 
Bestilling av overordnet analyse for 
selskapskontroll 

Kontrollutvalget bestiller overordnet analyse for 
selskapskontroll til møtet 22.8.16. Analysen skal baseres 
på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens 
virksomhet som organisert utenfor den ordinære 
kommunale forvaltningen. Analysen danner grunnlag for 
kontrollutvalgets prioriteringer i perioden 2016 – 2019. 

Saksutskrift 
sendt 
22.6.16 

    

 

41/16 

Oppfølging av undersøkelse- 
Saksbehandlingsrutiner i 
Planseksjonen, plan og 
bygningsavdelingen. 

1. Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse om hvordan 
administrasjonen har fulgt opp anbefalingene i 
undersøkelsen til foreløpig orientering, og vil følge 
opp saken første halvår 2017. 

2. Kontrollutvalgets leder og sekretær setter opp et kort 
notat til kommunestyret til orientering, rapporten og 
revisors notat vedlegges.  

Saksutskrift 
sendt 
22.6.16 
 
 

    

 
42/16 

Rapport fra kommunerevisor om 
avvikling og arkivering 

Kontrollutvalget tar saken til orientering, og er godt 
fornøyd med måten avviklingen er gjort på. 

     

 
43/16 

Gjensidig orientering om aktuelle 
saker fra komiteer og utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 44/16 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 

45/16 
Oppfølging av forvaltningsrevisjon 
Tjenester til barn med nedsatt 
funksjonsevne 

Kontrollutvalget tar tilbakemelding fra administrasjonen 
om hvordan anbefalingene er fulgt opp til orientering. 
Utvalget vil be om å få en orientering om organisasjons- og 
utviklingsprosjektet våren 2017. 

Saksutskrift 
sendt 
22.6.16 

    

 46/16 Eventuelt Ingen vedtak.      

22.8.2016 

47/16 
Orientering fra rådmannen om 
kommunens arbeid med IT-
sikkerhet 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 

48/16 
Overordnet analyse 
selskapskontroll - utkast 

1. Overordnet analyse for selskapskontroll ferdigstilles 
til neste møte.  

2. Basert på analysen utarbeider sekretær plan for 
selskapskontroll til neste møte 

Saksutskrift 
sendt 
23.8.16 
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Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

 49/16 Rapport fra revisor Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 
50/16 

Gjensidig orientering om aktuelle 
saker fra komiteer og utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 51/16 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 

52/16 Eventuelt 

Kontrollutvalget ber revisor lage en foranalyse på hvilke 
områder som er best egnet for forvaltningsrevisjon innen 
anskaffelsesområdet innenfor en ramme på inntil 150 
timer til oktobermøtet. 

Saksutskrift 
sendt 
23.8.16 

    

19.9.2016 

53/16 
Oppfølging av forvaltningsrevisjon - 
Skolefritidsordningen 

Kontrollutvalget registrerer at anbefalingene er fulgt opp, 
og avslutter med dette oppfølgingen av 
forvaltningsrevisjonen. 

     

 
54/16 

Overordnet analyse for 
selskapskontroll 

Kontrollutvalget vedtar overordnet analyse for 
selskapskontroll 

     

 

55/16 

Plan for selskapskontroll 2016 - 
2019 

Kontrollutvalget vedtar Plan for selskapsrevisjon 2016 – 
2019. Saken oversendes kommunestyret med følgende 
forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll 2016 – 
2019. 
2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta 
endringer i planen. 

Saksutskrift 
sendt 
21.9.16 

    

 
56/16 

Revisjonsmetodikk - orientering 
ved revisor 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 57/16 Orientering fra revisor Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 
58/16 

Om valg av revisor til fellesnemda Kontrollutvalget ber sekretær om å planlegge et felles 
møte med kontrollutvalgene i Hurum og Røyen. 

     

 

59/16 
Forslag til ny kommunelov - 
høringsinnspill fra kontrollutvalget 

Kontrollutvalget vedtar innspill til høringsuttalelsen til ny 
kommunelov med de endringer som fremkom i møtet. 
Innspillet oversendes formannskapet til videre behandling. 

Saksutskrift 
sendt 
21.9.16 

    

 
60/16 

Gjensidig orientering om aktuelle 
saker fra komiteer og utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 61/16 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 

62/16 

Eventuelt 1. Følgende forslag til justert budsjettet for 
kontroll- og tilsynsordningen for Asker 
kommune vedtas og oversendes kommunen 
som kontrollutvalgets forslag til justert budsjett 
for kontroll og tilsyn for 2016. 

 

Saksutskrift 
sendt 
21.9.16 
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Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

 

Poster 

 

Budsjett 2016 

Justert budsjett 

2016 

Kontrollutvalget Godtgjørelser kontrollutvalget 410 000.-. 500 000.- 

 Konferanser, bevertning etc. 150 000.-  150 000.- 

 Sum 560 000.- 650 000.- 

Sekretariatet  190 000.- 225 000.- 

Revisjonen  6 250 000.-    3 565 000.- 

Totalt   7 000 000.-    4 440 000.- 

 
2. Forslaget følger formannskapets innstilling til 

kommunestyret vedrørende behandling av 
rapport for 2. tertial.  

 

17.10.16 
63/16 

Orientering om Arba 
Inkludering 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 

64/16 
Orientering om utfallet av 
skjønnsretten ifm utbygging 
av Otto Blehrs vei 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 

65/16 
Orientering om kommunens 
engasjement i Asker sentrum 
AS 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 

66/16 
Forvaltningsrevisjon 
anskaffelser - foranalyse 

Kontrollutvalget har merket seg at selskapene 
ikke har levert materiale til revisor i et 
hensiktsmessig format. 
 
Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon 
på anskaffelsesområdet i tråd med revisors 
forslag. 

Utskrift 
sendt 
18.10.16 
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Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

 
Rapporten leveres til januarmøtet 2017. Det 
settes av inntil 400 timer til prosjektet inklusiv 
foranalysen. 

 
67/16 Orientering fra revisor 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 

68/16 
Gjensidig orientering om 
aktuelle saker fra komiteer 
og utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 
69/16 Referater 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 

70/16 Eventuelt 
Møteplan 2017: 16.1, 13.2, 20.3, 24.4, 22.5, 
19.6, 21.8, 18.9, 16.10, 11.12 
  

     

14.11.16 

71/16 
Valg av revisor til 
fellesnemda  

Utvalgslederne kontakter respektive ordførere 
for å avklare om det er behov for 
anbudsprosess for å velge revisor til 
fellesnemda. 

     

 

72/16 Forvaltningsrevisjon 

Leder av fellesnemd for 
kommunesammenslåing inviteres til et møte 
med kontrollutvalgene i Asker, Hurum og 
Røyken på nyåret. 

     

 

73/16 Eventuelt 
Sekretærene undersøker om kontrollutvalget i 
SAS-kommunene (Nye Sandefjord kommune) 
kan komme til møtet på nyåret. 

     

        

        

       ok 
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1

Oversikt over saker til behandling 2016
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

25 . januar Overordnet analyse – Ordfører er invitert til å gi innspill. Drøfting av
risikoområder og vesentlighet

Orientering om skilting i område Ridderkleiva – ref brev fra V. Fuglesang.

Mulig FR vår 2016: På bakgrunn av diskusjonen kommer utvalgets leder i
samarbeid med sekretær tilbake med et konkret forslag i neste møte –
sak 89/15.

Virksomhetsbesøk på VEAS

Årsrapport 2015

Leder og sekretær kommer tilbake med forslag til deling av utvalgene
mellom utvalgsmedlemmene. - januarmøtet
Rapportering fra kommunerevisjonen.

Referater.

15 . februar Valg av ny revisor.

Overordnet analyse – utkast til ferdig rapport.

Rapportering fra kommunerevisjonen.

Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg

R eferater

Eventuelt

17 . mars Tilsyn fra FM på Bondi avlastning

Evaluering av innkomne tilbud på forvaltningsrevisjon Sosialhjelp til unge.

Utkast til p lan for forvaltningsrevisjon 2016 - 2020

Økonomi rapportering fra revisjonen 2015 .
Rapportering fra kommunerevisjonen.

Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg

R eferater

25 . april Orientering fra rådmannen om en pågående personalsak.
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015 .
Kontrollutvalget ber revisjonen følge rådmannens oppfølging av FR på
kommunens eiendeler videre, og gi en tilbakemelding til utvalget første
halvår 2016 – sak 38/15.
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Møte Saker

Prosjektplan forvaltningsrevisjon sosialhjelp til unge.
Rapportering fra kommunerevisjon en.
Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg

Referater

23 . mai Buds jett for kontroll og tilsyn 2017 .
Rapportering fra kommunerevisjonen.

Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg

R eferater

20 . juni Oppfølging av FR rapport om tjenester til barn med nedsatt
funksjonsevne

Forvaltningsrevisjon sosialhjelp til unge.

Presentasjon av ny revisor

Erklæring om uavhengighet.
Oppfølging av undersøkelsen Saksbehandlingsrutiner i Planseksjonen,
plan og bygningsavdelingen.
Bestille overordnet analyse selskapskontroll

Rapport fra kommune revisor om avvikli ng og arkivering .

Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg
Referater

22 . august Orientering om arbeidet med IT - sikkerhet i kommunen.

O verordnet analyse selskapskontroll – utkast.
Rapportering fra revisor .

Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg

R eferater

19 . september Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om
hvordan anbefalingene i FR om skolefritidsordningen er fulgt opp høsten
2016 – sak 59/15.

Valg av revisor til fellesnemda

Overordnet analyse selskapskontroll .

Plan for selskapskontroll - utkast
Forslag til ny kommunelov – høringsinnspill

Revisjonsmetodikk, orientering ved revisor

Orient ering fra revisor .

Eventuell infor masjon fra komiteer og utvalg
R eferater
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17. oktober Orientering fra daglig leder i ARBA , Tage Gam Invitert, kommer

Orientering om utfallet av skjønnsretten ifm. utbygging av Otto Blehrs vei .

K ommunens engasjement i Asker sentrum AS, orientering ved
rådmannen. epost 16.9 Se OA SK og egne notater

Foranalyse forvaltningsrevisjon – anskaffelsesområdet .

Rapportering fra revisor .
Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg

R eferater

14.11 Fellesmøte
med H urum og

Røyken

Valg av revisor til fellesnemda – status
Forvaltningsrevisjon

Eventuelt

5 . desember Rådmannen om økonomirapportering, skattedata . Notat kommer

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Sosialhjelp til unge, ref sak
37/16. og k - sak 83/16.

Overordnet re visjonsstrategi for revisjonsåret 2016
Selskapskontroll Asker produkt .

Kontrollutvalgets årsplan 2017 .

Rapportering fra revisor .

Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg

R eferater

Saker som ikke er
berammet

Oppfølging av selskapskontroll Asker og Bærum Brannvesen IKS:
Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, og ber om å bli
orientert om endringene i selskapsavtalen ( sak 44/14. ) Revisjon av
selskapsavtalen er utsatt i påvente av nasjonalt prosjekt om nødsentraler
(110 - sentraler).

2017 Bestillingsdialog nytt FR prosjekt. Januarmøtet.
I sak 75/15 (23. nov) vedtok kontrollutvalget å bestille kontroll med
brukermidler med jevne mellomrom.
Sak 27/16: Oppfølging av forvaltningsrevisjon på eiendeler:
Ko ntrollutvalget anser saken som ferdig behandlet i denne omgang men
vil vurdere å komme tilbake til saken på et senere tidspunkt.

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

Sak45/16:Kontrollutvalget ber om å få en orientering om
organisasjons - og utviklingsprosjektet våren 2017.
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Orientering fra rådmannen om erfaringer med skifte av revisor. Vår
2017.
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Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
 
 
Ingen saker meldt. 
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