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Arkivsak-dok. 17/00022-3 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Bærum kontrollutvalg 26.02.2018 
 
 
 

   
 
 

OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJON GODT MILJØ I 
BARNEHAGENE?  

 

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

1. Oppfølging av revisjonsrapport Godt miljø i barnehagene? - Rådmannens 
tilbakemelding, 12.2.2018 

2. Godt miljø i barnehagene? Notat fra kommunerevisjonen 14.2.2018 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget følger i denne saken opp forvaltningsrevisjonsrapporten Godt miljø i 
barnehagene? Utvalget har i denne forbindelse bedt om en orientering fra 
rådmannen. 
 
I vedlagte notat (vedlegg 1) redegjør rådmannen både for oppfølgingsarbeidet både i 
henhold til rådmannens kommentarer til rapporten av 14.2.2017, og om 
kommunestyrets vedtak. Kommunalsjef for barnehage Erik Førland, vil legge frem 
saken i møtet og svare på kontrollutvalgets spørsmål. 
 
Kontrollutvalget har også bedt kommunerevisjonen om å følge opp saken og gi 
tilbakemelding til kontrollutvalget. Et notat fra kommunerevisjonen følger saken, 
vedlegg 2.  
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BÆRUM KOMMUNE 
RÅDMANNEN 

 

 

Postadresse: 
Postboks 700 
1304 SANDVIKA 
E-post: post@baerum.kommune.no 
 

Besøksadresse: 
Rådhuset 
Rådhustorget 2 
 

Org. nr: 974553279 
Bank:  
Telefon: 67 50 40 50  
Faks:  

KLART SPRÅK?  
Hjelp oss å bli bedre: 
klartsprak@baerum.kommune.no 

 

 

 
Kontrollutvalget 
 

   

  

  

  

  

  
     
Deres ref.: Vår ref.:   Dato: 
 18/29883/SOP 12.02.2018 
 

 
 

Oppfølging av revisjonsrapport Godt miljø i barnehagene? - Rådmannens 
tilbakemelding  
 
Det vises til invitasjon til Kontrollutvalgets møte 26. februar 2018 hvor det ønskes presentasjon 
av hvilke tiltak som er gjennomført for å følge opp rapporten «Godt miljø i barnehagene?». 
Kommunalsjef for barnehage, Erik Førland, vil i møtet presentere rådmannens oppfølging av 
rapporten.  
 
I forkant av møtet ønsket kontrollutvalget også et notat hvor det redegjøres for rådmannens 
oppfølging av rapporten.   
 
Nedenfor har vi gjengitt revisjonens anbefalinger med rådmannens tilbakemelding, samt 
hvilken oppfølging som er gjort på det enkelte punkt. 
 

1. Rapportens anbefaling: Foreldreråd og samarbeidsutvalg i den enkelte barnehage bør 
fritt få bestemme nivået på mattilbudet. 

 
Rådmannens kommentar: 
Barnehagens tjenesteleder blir pålagt å følge dette opp i tråd med dagens praksis. 
 
Tilbakemelding: 
Det gis ikke sentrale føringer for hvordan nivået på mattilbudet i barnehagene skal være. 
Foreldreråd får anledning til å komme med sine synspunkter som blir tatt opp og behandlet i 
barnehagenes samarbeidsutvalg. Det presiseres at det er barnehageier ved tjenesteleder som 
er beslutningstaker i saker som forlegges/behandles i samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget 
er et rådgivende, kontaktsskapende og samordnende organ. Foreldre, foreldreråd og 
samarbeidsutvalget kan melde fra/stille spørsmål til tilsynsmyndigheten dersom barnehagene 
ikke drives innenfor de rammer som gis av lover, forskrifter, barnehagenes vedtekter og 
barnehagenes budsjetter.    
 
Kommunalsjef for barnehager har mottatt henvendelser fra representanter fra forelderåd som 
har uttrykt misnøye ved at barnehagen ikke har hatt tilbud om servering av f.eks. varmmat. 
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Henvendelsen følges alltid opp med samtaler med tjenesteleder for drøfting av 
problemstillinger. Samtaler kan føre til at tjenesteleder endrer sin beslutning. 
 
Det kan opplyses om at Fylkesmannen i Oslo og Akershus har bedt kommunens 
tilsynsmyndighet kontrollere de barnehagene som har høyest innbetaling til mattilbud. Det 
skal kontrolleres hvorvidt innbetalingen går til mattilbudet.         
 
Det vises til veileder «Kosthold og fysisk akivitet i barnehagene» på barnehagenes nettsider. 
Her gis det overordnede føringer for kosthold.  
 

2. Rapportens anbefaling: Barnehagenes kosthold og matservering bør inngå i den 
enkelte barnehages styringsdokumenter/årsplan.   

Rådmannens kommentar: 
Alle kommunale barnehager skal innarbeide dette i egen årsplan.  

Tilbakemelding: 
Alle barnehager skal i henhold til forskrift ha en årsplan. Årsplanen kan sies å være 
barnehagenes viktigste verktøy for barnehagens arbeid og utvikling. Bærum kommunes 
Kvalitetsplan for Bærums barnehager gir føringer om at kommunens barnehager skal ha en 
felles mal for årsplan. Malen som er utarbeidet i samarbeid med kommunale og private 
barnehager skal implementeres i alle barnehager fra barnehageåret 2018/2019, og har et eget 
punkt som omhandler barnehagens arbeid med måltider og kosthold. Svært mange 
barnehager redegjør for arbeidet med måltider og kosthold i gjeldende årsplaner.     
 

3. Rapportens anbefaling: Opplysninger om kosthold og mattilbud bør synliggjøres på 
nettsidene til den enkelte barnehage. 

 
Rådmannens kommentar: 
Dette vil bli oppdatert på den enkelte barnehages nettside.  
 
Tilbakemelding: 
Kommunale barnehager har innarbeidet opplysninger om kosthold og mattilbud - også kostnad 
- på barnehagens nettsider. På barnehagenes nettsider er det også lenke veilederen om 
«Kosthold og fysisk akivitet i barnehagene». (Eks. Se Høvik barnehage sine nettsider). 

 
4. Rapportens anbefaling: Matserveringen bør kartlegges og vurderes i barnehagenes 

årlige ståstedsanalyse. 
 
Rådmannens kommentar: 
Det utarheides aktuelle spørsmål i den årlige ståstedsanalyse for barnehagene. (Spørreskjema 
til barnehager og foreldere). 
 
Tilbakemelding: 
Det har blitt besluttet at det ikke skal gjennomføres egen kommunal 
ståstedsanalyse/foreldreundersøkelse i barnehagene. Utdanningsdirektoratet har utarbeidet 
nasjonal undersøkelse som måler og gir resultater på kommunalt nivå og på barnehagenivå. 
Bærums barnehager har deltatt i nasjonal undersøkelse høsten 2017 og kommunalsjef for 
barnehage vil gjerne orientere om resultater fra og oppfølging av denne i møtet med 
Kontrollutvalget 26. februar.  
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Vedrørende oppfølging av Kommunestyrets vedtak 

Kommunestyret vedtok: 

1. Kontrollutvalgets rapport tas til orientering. 
2. Kontrollutvalget rapport oversendes til BAUN. 
3. BAUN foretar en vurdering av kostpenger, sett i lys av tiltak mot barnefattigdom i 
Bærum kommune, herunder om matpenger skal inngå som en del av redusert betaling. 

 

BAUN behandlet saken i sak 041/17 med følgende vedtak: 

1. Kontrollutvalgets rapport tas til orientering.  

2. Det legges frem en sak med vurdering av kostpenger, sett i lys av tiltak mot 
barnefattigdom i Bærum kommune, herunder om matpenger skal inngå som en del 
av redusert betaling. 
3. Det legges frem en sak om vedlikehold i kommunens barnehager.  

 
BAUN behandlet i sak 089/17 sak om vurdering av kostpenger som skisserte ulike 
alternative ordninger som kan støtte familier slik at barn sikres godt kosthold i 
barnehagene. Det ble foreslått å innføre en pilot med en forsøksordning for første halvår 
2018, en ordning som skulle evalueres etter et halvt år.  
 
I forbindelse med behandling av i BAUN av sak 092/17 Handlingsprogram 2018-2021 ble 
rådmannen i tilleggsinnstilling bedt om å komme med en utredning om mattilbudet i de 
ulike barnehagene, både private og kommunale og hva som dekkes av foreldrebetalingen. I 
tillegg innstilte BAUN ovenfor kommunestyret at Handlingsprogram 2018-2021 skulle ta 
inn: «Foreldrebetaling for matpenger følger samme reduksjonsmodell som foreldrebetaling 
for barnehageplass. Trer i kraft fra august 2018. Ordningen evalueres.» Dette ble 
enstemmig vedtatt i kommunestyret med driftsutgifter på 0,5 mill. 
 
BAUNs vedtak i sak 092/17 må forstås slik at det erstatter vedtaket i sak 089/17. 
Rådmannen arbeider med å følge opp vedtak i sak 092/17. 
 
BAUN ble i sak 108/17 Referatsaker orientert om delstrategi for oppgradering og 
verdibevarende vedlikehold av kommunale bygg. Det ble vist til sak behandlet i 
formannskapet, og det ble opplyst om at tilstandsanalysene for barnehagene skal 
gjennomføres i løpet av 2018. Det ble opplyst at Eiendomsavdelingen vil legge frem nye sak 
for hovedutvalgene med samme tema våren 2018. 

 
 
Med hilsen 
 
 
Erik Kjeldstadli  
rådmann  
 Siri Opheim 
 controller 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke signatur 
 
Kopi til: 

Kommunerevisjonen 
Morten Mjølsnes 
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BÆRUM KOMMUNE 
KOMMUNEREVISJONEN 

 

Kontrollutvalget 

 Dato:  Arkivkode:  Bilag nr:  Arkivsak ID:  J.post ID:  
25.01.2018   18/2152 18/17897 
Saksansvarlig: Per-Martin Svendsen 
Saksbehandler: Morten Mjølsnes 
 

 

 

Oppfølging av kontrollutvalgsvedtak knyttet til Godt miljø i barnehagene? 

 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

SAKEN I KORTE TREKK 
 

Tidligere behandling 

Kontrollutvalget behandlet 27.02.17 i sak 10/17 Forvaltningsrevisjon Godt miljø i barnehagene? 
Utvalget vedtok: 

1. Revisjonen bes følge opp saken og gi tilbakemelding til kontrollutvalget om et år. 

2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

• Rådmannen bes følge opp de fire anbefalingene. 

Kommunestyret behandlet saken 29.03.17 som sak 027/17 og vedtok: 

1. Kontrollutvalgets rapport tas til orientering. 

2. Kontrollutvalget rapport oversendes til BAUN. 

3. BAUN foretar en vurdering av kostpenger, sett i lys av tiltak mot barnefattigdom i 
Bærum kommune, herunder om matpenger skal inngå som en del av redusert betaling. 

BAUN (Hovedutvalg barn og unge) behandlet saken 09.05.17 som sak 041/17 og vedtok: 

1. Kontrollutvalgets rapport tas til orientering.  

2. Det legges frem en sak med vurdering av kostpenger, sett i lys av tiltak mot 
barnefattigdom i Bærum kommune, herunder om matpenger skal inngå som en del av 
redusert betaling.  

3. Det legges frem en sak om vedlikehold i kommunens barnehager. 

Formål og bakgrunn 
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Dette er revisjonens tilbakemelding til kontrollutvalget. 

Redegjørelse 

Hovedfunnene i rapporten «Godt miljø i barnehagene?», var at de kommunale barnehagene får 
dårligere skår enn de private i foreldreundersøkelsen. De to viktigste årsakene til dette er: 

• Misnøyen med mattilbudet. 

• Misnøyen med lokalene. 

Skåren på mattilbudet i de kommunale barnehagene er svært dårlig og er den klart største 
forskjellen mellom de kommunale og de private barnehagene. I de private er foreldrene godt 
fornøyd med mattilbudet. Undersøkelsen viste en klar sammenheng der høye matpenger gir høy 
tilfredshet. De kommunale barnehagene har markant lavere matpenger enn de private. 
 
Foreldrenes fornøydhet med lokalene synes å være koblet til alder på bygningene. De kommunale 
barnehagebyggene er vanligvis eldre enn de private. I handlingsprogrammene er det vedtatt en 
opptrapping av vedlikeholdet og revisjonen antok at dette kunne løse utfordringen. 
 
Rapporten inneholdt fire anbefalinger for å bedre foreldrenes fornøydhet med matserveringen. 
Kontrollutvalgets rapport ble tatt til orientering, men anbefalingene ble ikke vedtatt, hverken i 
kontrollutvalget, kommunestyret eller i sektorutvalg BAUN. 
 
I kommunestyret dreide mye av debatten seg om barnefattigdom og negative konsekvenser ved å 
ta høyere matpenger, noe som ble tatt inn vedtaket. Dette ble tatt videre i BAUNs vedtak 
sammen med et ønske om sak om vedlikehold i kommunens barnehager. 
 
Formannskapet fikk fremlagt sak om vedlikeholdet allerede 21.11.17. Den opplyser at 
tilstandsanalysene for barnehagene skal gjennomføres i løpet av 2018. Saken ble oversendt 
BAUN. Vi får opplyst at Eiendomsavdelingen vil legge frem nye sak for hovedutvalgene med 
samme tema våren 2018, sannsynligvis i april.1 
 
BAUN vedtok 14.11.2017 å be rådmannen komme med en utredning om mattilbudet i de ulike 
barnehagene, både private og kommunale og hva som dekkes av foreldrebetalingen. I tillegg 
innstilte BAUN ovenfor kommunestyret at Handlingsprogram 2018-2021 skulle ta inn: 
«Foreldrebetaling for matpenger følger samme reduksjonsmodell som foreldrebetaling for 
barnehageplass. Trer i kraft fra august 2018. Ordningen evalueres.» Dette ble enstemmig vedtatt i 
kommunestyret med driftsutgifter på 0,5 mill. 

Organisatoriske og økonomiske konsekvenser av beslutningene 

Reduksjonsmodellen for foreldrebetaling for mat er budsjettert med en kostnad på 0,5 mill.  

 

Beslutningspunkter 

                                                           

 

 

1 Epost 26.01.18 fra kommunalsjef barnehage. 
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Anbefalingene i rapporten ble ikke vedtatt og rådmannen er derfor ikke forventet å følge dem 
opp. Sektorutvalget har fattet nye vedtak knyttet til hovedfunnene i rapporten, som rådmannen 
har fulgt opp. Kontrollutvalget kan etter revisjonens vurdering ta saken til orientering. 
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Arkivsak-dok. 17/00005-19 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Bærum kontrollutvalg 26.02.2018 
 
 
 

   
 
 

PROTOKOLL 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 22.1.2018 godkjennes slik den foreligger. 
 
Vedlegg:  
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 22.1.2018 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Bærum kontrollutvalg 
 
Dato: 22.01.2018 kl. 17:00 
Sted: Rådhuset, møterom A212 
Arkivsak: 17/00004 
  
Tilstede:  Per Arne Nyberg, leder (Ap) 

Carl Wilhelm Tyrén, nestleder (Frp) 
Hilde Solberg Øydne (H) 
Kaare Granheim (KrF) 
Hulda Tronstad (V) 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:   
  
Andre: Fra Bærum kommunerevisjon møtte Revisjonssjef Per-Martin 

Svendsen, fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Morten 
Mjølsnes. 

  
Protokollfører: Mona Moengen, Rokus 
  

 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

1/18 
17/00005-
17 

Protokoll 3 

2/18 
17/00002-
11 

Årsrapporter 2018 fra kontrollutvalget i Bærum 4 

3/18 
17/00024-
28 

Evaluering av samarbeid om forvaltningsrevisjon 5 

4/18 
17/00061-
15 

Rapport om kjøp av EDB utstyr/programvare 6 

5/18 17/00007-3 Revisjonens serviceerklæring 2018 7 

6/18 
17/00061-
14 

Frister for vedtatte forvaltningsrevisjoner 8 
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7/18 
17/00011-
18 

Referater 9 

8/18 
17/00012-
18 

Eventuelt 10 

 
 
Det var ingen merknader til innkallingen. 
 
Møtet ble hevet kl. 18:00 
 
Bærum, 22.1.2018 
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Saker til behandling 

1/18 Protokoll 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bærum kontrollutvalg 22.01.2018 1/18 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 4.12.2017 godkjennes slik den foreligger. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 4.12.2017 godkjennes slik den foreligger. 
 
[Lagre]  
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2/18 Årsrapporter 2018 fra kontrollutvalget i Bærum 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bærum kontrollutvalg 22.01.2018 2/18 

 
 

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

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2017 til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
1. Forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2017 vedtas. 
2. Saken oversendes kommunestyret med innstilling: 

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2017 til orientering. 
 
 
[Lagre]  
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3/18 Evaluering av samarbeid om forvaltningsrevisjon 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bærum kontrollutvalg 22.01.2018 3/18 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber revisjonen følge opp innspillene som 
kom frem under behandlingen. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget kom med innspill. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber revisjonen følge opp innspillene som 
kom frem under behandlingen. 
 
[Lagre]  
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4/18 Rapport om kjøp av EDB utstyr/programvare 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bærum kontrollutvalg 22.01.2018 4/18 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar revisjonens Rapport om kjøp av EDB utstyr/programvare til 
orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Revisjonssjefen presenterte rapporten og svarte på kontrollutvalgets spørsmål.  
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar revisjonens Rapport om kjøp av EDB utstyr/programvare til 
orientering. 
 
[Lagre]  
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5/18 Revisjonens serviceerklæring 2018 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bærum kontrollutvalg 22.01.2018 5/18 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Revisjonens serviceerklæring tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Revisjonssjefen la frem saken. 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Revisjonens serviceerklæring tas til orientering. 
 
[Lagre]  
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6/18 Frister for vedtatte forvaltningsrevisjoner 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bærum kontrollutvalg 22.01.2018 6/18 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 

1. Kontrollutvalget ber om å få forvaltningsrevisjonene fremlagt til følgende 
møter: 

 Behandles dispensasjonssøknadene objektivt og likeverdig? September 

 Hvordan håndterer grunnskolen mobbing?   Desember 
2. For forvaltningsrevisjon av prosjektet Blir tilpasset undervisning gjennomført? 

endres fristen fra mai til juni. 
 

 
 
Møtebehandling 
Fagansvarlig forvaltningsrevisor la frem saken.  
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  

1. Kontrollutvalget ber om å få forvaltningsrevisjonene fremlagt til følgende 
møter: 

 Behandles dispensasjonssøknadene objektivt og likeverdig? September 

 Hvordan håndterer grunnskolen mobbing?   Desember 
2. For forvaltningsrevisjon av prosjektet Blir tilpasset undervisning gjennomført? 

endres fristen fra mai til juni. 
 

 
 
[Lagre]  
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7/18 Referater 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bærum kontrollutvalg 22.01.2018 7/18 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 
[Lagre]  
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8/18 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Bærum kontrollutvalg 22.01.2018 8/18 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Ingen saker meldt inn 
 
 
Møtebehandling 
Leder orienterte om at det vil lagt frem en sak i kommunestyret 31.1.2018 om 
utredning av revisjonsordningen. Saken kommer eventuelt opp i neste møte i 
kontrollutvalget. 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
Ingen vedtak. 
[Lagre]  
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Arkivsak-dok. 18/00005-1 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 
Bærum kontrollutvalg 26.02.2018 
 
 
 

   
 
 

 UTREDNING AV REVISJONSORDNING I BÆRUM KOMMUNE 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget slutter seg til prosess og fremdriftsplan for utredning av 
revisjonsordning i Bærum kommune. 
 
Vedlegg:  
Veileder - Utredning om og valg av revisjonsordning m.m. Norges kommunerevisor-
forbund 2013  
 
Saksframstilling: 
Kommunestyret behandlet Utredning av alternative organisasjonsformer for 
kommunens revisjonsvirksomhet i sak 4/18 31.1.2018, og fattet følgende vedtak: 

Kommunestyret ber kontrollutvalget fremlegge en sak om vurdering av 
alternative organisasjonsformer for kommunens revisjonsvirksomhet i løpet av 
første halvår 2018. Kontrollutvalget har innstillingsrett til kommunestyret, og 
saksforberedelsen foretas av kontrollutvalgssekretariatet. Samtidig forutsetter 
kommunestyret at rådmannen med sine ressurser og fagkompetanse, 
involveres i arbeidet for å få saken fullstendig opplyst. 

 
Som det fremgår av saksfremlegget til kommunestyret, er formålet i første omgang å  
utrede de alternativene som foreligger med hensyn til organisering av kommunens 
revisjonstjenester. Det er videre understreket at kvaliteten på kommunens 
revisjonstjenester og kontrollutvalgets arbeidsbetingelser ikke skal forringes. 
 
Det er kommunestyret selv som velger revisor (Kommuneloven § 78 nr. 4). Vedtaket 
skal treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget. Denne bestemmelsen gir 
kontrollutvalget en enerett til å gi innstilling til kommunestyret i slike saker. 
Kontrollutvalgets innstillingsrett betyr også at det ikke er anledning til å legge opp til 
en saksforberedelse som innebærer at et annet kommunalt organ forbereder 
plenumsbehandlingen for kommunestyret, jf. rundskriv H-19/05 fra tidligere 
Kommunal- og regionaldepartementet.  
 
Saksforberedelsen foretas av kontrollutvalgets sekretariat, som vil sørge for at saken 
er tilstrekkelig opplyst. Både rådmannen og kommunerevisjonen vil få anledning til å 
uttale seg om utredningen før saken behandles i kontrollutvalget.  
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Kommunestyret har stilt ressurser og fagkompetanse hos rådmannen til disposisjon. 
Dette kan for eksempel være ressurser hos Kommuneadvokaten i den grad utvalget 
skulle ha behov for å utrede enkelte spørsmål. 
 
Kontrollutvalgets leder og sekretær har hatt møte med leder av politisk sekretariat for 
å avklare rammene rundt utredningen, forventninger mv. Det ble gjort klart at 
rådmannen vil ivareta de ansatte i tråd med kommunens retningslinjer for omstilling. 
 
Utredningen vil gjøre rede for følgende måter å organisere revisjonsvirksomheten på: 

 Ansatt revisor slik Bærum har. Kommunerevisjonen vil bli bedt om å beskrive 
dagens ordning. 

 Ulike former for interkommunalt samarbeid 
 Kjøp i markedet (konkurranseutsetting) 
 Kombinasjonsløsninger 

 
Konsekvenser for kontrollutvalget, rådmannen og kommunerevisjonen vil bli drøftet. 
 
Kommunerevisjonens uavhengighet vil bli drøftet i utredningen. Kontrollutvalget i 
Bergen fikk dette spørsmålet utredet i 2011, og denne rapporten vil bli lagt til grunn i 
utredingen. For øvrig vil utredningen sammenligne effektivitet, kapasitet og 
kompetanse i Bærum kommunerevisjon med revisjonsløsningene i de ti største 
kommunene (ASSS kommunene), samt Asker.  
 
Sekretariatet tar sikte på at et utkast til utredning kan sendes på høring til rådmannen 
og kommunerevisjonen 14. mai, og at kontrollutvalget kan avgi sin innstilling 18. juni. 
Dette muliggjør kommunestyrebehandling 20. juni. Det legges opp til følgende 
fremdriftsplan: 
 

 
 
 
Beslutningspunkter 
Det legges opp til at kontrollutvalget drøfter saken og kommer med innspill til 
utredningsarbeidet.  
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Forord  
 

Fra styret 

Styret nedsatte 21. mars 2011 en arbeidsgruppe for å utarbeide en veileder for utredning om 

og valg av revisjonsordning m.m. Arbeidsgruppens forslag til veileder med vedlegg ble sendt 

på høring blant medlemmene med høringsfrist 1. oktober 2012. Etter høringsrunden har styret 

behandlet veilederen i to møter – hhv. 8. oktober 2012 og 5. februar 2013. 

Administrasjonen har bistått styret i behandlingen. Det er i denne perioden også innhentet 

juridisk bistand fra KS Advokatene når det gjelder den endelige utformingen av vedleggene 

5.1-8 og 6.1-8, som alle omhandler kjøp av regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og 

selskapskontroll. 

Veilederen med tilhørende vedlegg er i hovedsak ment som støtte og veiledning til 

bedriftsmedlemmenes oppgaver knyttet til utredninger om og valg av revisjonsordninger m.m. 

Styret antar at dokumentene også kan være til hjelp ved tilsvarende oppgaver relatert til 

sekretariatsordninger for kontrollutvalg. 

Styret vil presisere at vedleggene til veilederen kun er ment som eksempler og utgangspunkt 

for den konkrete situasjonen det enkelte medlem står overfor. Det vil sannsynligvis alltid være 

behov for å gjøre nødvendige lokale tilpasninger i hvert enkelt tilfelle. 

Avslutningsvis vil styret takke alle som har bidratt i arbeidet med denne veilederen. 

 

Gardermoen, februar 2013 

 

Per Olav Nilsen 

Styreleder 
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Fra arbeidsgruppen 

Styret i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) nedsatte i sitt møte 21. mars 2011 en 

arbeidsgruppe for å utarbeide en veileder i forbindelse med utredning av forskjellige typer 

revisjonsordninger. 

Gruppa har bestått av: 

Wencke S. Olsen, Rogaland kontrollutvalgssekretariat (leder)  

Morten Alm Birkelid, Hedmark Revisjon IKS  

Steinar Johansen, Arendal Revisjonsdistrikt IKS  

Bodhild Laastad, NKRF (sekretær) 

 

I tillegg har Bjørn Bråthen og Bernt Frydenberg, begge NKRF, bidratt etter behov.  

Ifølge mandatet skal veilederen omhandle følgende spørsmål: 

 Utredning til kommunestyret av spørsmålet om revisjonsordningen  

 Framgangsmåte ved etablering av ulike revisjonsordninger, herunder 

etablering/utvidelse av interkommunalt samarbeid og kjøp av tjenesten i 

markedet  

I dette dokumentet oppsummerer arbeidsgruppa sitt arbeid i en praktisk veileder med tittelen 

"Utredning om og valg av revisjonsordning".  

Arbeidet er gjennomført i perioden mai 2011 – mars 2012. 

Vi håper denne praktiske veilederen kan være til hjelp for de sekretariatene som på vegne av 

kontrollutvalget får i oppdrag å utrede forskjellige typer revisjonsordninger for 

kommunen/fylkeskommunen etter oppdrag fra kommunestyret/fylkestinget.  

 

Oslo, mars 2012 

 

Wencke S. Olsen 

 

 

 

Steinar Johansen                       Morten Alm Birkelid                 Bodhild Laastad 
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1. Innledning 

Dette dokumentet er en praktisk veileder i framgangsmåter ved utredning og valg av 

revisjonsordninger i kommunal sektor. Veilederen er ment som en hjelp for de sekretariatene 

som på vegne av kontrollutvalget får i oppdrag å utrede forskjellige typer revisjonsordninger 

for kommunen/fylkeskommunen etter oppdrag fra kommunestyret/fylkestinget eller fra 

kontrollutvalget.  

I kapittel 2 gjøres det rede for de grunnleggende formelle bestemmelsene om internt tilsyn og 

kontroll og revisjon i kapittel 12 i kommuneloven med tilhørende forskrifter. Kapittel 3 

beskriver de alternative revisjonsordningene som kommunene kan velge mellom: 

 egen kommunal revisjon 

 ulike typer interkommunale revisjonsordninger 

 kjøp i markedet 

 kombinasjonsløsninger 

 

Deretter følger i kapittel 4 en redegjørelse om framgangsmåte ved etablering eller 

omstrukturering av revisjonsordningen. Kapittel 5 omhandler kjøp av revisjonstjenester i 

markedet og gjennomføring av konkurranse i henhold til lov om offentlige anskaffelser. 

Temaet i kapittel 6 er selve saksutredningen om revisjonsordninger til kontrollutvalget og 

kommunestyret.  

Vedlegg 1-6 er en eksempelsamling bestående av saksutredning til kommunestyret om valg 

av revisjonsordning og valg av revisor, vedtekter ved samarbeid etter § 27 i kommuneloven, 

selskapsavtale for interkommunalt selskap, konkurransegrunnlag, anskaffelsesprotokoll og 

kontrakter.  

Når det gjelder de vedlagte eksemplene på saksutredning til kommunestyret, spesielt gjelder 

det sak angående utredning om forskjellige typer revisjonsordninger, er flere av momentene 

som er tatt med ment som en ”plukk-liste”, der man tar utgangspunkt i de momentene som 

passer best i den aktuelle situasjonen. 
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 Vi har brukt følgende forkortelser for lover/begreper: 

 

koml.  = kommuneloven 

offl.  = offentleglova 

IKS-loven = lov om interkommunale selskaper 

IKS  = interkommunalt selskap 

LOA  = lov om offentlige anskaffelser 

FOA  = forskrift om offentlige anskaffelser 

I denne veilederen menes med kommune både kommune og fylkeskommune, og med 

kommunestyre menes også fylkesting.  
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2. Grunnleggende formelle bestemmelser 

Kapittel 12 i koml. gir kontrollutvalget en viktig rolle og et omfattende ansvar for tilsyn, 

kontroll og revisjon av kommunens virksomhet. Kontrollutvalget skal på kommunestyrets 

vegne stå for det løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen og påse at kommunen 

har en forsvarlig revisjonsordning. Etter innstilling fra kontrollutvalget er det kommunestyret 

selv som avgjør hvilken revisjonsordning kommunen skal ha, og hvem som skal velges som 

kommunens revisor. Koml. gir ikke kommunestyret anledning til å delegere til andre å fatte 

vedtak i disse sakene.   

Koml. § 78 nr. 3 gir kommunestyret valget mellom tre alternative revisjonsordninger. 

Kommunestyret kan i prinsippet velge mellom å: 

 ansette egne revisorer 

 delta i interkommunalt samarbeid om revisjon 

 inngå avtale med annen revisor 

 

Alternativ 1 innebærer at kommunestyret velger å ha en revisjonsordning der de som utfører 

revisjonen er ansatt i kommunen. Alternativ 2 innebærer at kommunen samarbeider med 

andre kommuner om revisjon. Et slikt samarbeid kan skje innenfor koml.’s bestemmelser om 

interkommunalt samarbeid eller innenfor en selskapsdannelse etter IKS-loven eller 

aksjeloven. Både alternativ 1 og 2 faller inn under det konkurranserettslige begrepet egenregi. 

Alternativ 3 innebærer at kommunestyret kjøper revisjonstjenester fra private tilbydere i 

markedet. Når en kommune skal kjøpe i markedet, må dette skje i henhold til regelverket om 

offentlige anskaffelser. Alle de tre alternativene omtales fyldig senere i denne veilederen. Det 

er også mulig å velge ulike kombinasjonsløsninger mellom de tre alternativene. 

Det er kommunestyret som i siste instans avgjør hvilken revisjonsordning kommunen skal ha. 

Koml. slår fast at kommunestyrets vedtak skal treffes på grunnlag av innstilling fra 

kontrollutvalget. Dette innebærer at kontrollutvalget må få seg forelagt en saksutredning som 

gjør rede for de aktuelle alternativene. På bakgrunn av denne fatter kontrollutvalget sin 

innstilling som oversendes kommunestyret som fatter det endelige vedtaket. I vedlegg 1 og 2 

vises det hvordan en slik saksutredning kan utformes. 
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Ifølge koml. § 78 nr. 4 er det også kommunestyret selv som velger revisorer. Vedtaket skal 

treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget. Dette medfører at kommunestyret må 

behandle sakene om revisjonsordning og valg av revisor som to separate saker. Først må 

kommunestyret fatte vedtak om selve revisjonsordningen og deretter velge revisor i samsvar 

med den valgte ordningen.  

Det følger av forskrift om kontrollutvalg at kontrollutvalget har en viktig forberedende rolle 

både i valg av revisjonsordning og valg av revisor. Kommunestyret kan pålegge 

kontrollutvalget å utrede spørsmålet om valg av revisjonsordning, men kontrollutvalget kan 

også av eget tiltak foreta en slik utredning og avgi innstilling overfor kommunestyret. Det er 

også kontrollutvalget som innenfor de rammer som konkurranselovgivningen setter – 

herunder regelverket om offentlige anskaffelser og om offentlig støtte – forbereder sak om 

valg av revisor for kommunestyret.  

Av dette følger at koml. med forskrifter ikke legger opp til at valg av revisjonsordning skal 

skje i form av framsetting av et ikke utredet forslag i et kommunestyremøte, eller som innbakt 

i en annen sak. Kommunestyret kan bare gjøre vedtak om revisjonsordning med utgangspunkt 

i en saksutredning og innstilling fra kontrollutvalget. Det er viktig at kontrollutvalget påser at 

koml.’s bestemmelser blir fulgt på dette området slik at autoriteten og omdømmet til 

kommunens eget kontroll- og tilsynsapparat opprettholdes. 

I kap. 3 følger en redegjørelse om de tre alternative revisjonsordningene som er angitt i koml.
1
 

2.1 Om uavhengighet 

Revisors uavhengighet anses å være en av grunnpilarene innen revisjonsfaget og er 

avgjørende for omverdenens tillit til revisors bekreftelsesfunksjon. Uavhengigheten anses å 

bestå av to dimensjoner – faktisk uavhengighet og tilsynelatende uavhengighet. Disse 

dimensjonene påvirkes av et kompleks samspill mellom finansielle, organisatoriske og 

personlige forhold mellom den som reviderer og den som blir revidert. Begge former for 

uavhengighet må være ivaretatt for at revisor kan sies å være uavhengig. Kravene til 

uavhengighet for den som skal være kommunens revisor, er nedfelt i koml. § 79. Her 

                                                 
1 Framstillingen bygger på en redegjørelse fra NKRFs juridiske rådgiver Bernt Frydenberg. 
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presiseres det i første ledd at ansettelse i kommunen eller i en interkommunal revisjonsenhet 

ikke i seg selv står i strid med kravet om uavhengighet.  

I privat sektor utelukker revisorlovens bestemmelser at et selskaps revisor kan være ansatt i 

selskapet, men trusler mot revisors uavhengighet kan gjøre seg gjeldende i alle de aktuelle 

revisjonsordningene. I revisjonslitteraturen er det en erkjent problemstilling at en revisors 

interesse i å bevare klientforholdet kan være en trussel mot uavhengigheten. Det at revisor står 

på utsiden av den som revideres, kan dessuten medføre informasjonsavhengighet. En revisor 

som er tettere på, kan ha lettere og mer selvstendig tilgang på relevant informasjon, noe som 

kan øke sannsynligheten for at revisor oppdager feil og mangler (Bazerman med flere, 2002 

referert i Indset og Tjerbo, 2011).  

På den andre siden kan nære organisatoriske eller personlige forbindelser også true revisors 

uavhengighet. Derfor har vi bestemmelser i lov som skal avverge slike avhengighets- og 

nærhetsforhold. Ifølge koml. er en revisor ansatt i kommunen uavhengig, og dette illustreres i 

figuren nedenfor. 

 

 

Figur 1: Overordnet styrings- og kontrollmodell 
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Figuren viser at det fra kommunestyret går to linjer – en styringslinje og en kontrollinje. 

Styringslinjen går fra kommunestyret til administrasjonssjefen som har ansvaret for 

gjennomføringen av kommunens tjenesteproduksjon, planlegging og myndighetsutøvelse. Det 

ligger til administrasjonssjefen å sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, 

forskrifter og kommunestyrets vedtak og forutsetninger, og at den er gjenstand for 

betryggende intern kontroll.  

Den andre linjen representerer en uavhengig og ekstern kontroll som går gjennom 

kontrollutvalget. Kontrollutvalgets oppgave er å forestå det løpende tilsynet med den 

kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne. Figuren viser at kontrollutvalget har 

tilsyn med ordfører og politiske utvalg under kommunestyret og med kommunens virksomhet 

ledet av administrasjonssjefen. I hovedsak bygger kontrollutvalget sitt tilsyn på de 

kontrollaktiviteter som blir utført og rapportert av revisor. Noen av tilsynsoppgavene kan også 

utføres av kontrollutvalgets eget sekretariat. Det er grunn til å merke seg at den årlige 

revisjonsberetningen går direkte fra revisor til kommunestyret, men med kopi til 

kontrollutvalget. Dette understreker revisors uavhengige stilling. 

Begge de to styringslinjene inngår i kommunestyrets totalansvar for den kommunale 

virksomheten. Det framgår av figuren at kontrollinjen er totalt uavhengig av kommunens 

administrasjon, og at den kun er underlagt kommunestyret selv. På den måten sikres at den 

som kontrollerer er uavhengig av den som kontrolleres. Koml.’s system sikrer revisors 

uavhengighet, enten revisor er ansatt i kommunen, er et interkommunalt samarbeid eller er en 

annen, privat revisor. Siden kommunens revisor alltid får bestilling fra et folkevalgt organ 

(kommunestyre og/eller kontrollutvalg) og skal rapportere resultatet av sitt arbeid til disse, vil 

revisor alltid være uavhengig av den reviderte uansett om revisor får godtgjort sitt arbeid 

direkte fra kommunen, gjennom overføringer til et interkommunalt samarbeid eller som 

betaling gjennom et revisjonshonorar. 
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3. De alternative revisjonsordningene 

3.1 Egen kommunal revisjon 

Kommunen kan tilsette egne revisorer, det vil si at revisorene får et vanlig tilsettingsforhold i 

kommunen. Revisorene kan ikke instrueres om revisjonsfaglige forhold, men er i andre 

sammenhenger underlagt samme regelverk som øvrige tilsatte i kommunen. Velger 

kommunestyret denne ordningen, skal kommunestyret også velge revisor, jf. § 78 nr. 4. Det er 

ikke nærmere angitt hva som menes med revisor i denne sammenhengen. Vi legger til grunn 

at det er revisjonens daglige leder det her er tenkt på. Daglig leder benevnes ofte revisjonssjef 

eller revisjonsdirektør, men tittelen er ikke lovbestemt. Det er revisor selv som rapporterer 

resultatet av revisjonsarbeidet til folkevalgte organ, dvs. kontrollutvalget og kommunestyret. 

Daglig leder har det øverste ansvaret for revisjonsenheten, men behøver ikke nødvendigvis ha 

oppdragsansvar verken for regnskapsrevisjon eller forvaltningsrevisjon.  

Koml. har ikke bestemmelser om hvem som har tilsettingsmyndighet for eventuelle øvrige 

revisorer og annet personale i revisjonsenheten, men dette er regulert i forskrift om 

kontrollutvalg der det framgår i § 17 andre ledd, at når kommunen har en egen ansatt revisjon, 

er det kontrollutvalget som foretar ansettelse av revisjonens øvrige personale. Slik myndighet 

kan også delegeres til revisor. Bestemmelser om tilsettingsmyndighet anbefales nedfelt i et 

eget reglement for kontrollutvalget. Reglementet fastsettes av kommunestyret.  

3.2 Interkommunale revisjonsordninger 

I koml. § 78 nr. 3 er "interkommunalt samarbeid om revisjon" nevnt som en mulig 

revisjonsordning uten at det er sagt noe nærmere om organisasjonsform. Et slikt samarbeid 

kan organiseres enten etter bestemmelsene om interkommunalt samarbeid i koml. kapittel 5 

eller etter IKS-loven. I koml. kap. 5 §§ 27, 28 og 28 a-k åpnes det for flere ulike måter å 

organisere et slikt samarbeid på. Denne veilederen nevner bare tre alternativer, nemlig: 

 felles styre etter koml.’s § 27, uten status som egen juridisk person 

 felles styre etter koml.’s § 27, med status som egen juridisk person 
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 interkommunalt selskap etter lov av 29. januar 1999 nr. 6 

 

Det er bare de to siste alternativene som blir omtalt nærmere i den videre framstillingen. I 

valget mellom disse to organisasjonsformene vil imidlertid denne veilederen anbefale at et 

interkommunalt samarbeid om revisjon organiseres som et interkommunalt selskap etter IKS-

loven. IKS-lovens bestemmelser gir en ryddigere regulering av samarbeidet enn koml.’s 

bestemmelser (Overå og Bernt, 2006). 

3.2.1 § 27-samarbeid – som eget rettssubjekt 

For å løse felles oppgaver etter koml. § 27 må man opprette et eget styre. Styret er det øverste 

organet for samarbeidet, og får delegert beslutningsmyndighet over disse felles oppgavene. 

Kommunenes adgang til å delegere beslutningsmyndighet til et § 27-styre er i loven avgrenset 

til det som har med drift og organisering å gjøre. Det enkelte kommunestyret kan da ikke 

instruere styret i slike spørsmål, men må styre gjennom representantene sine. Generelt gjelder 

koml.’s regler for virksomheten. Det innebærer bl.a. at den følger koml.’s økonomi- og 

revisjonsbestemmelser. 

§ 27 oppfattes å være en lite presis bestemmelse som ikke gir en tilstrekkelig regulering av 

interkommunalt samarbeid. Dette innebærer et behov for en grundig gjennomtenking av 

hvordan vedtektene bør utformes (Overå og Bernt, 2006). Av den grunn anbefales det at man 

ved utformingen av vedtekter bruker IKS-loven som modell. 

Virksomheten bør gis eget budsjett- og regnskapsansvar, og styret bør være tillagt 

ansettelsesmyndighet og ha myndighet til å inngå avtaler med leverandører. Samarbeidet bør 

være registrert i offentlige registre med eget organisasjonsnummer og fremstå med eget navn. 

Alt dette er med på å underbygge status for virksomheten som et eget rettssubjekt.  

Virksomheten vil være prinsipalt ansvarlig for sine økonomiske forpliktelser, mens 

kommunene vil være subsidiært ansvarlige, - det vil si at de kan saksøkes hvis virksomheten 

ikke kan dekke forpliktelsene. 
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3.2.2 Interkommunalt selskap - IKS 

Denne selskapsformen er utviklet for samarbeidsområder med mer forretningsmessig preg og 

er regulert i IKS-loven som trådte i kraft 1. januar 2000. Den har mye til felles med 

aksjeloven (noe som markeres ved bruken av uttrykket selskap), men bare kommuner, 

fylkeskommuner og andre IKS'er kan være deltakere. Denne organisasjonsformen kan derfor 

beskrives som en mellomting mellom offentligrettslig og privatrettslig. Loven stiller krav til at 

deltakerne må inngå en selskapsavtale. Den er det rettslige grunnlaget for samarbeidet mellom 

kommunene. En slik avtale skal opprettes når samarbeidet blir etablert, og gjelder både som 

stiftelsesdokument og vedtekt for selskapet. 

Et IKS er et eget juridisk rettssubjekt med et representantskap som øverste myndighet 

(tilsvarende generalforsamlingen i et aksjeselskap), jf. § 6 flg., og et styre, jf. § 10 flg. Eierne 

utøver sin myndighet gjennom representantskapet. Det enkelte kommunestyret har 

instruksjonsrett overfor sine medlemmer i representantskapet. Dette innebærer at flertallet i 

kommunestyret kan gi representanten(e) sin(e) instruks om hvordan de skal stemme i 

representantskapet. Etter loven skal saker som regnskap, budsjett og økonomiplan behandles 

av representantskapet. Deltakerne kan også skaffe seg mer kontroll over selskapet ved å 

fastsette i selskapsavtalen at visse typer saker som ellers skal avgjøres av styret, må 

godkjennes av representantskapet. Representantskapet utøver også kontroll gjennom å 

bestemme sammensetningen av styret (med unntak av eventuelle medlemmer fra de tilsatte). 

Det kan instruere styret og omgjøre beslutningene deres. Representantskapet kan velge å 

utpeke en valgkomite til å innstille til valg på styremedlemmer (KRD, 2011). 

Alle eierne skal være representert i representantskapet med minst en representant, og det skal 

fastsettes i selskapsavtalen hvor mange representanter de forskjellige eierne skal ha. En større 

kommune kan derfor ha flere representanter enn en liten kommune. Vi legger til grunn at det 

samme kan oppnås ved at representanten for en stor kommune kan få flere stemmer. Det 

enkelte kommunestyret bestemmer - ved flertallsavgjørelse - om representantene skal velges 

ved forholdsvalg.  
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3.3 Kjøp av revisjonstjenester i markedet 

Den tredje valgmuligheten kommunen har er å «inngå avtale med annen revisor» etter koml.’s 

ordlyd i § 78 nr. 3. Med denne endringen har nok lovgiver i første rekke tenkt på private 

revisjonsenheter, men slik loven og forarbeidene er formulert, er det i og for seg ikke noe til 

hinder for at en kommune bestiller revisjonstjenester fra andre kommunale eller 

interkommunale revisjonsordninger. 

Velger kommunen å kjøpe revisjonstjenester i markedet, innebærer dette at kommunen velger 

en allerede etablert enhet slik som den er, det vil si at kommunen ikke har noen direkte 

innflytelse på den nærmere organiseringen av eller bemanningen i enheten. Det er da viktig å 

sikre gode avtaler som ivaretar kommunens interesser i tilstrekkelig grad. 

Ved kjøp av revisjonstjenester i markedet, må regelverket om offentlige anskaffelser følges. 

Selve innkjøpsprosessen og etterfølgende oppfølging vil innebære transaksjonskostnader på 

kommunens hånd i tillegg til prisen på den innkjøpte tjenesten. Det er viktig at 

transaksjonskostnadene ikke estimeres for lavt.
2
 Transaksjonskostnader oppstår når en må 

organisere anbudsrunder eller innhente prisoverslag, skrive kontrakter, reforhandle avtaler og 

overvåke at kontrakten blir overholdt. 

Dersom kommunens vedtak om revisjonsordning innebærer avvikling av egen revisjon, vil 

det også være bestemmelser i arbeidsmiljølovens som pålegger kommunen forpliktelser som 

må hensyntas. Innebærer vedtaket at kommunen går ut av et interkommunalt samarbeid, må 

også relevant regelverk og inngåtte avtaler med øvrige samarbeidskommuner følges. 

3.4 Kombinasjonsløsninger 

Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner § 2 åpner for at en kommune kan velge 

forskjellige revisorer til å forestå regnskapsrevisjonen av hhv. kommunens årsregnskap og de 

respektive årsregnskapene for kommunens foretak organisert etter koml. kapittel 11.  

                                                 
2 Informasjonsoppslag på Doffin 18.11.2011 opplyser at på offentlige anskaffelser i Norge utgjør 

transaksjonskostnadene 4,1 % av kontraktens verdi. Med det ligger Norge i Europa-toppen. 
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Forskrift om revisjon § 6 åpner videre for kombinasjonsløsninger også når det gjelder 

forvaltningsrevisjon. I teorien kan kontrollutvalget velge forskjellig leverandør for hvert 

enkelt forvaltningsrevisjonsprosjekt det bestiller. Siden det er kommunestyret selv som skal 

velge revisor, vil dette også gjelde ved valg av revisor på prosjektbasis. Kommunestyret må 

da selv for hvert enkelt forvaltningsrevisjonsprosjekt velge revisor. 
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4. Framgangsmåte ved etablering eller endring av 
kommunale revisjonsordninger 

 

I dette kapitlet belyser vi hvilke forhold som det er viktig å vurdere ved etablering eller 

endring av ulike kommunale revisjonsordninger som faller inn under begrepet egenregi.  

Framgangsmåte ved konkurranseutsetting av revisjonstjenestene, vil bli omtalt i kapittel 5. 

Følgende situasjoner kan være aktuelle: 

 etablere eller legge ned egen kommunal revisjon 

 etablere, utvide eller tre ut av et § 27-samarbeid som er et eget rettssubjekt 

 etablere, utvide eller tre ut av et interkommunalt selskap 

 

Når det gjelder å etablere eller legge ned egen kommunal revisjonsordning med egne ansatte, 

viser vi til det som er sagt under punkt 3.1 og 4.4. 

4.1 Etablering av nytt interkommunalt samarbeid  

For å få dekket sitt behov for revisjonstjenester kan en eller flere kommuner finne det 

formålstjenlig å søke samarbeid med andre kommuner og initiere en prosess som skal lede 

fram til etablering av et interkommunalt samarbeid. Formålet med dette kan være å etablere et 

større fagmiljø og å gjøre revisjonen mindre sårbar, samt oppnå stordriftsfordeler samtidig 

som man har en ordning med egenregi.  

4.1.1 Innledende fase 

Kontrollutvalgene i de aktuelle kommunene må gjennom vedtak anbefale overfor 

kommunestyret at det etableres et interkommunalt samarbeid. I saksfremstillingen bør det 

redegjøres for og drøftes de ulike alternativene for organiseringen. Kontrollutvalget bør gi en 

anbefaling om hvilken ordning som bør velges.  
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4.1.2 Prinsippvedtak i kommunestyrene  

Kontrollutvalgets anbefaling om valg av organisasjonsmodell bør drøftes i kommunestyret. 

Dersom kommunestyret er enig i kontrollutvalgets anbefaling, fattes det vedtak om at 

kommunen ønsker å gå inn i et interkommunalt samarbeid om revisjon.  

De kommunene som skal delta i samarbeidet, anbefales å fatte likelydende vedtak om å 

opprette en arbeidsgruppe/styringsgruppe (med mandat) som skal forberede saken for 

kontrollutvalgene før de fremmer saken endelig for kommunestyrene. Deltakerne i en slik 

gruppe bør være kontrollutvalgsmedlemmer, ordførere eller varaordførere, evt. andre ”tunge” 

politikere som sikrer nødvendig politisk forankring. Det er naturlig at sekretær for 

kontrollutvalgene bistår gruppen med sekretærarbeid og rådgivning. For øvrig vises det til 

kap. 6. 

4.1.3 Arbeidsgruppens oppgaver 

Arbeidsgruppen må utarbeide forslag til vedtekter etter koml. § 27 eller selskapsavtale etter 

IKS-loven. 

Vedtekter for interkommunalt samarbeid opprettet i samsvar med koml.  
§ 27 

1. Hva vedtektene må inneholde etter loven, jf. koml. § 27 nr. 2 

 Styrets sammensetning og hvordan det utpekes 

 Området for styrets virksomhet 

 Hvorvidt deltakerkommunene skal gjøre innskudd til virksomheten 

 Hvorvidt styret har myndighet til å ta opp lån eller på annen måte pådra deltakerne 

økonomiske forpliktelser 

 Uttreden fra eller oppløsning av samarbeidet. 

2. Hva vedtektene ellers bør inneholde bestemmelser om 

 Hvem som deltar i samarbeidet 

 At samarbeidet er opprettet med hjemmel i koml. § 27 

 Om samarbeidet skal ha status som egen juridisk person eller ikke 

 Deltaker- og stemmeandeler 
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 Dersom ikke alle deltakerne hver for seg skal være fullt ut ansvarlig utad for alle 

virksomhetens forpliktelser, må dette og deltakernes ansvarsandeler fastsettes; disse 

kan avvike fra deltaker- og stemmeandeler 

 Fastsetting av budsjettprosedyre og grunnlaget for beregning av deltakernes årlige 

driftstilskudd 

 Styrets myndighet 

 Hvem som kan forplikte virksomheten 

 Opptak av nye deltakere 

 Endring av vedtektene 

 Behandling av tvister om forståelsen av vedtektene 

Et eksempel på vedtekter er gitt i vedlegg 3. 

Selskapsavtale for revisjonsselskap opprettet etter IKS-loven 

1. Hva selskapsavtalen må inneholde etter loven 

§ 4 i IKS-loven inneholder regler om opprettelse av selskapsavtale. 

Selskapsavtalen for et interkommunalt selskap skal i det minste angi følgende, jf. paragrafens 

tredje ledd:  

 Selskapets foretaksnavn 

 Angivelse av eiere 

 Selskapets formål 

 Den kommune der selskapet har sitt hovedkontor 

 Antall styremedlemmer 

 Eiernes innskuddsplikt og plikt til å foreta andre ytelser overfor selskapet 

 Den enkelte eiers andel i selskapet og den enkelte eiers ansvarsandel samt 

stemmeandel i selskapet dersom denne avviker fra eierandelen  

 Antall medlemmer av representantskapet og hvor mange medlemmer den enkelte eier 

oppnevner 

 Annet som etter lov skal fastsettes i selskapsavtalen. 

2. Hva selskapsavtalen kan inneholde av avvik fra lovens regler 

En rekke paragrafer i loven gir mulighet til å gjøre avvik fra lovens regler ved utarbeiding av 

selskapsavtalen: 
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 § 3 første ledd: Den enkelte eiers ansvar for selskapets forpliktelser svarer til 

eierandelen med mindre noe annet fastsettes i selskapsavtalen. 

 § 6 første ledd: Representantskapet velger selv sin leder og nestleder hvis ikke annet er 

fastsatt i selskapsavtalen 

 § 6 fjerde ledd: Representantskapets medlemmer velges for fire år om ikke annet er 

fastsatt i selskapsavtalen 

 § 7 andre ledd: Det kan fastsettes i selskapsavtalen at avgjørelser i visse arter saker 

som ellers hører under styret, må godkjennes av representantskapet. 

 § 9 første og fjerde ledd: Det kan i selskapsavtalen fastsettes særlige regler om 

stemmeretten i representantskapet. 

 § 10 tredje ledd: Representantskapet velger styrets leder og nestleder med mindre det 

er fastsatt i selskapsavtalen at disse velges av styret selv. 

 § 10 femte ledd: Styremedlemmene velges for to år ”med mindre annet er avtalt”, 

hvilket vel må bety fastsatt i selskapsavtalen. 

 § 22 første ledd: Selskapet kan i utgangspunktet ikke ta opp lån. Men det kan fastsettes 

i selskapsavtalen at selskapet skal ha slik adgang. 

 § 27: Selskapet har regnskapsplikt etter regnskapsloven. Men det kan bestemmes i 

selskapsavtalen at regnskapet skal avgis etter kommunale regnskapsprinsipper. 

 § 30 første ledd: I selskapsavtalen kan det fastsettes avvikende regler om oppsigelse av 

eierforholdet.  

Hva som ellers kan fastsettes i selskapsavtale 

I tillegg kan selskapsavtalen inneholde andre forhold som eierne ønsker å få regulert, f.eks.: 

 Om selskapet kan ta på seg oppdrag fra andre, jf. begrensninger i forhold til egenregi. 

 Hvem som har selskapets prokura, dvs. kan forplikte selskapet med sin underskrift. 

 

Vi antar at dersom slike spørsmål ikke er omtalt i selskapsavtalen, vil avgjørelser her likevel 

kunne tas av representantskapet. 

 

Et eksempel på selskapsavtale for et IKS følger som vedlegg 4. 
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Økonomi 

De økonomiske konsekvensene for kommunene må utredes. Det må foreligge et forslag til 

driftsbudsjett for det nye selskapet. Dette skal danne grunnlaget for en kostnadsfordeling 

mellom kommunene. Det er viktig å få utredet hvilke elementer som skal ligge til grunn for 

kostnadsfordelingen, og hvordan fordelingen kan skje. Dersom samarbeidet skal lykkes, er det 

avgjørende at alle deltakerne opplever fordelingen som rettferdig. Ulike elementer kan brukes 

i vurderingen: folketall, budsjettstørrelser, inndeling i fast og variabel del.  Dersom 

kommunene har tilsvarende samarbeid på andre områder, så kan det allerede ligge en vedtatt 

fordelingsnøkkel til grunn som eventuelt kan benyttes.  Spørsmål om økonomi vil uansett 

være et viktig element i forbindelse med vurdering av deltakelse i et interkommunalt 

samarbeid. Det kan være en fordel å tydelig fremstille forskjellene mellom hva revisjonen 

koster i dag, og hva deltakelsen i et interkommunalt samarbeid vil medføre av 

revisjonskostnader.  

Det må også vurderes om kommunene skal bidra med et tilskudd eller eierinnskudd ved 

etableringen av samarbeidet. Slike innskudd vil kunne være nødvendige for å dekke inn en del 

oppstartskostnader som normalt ikke dekkes av det ordinære årlige driftstilskuddet. Et 

eierinnskudd kan også være nødvendig for å sikre selskapet tilstrekkelig likviditet.   

Personalspørsmål 

Ansattes rettigheter må, som tidligere omtalt, avklares i forbindelse med ny 

organisasjonsstruktur, jf. bl.a. arbeidsmiljølovens kap 16 om virksomhetsoverdragelser. 

Videre bør det lages et forslag til organisasjonsmodell for det nye samarbeidet. 

Det må drøftes om ledelsen i selskapet skal rekrutteres eksternt eller fra de samarbeidende 

enhetene. Reglementer vedrørende personalforvaltningen må utarbeides. Ett alternativ kan 

være å gi styre og daglig leder i nytt selskap ansvar for dette siden det må sees i sammenheng 

med ny stillings- og lønnsstruktur. Det kan også være at arbeidsgruppen som ser på ny 

revisjonsordning, håndterer dette.  

Nødvendig fullmakter må gis til de styrende organene om ansettelse av daglig leder og øvrige 

ansatte. Det må også tas stilling til eventuelle stillingsoverføringer. 
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Kontorlokaler og utstyr 

Det nye samarbeidets geografiske plassering må utredes. Ved sammenslåing er det naturlig å 

se på mulighetene for å få samlokalisert virksomheten for å få sterke revisjonsfaglige miljøer.  

Man må også ta stilling til om enheten skal leie kontorer på det private markedet eller om 

kommunene skal bidra med kontorer som en felles del av avtalen.  

Utstyr som medbringes inn i selskapet fra de samarbeidende enhetene kan verdsettes og 

eventuelt inngå i et etableringsoppgjør.  

Politisk behandling i kommunen 

Utredning med anbefaling blant annet om hvilken organisasjonsform som bør velges, legges 

frem for kontrollutvalgene som innstiller overfor kommunestyrene. Alle deltakende 

kommuner må fatte likelydende vedtak. Det er derfor nødvendig at det utarbeides et felles 

saksforarbeid som kan benyttes i alle kommunestyrene. En god dialog med kommunenes 

politiske sekretariat for å sikre at saken går direkte fra kontrollutvalget til kommunestyret, vil 

her være viktig. For øvrig vises det til kap. 6. 

Administrasjonssjefen har ingen formell rolle i en slik sak. Det kan imidlertid være aktuelt 

ved behov å benytte seg av evt. juridisk kompetanse i administrasjonen dersom slik 

kompetanse ikke er tilstede i arbeidsgruppen eller dens sekretariat. I KRDs veileder – 

Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver (H-2254) presiseres det at det i 

slike tilfeller, likevel er viktig at kontrollutvalget er involvert i arbeidet.  

4.1.4 Spesielle forhold som må vurderes ved etablering av IKS 

Dersom utredningen munner ut i en anbefaling om at det etableres et interkommunalt selskap, 

bør kommunens valg av medlem/varamedlem til representantskapet være en del av 

kommunestyrets vedtak.  Selskapsavtalen angir hvor mange medlemmer og varamedlemmer 

som skal velges fra hver kommune.  

Konstituering av det interkommunale selskapet  

Etter at alle kommunene har fattet likelydende vedtak om opprettelsen av selskapet, og de har 

valgt sine medlemmer til representantskapet, innkalles representantskapet til konstituerende 
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møte. En løsning kan være at den valgte representanten(e) fra den største kommunen for 

eksempel i samarbeid med revisjonen innkaller til et slikt møte.   

Det konstituerende møte kan ha følgende saksliste: 

 valg av leder og nestleder i representantskapet 

 valg av styremedlemmer herunder leder og nestleder for 2 år 

 valg av selskapets revisor 

 ansettelse av daglig leder 

 

Eventuelle fullmakter gis. 

Konstituerende møte kan velge et styre eller det kan velge en valgkomité som legger fram 

forslag til styrevalg på et senere møte i representantskapet. 

For øvrig tilligger det administrasjonen i selskapet å sørge for nødvendige registreringer av 

det nye selskapet og eventuelle endringer/sletting av tidligere selskap. 

4.2 Utvidelse av/inntreden i eksisterende interkommunalt 
samarbeid/ selskap 

Det legges til grunn at det eksisterende selskapet er et IKS. Andre revisjonsenheter ønsker å 

tiltre selskapet. Her er listet opp en del momenter som en bør gå gjennom:  

 Det gjøres prinsippvedtak i kontrollutvalget og kommunestyret om å søke om 

deltakelse i et IKS. Søknaden stiles til representantskapet.  

 Det gjøres prinsippvedtak i representantskapet for det eksisterende IKS-et om at de 

ønsker å innlemme søker. 

 Det gjøres prinsippvedtak i hvert enkelt kommunestyre som er medeier i det 

eksisterende selskapet om en utvidelse etter tilråding fra representantskapet.  

 Nødvendige endringer i selskapsavtale avtales, herunder størrelse og representasjon i 

representantskapet og styret. 
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 Hvert enkelt kommunestyre må ta stilling til en utvidelse etter tilråding fra 

representantskapet.  

 Lokalisering av det utvidede IKS-et må avklares. 

 De ansattes betingelser og de arbeidsrettslige forhold, herunder pensjonsordning, må 

avklares i henhold til avtaleverket. 

 De økonomiske konsekvensene må avklares.  

 Tidspunktet for gjennomføringen må fastsettes. 

 Sak vedlagt ny selskapsavtale må fremmes for kommunene. 

4.3 Uttreden/oppløsning av interkommunalt samarbeid/ 
selskap 

4.3.1 Uttreden/oppløsning av § 27-samarbeid 

Koml. § 27 nr. 2 bokstav e) setter krav om at vedtektene for interkommunale samarbeid skal 

inneholde bestemmelser om uttreden og oppløsning. Videre gir § 27 nr. 3 en deltaker en 

alminnelig rett til å tre ut selv om det er vedtektsfestet særlige bestemmelser etter § 27 nr. 2 

bokstav e). Dette innebærer at en deltakerkommune kan påberope seg rett til uttreden selv om 

det ikke er avtalt noe i vedtektene om oppsigelsesfrist, utløsningssum osv. 

Det framgår ikke klart av lovteksten om det kan vedtektsfestes annen oppsigelsesfrist og rett 

til økonomisk oppgjør enn det som følger av § 27 nr. 3. Lovgiver har trolig ment at vedtektene 

ikke kan binde deltakerne til en lengre oppsigelsesfrist enn ett år. Når det gjelder 

utløsningssum, er det mye som taler for at man i vedtektene kan fastsette andre 

utløsningsprinsipper enn det som framgår av loven, og at disse da vil gå foran de generelle 

bestemmelsene i § 27 nr. 3. 

Når det gjelder den uttredende kommunens ansvar for virksomhetens gjeld, så følger det av 

alminnelige selskapsrettslige regler at den uttredende kommunen fortsetter å hefte for den 

gjeld som det interkommunale samarbeidet har på det tidspunktet uttreden finner sted, noe 
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som også følger av § 27 nr. 3. Forholdet til kreditorene kan ikke ensidig avtales deltakerne 

imellom på en slik måte at kreditorene kommer dårligere ut enn alminnelige 

obligasjonsrettslige regler tilsier. 

Oppsigelse av en avtale om interkommunalt samarbeid kan bringes inn for departementet, jf. 

§ 27 nr. 3 siste ledd. Departementet kan pålegge deltakerne å fortsette samarbeidet, og 

bestemmelsen har sammenheng med § 27 nr. 1 som gir departementet hjemmel for å gi pålegg 

om opprettelse av et interkommunalt styre. Ved departementets vurdering av om pålegg om 

fortsatt samarbeid bør gis, skal det ikke bare legges vekt på økonomisk belastning og ulempe 

for den kommunen som ønsker å tre ut, men også på konsekvensene for de øvrige deltakerne 

og for publikum. Det må antas at departementets myndighet etter denne bestemmelsen må 

gjelde også i de tilfellene partene er enige om å oppløse samarbeidet. 

Vedtektene for samarbeidet skal inneholde bestemmelser om oppløsning av det 

interkommunale samarbeidet, jf. § 27 nr. 2 bokstav e). Det må legges til grunn at en så viktig 

beslutning krever enstemmighet blant deltakerne, dersom ikke vedtektene sier noe annet eller 

andre forhold tilsier det. Uten særlig grunnlag for det, kan ikke en enkelt deltaker kreve 

samarbeidet oppløst, men er henvist til selv å tre ut. 

Hver deltaker har krav på å få utdelt det som svarer til vedkommendes nettoandel i 

virksomheten dersom samarbeidet oppløses. Selv om virksomheten er oppløst og avviklet, vil 

deltakerne fortsette å hefte overfor kreditorer som ikke har fått dekning ved avviklingen, med 

mindre noe annet er avtalt med den enkelte kreditor. 

4.3.2 Uttreden/oppløsning av interkommunalt selskap 

IKS-loven inneholder i §§ 30 - 37 bestemmelser om uttreden og oppløsning. 

Den enkelte eier kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt eierforhold i selskapet og kreve seg 

utløst av dette. I selskapsavtalen kan det fastsettes en annen oppsigelsestid. Det kan også 

bestemmes i selskapsavtalen at partene ikke skal kunne si den opp i et nærmere angitt 

tidsrom.  
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Utløsningssummen fastsettes til andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp. 

Utløsningssummen kan likevel ikke overstige verdien av eiernes innskudd, og den skal 

utbetales straks. Bestemmelsen i dette ledd kan fravikes ved avtale.  

Hvor utløsning er krevd etter annet ledd, fastsettes utløsningssummen til andelens nettoverdi 

umiddelbart før utløsningsgrunnen forelå. Bestemmelsen i dette ledd kan fravikes ved avtale.  

Er eiernes andel negativ, er dette eiernes tap som skal innbetales, om ikke annet er avtalt.  

Den enkelte eier fortsetter å hefte overfor kreditorene for sin andel av selskapsforpliktelsene 

på uttredelsestidspunktet inntil den uttredende eier må anses for å være fritatt av kreditor, jf. § 

26 fjerde ledd som gjelder tilsvarende ved uttreden. For eiere som må innfri andel av 

selskapsforpliktelser etter uttreden, gjelder § 3 siste ledd tilsvarende.  

Representantskapet eller hver av de øvrige eierne kan bringe spørsmålet om uttreden inn for 

departementet innen en måned etter at selskapet har mottatt melding om uttreden. I 

representantskapet har den som ønsker å tre ut, ikke stemmerett i spørsmålet om å forelegge 

spørsmålet for departementet. Departementet kan, også selv om vilkår for øyeblikkelig 

uttreden finnes å være til stede, gi pålegg om at eierforholdet skal fortsette i et nærmere 

bestemt tidsrom, eller inntil videre, hvis samfunnsmessige interesser, herunder hensynet til 

publikum i en eller flere av de deltakende kommuner eller fylkeskommuner, eller hensynet til 

de enkelte eiere, tilsier dette.  

Er et interkommunalt selskap eier i selskapet som det tres ut av eller som oppløses, skal det 

også legges vekt på hensynet til de kommuner eller fylkeskommuner som er eier i dette 

selskapet.  

4.4 Forholdet til Arbeidsmiljøloven 

Etter dagens regler er det slik at når en ordning med egne ansatte revisorer legges ned, vil det 

innebære en «outsourcing» der revisjonsoppgavene som tidligere ble utført ved egne ansatte 

settes ut til en ekstern leverandør. I en slik prosess er det viktig å gjøre rede for og vurdere de 

arbeidsrettslige konsekvensene. For nærmere informasjon om dette teamet vises det til bl.a. 

følgende kilder: 
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 lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. (arbeidsmiljøloven) 

 Jakhelln, Henning, H. Aune, N. Kroken og C. Lenth (red) (2011):Arbeidsrett.no. 

Kommentarer til arbeidsmiljøloven.  

 notat datert 14.11.2006 utarbeidet av advokatfirmaet Thommesen Krefting Greve 

Lund AS for Hordaland fylkeskommune i forbindelse med konkurranseutsetting av 

fylkesrevisjonen 

 informasjon på nettstedet www.arbeidsrettsadvokaten.no. 
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5. Konkurranseutsetting av revisjonstjenester  

Kommunen kan etter koml. § 78 nr. 3 også velge å dekke sitt behov for revisjonstjenester 

gjennom kjøp i markedet. Slikt kjøp må følge regelverket i lov om offentlige anskaffelser. 

Regelverket for offentlige anskaffelser er omfattende og komplisert, og brudd på regelverket 

kan få store, økonomiske konsekvenser. Kjøp av revisjonstjenester i markedet er ikke noe som 

skjer på en daglig basis i et kontrollutvalgssekretariat, og for et sekretariat er det derfor 

vanskelig til en hver tid å ha den nødvendige kompetansen på dette feltet. Selv om det er 

kontrollutvalget og sekretariatet som har ansvaret for prosessen, kan det være nødvendig og 

formålstjenlig å søke hjelp hos innkjøpsfaglig ekspertise ved valg av innkjøpsprosedyre og 

ved utarbeiding av konkurransegrunnlaget, og senere ved åpning og vurdering av de 

innkomne tilbudene. Det anses som helt nødvendig at man kvalitetssikrer prosessen i 

samarbeid med innkjøpsfaglig kompetanse. Dette kan gjerne være kommunens 

innkjøpsansvarlige eller et innkjøpsnettverk som kommunen deltar i. Disse sitter på oppdatert 

kompetanse om innkjøp, og foretar ofte innkjøp for kommunen.  Det kan også være fornuftig 

å bygge på den malen som benyttes av kommunen ved ordinære kjøp av tjenester/evt. 

rammeavtale for kjøp av tjenester (bank-, juridiske-, konsulent-tjenester m.m.). Som tidligere 

omtalt er det i KRDs veileder – Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver 

(H-2254) presisert at det ved bruk av ekstern innkjøpsfaglig kompetanse, likevel er viktig at 

kontrollutvalget deltar i arbeidet med å utforme tildelingskriterier og konkurransegrunnlag. 

Innledningsvis er det viktig å være klar over at dersom man velger å gjennomføre 

konkurranse om revisjonstjenestene, vil som hovedregel en kommunal revisjonsenhet som er 

organisert som et eget rettssubjekt, være utelukket fra å delta i konkurransen. Det skyldes at 

dersom virksomhetens omsetning til andre enn de kommunene som deltar i samarbeidet, 

overstiger en viss prosentandel
3
 av selskapets totale omsetning, er forutsetningene for 

egenregi brutt. Konsekvensen blir da at hele selskapets portefølje må utsettes for konkurranse 

i markedet.  

                                                 
3 Prosentsatsen kan over tid påvirkes av rettsavgjørelser i EU-domstolen. 
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5.1 Fremgangsmåte ved kjøp i markedet 

Denne veilederen går ikke detaljert inn i lov om offentlige anskaffelser (LOA) og forskrift om 

offentlige anskaffelser (FOA). Loven er stadig under endring, og oppgitt informasjon kan 

derfor fort være endret eller utdatert. Det ligger mye nyttig informasjon om offentlige 

anskaffelser tilgjengelig på Internett. Fornyings-, administrasjon- og kirkedepartementet har 

utarbeidet en veileder til FOA som finnes her:  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/veiledninger_og_brosjyrer/2006/veileder-til-

reglene-om-offentlige-anska.html?id=437022 

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) har etablert en egen nettportal for offentlige 

anskaffelser - www.anskaffelser.no. Her finner man store mengder informasjon, blant annet 

en enkel generell veileder og ulike maler: 

http://www.anskaffelser.no/filearchive/enkel-veileder-i-offentlige-anskaffelser.pdf 

DIFI har også lagt ut en egen veileder for anskaffelse av konsulenttjenester innenfor juridisk 

og økonomisk rådgivning. Denne er også relevant ved anskaffelse av revisjonstjenester:  

http://www.anskaffelser.no/filearchive/veileder-anskaffelse-av-konsulenttjenester-

20100311_1.pdf 

De grunnleggende prinsippene i lov om offentlige anskaffelser § 5 skal alltid følges 

uavhengig av anskaffelsens art og verdi. Dette gjelder krav til konkurranse, god 

forretningsskikk, forholdsmessighet, likebehandling av leverandører, forutberegnelighet, 

gjennomsiktighet og etterprøvbarhet. Hva som ligger i dette, er nærmere forklart i FADs 

veileder til reglene om offentlige anskaffelser.  

I tillegg til de grunnleggende kravene i loven har FOA bestemmelser om ulike frister og 

prosedyrer som kommer til anvendelse avhengig av anskaffelsens anslåtte verdi og art. Disse 

framgår i FOA del I, del II og del III.  

Anskaffelsesregelverket skiller mellom ordinære anskaffelser og rammeavtaler. 

Rammeavtaler brukes vanligvis når det er snakk om hyppige anskaffelser av samme type 

tjeneste. Slike avtaler er gjensidig forpliktende der kjøper står fritt til å avrope/bestille på 
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rammeavtalen etter behov i avtaleperioden uten å måtte gjennomføre hele 

anskaffelsesprosessen på nytt. Rammeavtale definerer leveransen og fastsetter vilkårene for 

de kontrakter som skal tildeles i løpet av en bestemt periode. En rammeavtale kan ikke løpe 

over lenger periode enn fire år inklusive eventuelle opsjoner. Vilkårene som avtales gjelder 

vanligvis pris og planlagte mengder. På denne bakgrunn kan det gjøres avrop (bestilling).  

Når det gjelder ordinære anskaffelser, har regelverket ikke noe eksplisitt forbud mot 

langvarige kontrakter. Kontrakter med en varighet på 4 år med opsjon på + 1 år eller +1 +1 år 

regnes som uproblematisk i forhold til regelverket. Dersom det er gode argumenter som tilsier 

at det er nødvendig med en enda mer langvarig kontrakt, bør begrunnelsen for dette uansett 

protokollføres slik at det ved en eventuell klage blir mulig å dokumentere behovet for 

langvarighet, og vise at dette har vært grundig vurdert.  

Dersom omfanget av den revisjonstjenesten som skal kjøpes, er kjent, er det naturlig å anse 

dette som en ordinær anskaffelse. Dersom man ikke har klart for seg hvor mye eller ofte man 

kommer til å kjøpe av en tjeneste, kan det være aktuelt å inngå en rammeavtale med en eller 

flere leverandører. En slik avtale vil sikre rask og fleksibel tilgang på revisjonstjenester til en 

avtalt timepris og til vilkår som er avtalt på forhånd.  

Det vil være slik at omfanget av regnskapsrevisjonen i større grad vil være gitt på forhånd enn 

omfanget av forvaltningsrevisjon. Man kan da velge å anskaffe regnskapsrevisjon som en 

ordinær anskaffelse mens det kan inngås en rammeavtale for kjøp av forvaltningsrevisjon. Det 

er en slik løsning som er valgt i de vedlagte eksemplene 

5.1.1 Terskelverdier 

I anskaffelsesregelverket er det angitt grenseverdier – såkalte terskelverdier – som avgjør 

hvilken del av regelverket som må følges. Terskelverdiene kunngjøres på 

www.regjeringen.no. Pr. 1. februar 2013 er EØS-terskelverdien på 1,6 mill. kr. Norge har i 

tillegg en nasjonal terskelverdi på 500 000 kr. 

FOA skiller dessuten mellom prioriterte og uprioriterte tjenester. Prioriterte tjenester er 

tjenester som egner seg for handel over landegrensene, og der EØS-regelverket har som 

formål å legge til rette for størst mulig konkurranse. Revisjonstjenester faller inn under 

kategorien prioriterte tjenester. De prioriterte tjenestene skal følge selve loven og del I i FOA 
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dersom anskaffelsens totale verdi er under den nasjonale terskelverdien på 500 000 kr. 

Dersom verdien av kontrakten overstiger EØS-terskelverdien på 1,6 mill. kr, skal loven og 

forskriften del I og del III følges. Dersom verdien ligger mellom den nasjonale og EØS-

terskelverdien, skal loven og forskriften del I og del II følges. Det samme gjelder alle 

uprioriterte tjenester. Dette er illustrert i figuren under: 

 

Figur 2: Terskelverdier (Kilde: http://www.anskaffelser.no/artikler/2009/07/saerskilt-om-

anskaffelser-under-nasjonal-terskelverdi) 

Hovedlinjene i anskaffelsesregelverket når det gjelder tillatte prosedyrer framgår av tabellen 

under. For en fullstendig oversikt viser vi til LOA og FOA. 

Tabell 1: Oversikt over terskelverdier og tillatte prosedyrer 

Kontraktens 

verdi i kr. 
1 – 100 000 100 000-500 000 500 000 – 1,6 mill. over 1,6 mill. 

Regelverk LOA og FOA del I LOA og FOA del I LOA og FOA del I og II LOA og FOA del I og III 

Tillatte 

prosedyrer 

Ingen bestemte 

prosedyrekrav, 

men de 

grunnleggende 

kravene gjelder. 

Kan velge å følge 

del II.  

Ingen bestemte 

prosedyrekrav, 

men de 

grunnleggende 

kravene gjelder. 

Kan velge å følge 

del II. Krav om 

anskaffelses-

protokoll og 

skatteattest. 

Åpen anbuds-

konkurranse 

Åpen anbuds-

konkurranse 

Begrenset anbuds-

konkurranse 

Begrenset anbuds-

konkurranse 

Konkurranse med 

forhandling etter 

forutgående 

kunngjøring. 

Konkurransepreget 

dialog ved særlig 

komplekse 

kontrakter. 
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5.1.2 Beregning av anskaffelsens totale verdi 

Anskaffelsens samlede verdi må beregnes for å bestemme hvilken del av forskriften som 

kommer til anvendelse. FOA § 2-3 angir hvordan anskaffelsens totale verdi skal beregnes. 

Verdien beregnes på grunnlag av et anslag over det samlede beløp som vil bli betalt for de 

kontrakter som utgjør anskaffelsen i hele avtaleperioden. Anslaget må være basert på en 

forsvarlig vurdering av markedet etter undersøkelser hos leverandører, prisopplysninger på 

nettet eller basert på tidligere anskaffelser.  

Rammeavtaler 

Verdien av rammeavtaler beregnes med utgangspunkt i den høyest anslåtte verdien av alle 

forventede kontrakter i hele rammeavtalens løpetid, dvs. maksimalt 48 måneder. Det 

anbefales å dokumentere hvordan verdien er beregnet. 

Bruk av opsjoner 

Ved bruk av opsjon i konkurransegrunnlaget for en ordinær anskaffelse ber man om pris på en 

leveranse som kanskje ikke vil bli gjennomført. Ved beregning av anskaffelsens verdi må 

opsjonens maksimale verdi legges til kontraktssummen. En opsjon kan benyttes uten at det 

gjennomføres ny konkurranse. Det bør imidlertid være klarlagt at opsjonen ikke vil føre til en 

vesentlig endring av den inngåtte kontrakten. Som tidligere nevnt er det vanlig å ta inn ett 

eller to års opsjon. Ved to års opsjon må man spesifisere at opsjonene gjelder for 1 år + 1 år, 

ikke for + 2 år. 

Vi viser til de detaljerte reglene i FOA § 2-3 og til veilederne. 

5.1.3 Anskaffelser under kr 500 000 for kjøp av tjenester 

Anskaffelser med samlet verdi under 500 000 kr eksklusive merverdiavgift kan følge LOA og 

FOA del I. For kjøp av regnskapsrevisjonstjenester for en lengre periode enn ett år vil dette 

vanligvis ikke være aktuelt utenom kanskje for noen av de aller minste kommunene (se over 

om kontraktens totale verdi). For kjøp av forvaltningsrevisjonstjenester kan dette være mer 

aktuelt. For anskaffelser av denne størrelsen er det ikke krav til kunngjøring, men 

myndighetene oppfordrer likevel til at det benyttes en forenklet kunngjøring også i disse 



11/18  Utredning av revisjonsordning i Bærum kommune - 18/00005-1  Utredning av revisjonsordning i Bærum kommune : NKRF utredning valg revisjonsordning

35 

 

anskaffelsene. Protokollplikt og plikt til å kreve framleggelse av skatteattest og HMS-

egenerklæring inntrer når anskaffelsen har en verdi som overstiger 100 000 kr.  

Selv om anskaffelsen kan følge forskriftens del I, står oppdragsgiver fritt til å velge å følge 

forskriftens del II eller III. Vær oppmerksom på at dersom oppdragsgiver først har kunngjort 

at anskaffelsen vil bli gjennomført etter del II eller III, kan han ikke senere velge å følge 

kravene i del I. Oppdragsgiver må sørge for å gjøre det klart gjennom kunngjøring og 

konkurransegrunnlag hvilken konkurranseform som er valgt. 

5.1.4 Anskaffelser av tjenester mellom nasjonal terskelverdi og 
EØS-terskelverdi 

Anskaffelser mellom 500 000 kr og EØS-terskelverdiene når det gjelder prioriterte tjenester, 

skal som hovedregel følge prosedyrene i FOA del II. Oppdragsgiver kan da velge mellom 

åpen eller begrenset anbudskonkurranse og konkurranse med forhandling, jf. FOA § 5-1. Selv 

om oppdragsgiver i utgangspunktet står fritt i valget mellom de tillatte konkurranseformene, 

tilsier lovens formål at oppdragsgiver bør velge den konkurranseformen som antas å gi den 

mest effektive anskaffelsen.  

5.1.5 Anskaffelser av tjenester over EØS-terskelverdi 

Hovedregelen ved anskaffelser over EØS-terskelverdiene er i henhold til FOA del III at det 

skal benyttes åpen eller begrenset anbudskonkurranse, jf. FOA § 14-1 første ledd. 

Konkurranse med forhandling og konkurransepreget dialog kan kun benyttes i visse 

unntakstilfeller. Årsaken til dette er at anbudskonkurranser anses å være den 

konkurranseformen som best ivaretar de grunnleggende prinsippene om konkurranse, god 

forretningsskikk, forholdsmessighet, likebehandling av leverandører, forutberegnelighet, 

gjennomsiktighet og etterprøvbarhet.  

5.1.6 Kunngjøring 

Anskaffelser over den nasjonale terskelverdien (500 000 kr), skal kunngjøres i Doffin. 

Anskaffelser over EØS-terskelverdi (1,6 mill.) kunngjøres i tillegg i EU-området i TED-

databasen. Kunngjøringsskjema kan sendes via Doffin, som sørger for pålagt oversettelse til 

engelsk, samt selve kunngjøringen i TED-databasen. 
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5.2 Utarbeidelse av konkurransegrunnlaget 

Konkurransegrunnlaget spiller en sentral rolle i offentlige anskaffelser og virker førende på 

hele prosessen. Konkurransegrunnlaget må gi en presis beskrivelse av hva som skal anskaffes, 

hvilken anskaffelsesprosedyre som er valgt, hvordan konkurransen skal gjennomføres, 

kriterier for tildeling av kontrakt, hvordan tilbudene skal utformes, frist for innlevering av 

tilbud og alminnelige og spesielle kontraktsbetingelser som gjelder for oppdraget. 

Følgende forhold kan inngå i konkurransegrunnlaget:  

 Beskrivelse av ytelsen – hva leverandøren skal levere.  

 Pris – hvilken pris som skal betales, eventuelt hvordan prisen skal beregnes. Det bør 

være spesifisert hvorvidt merverdiavgift er inkludert i prisen.  

 Betaling – Når og hvordan skal oppdragsgiver betale for ytelsen. Kan for eksempel 

leverandøren fakturere løpende under oppdraget, eller skal alt betales først når ytelsen 

er levert og godkjent av oppdragsgiver.  

 Varighet – For kontrakter som skal løpe over tid bør det reguleres når kontrakten 

begynner å løpe, og når den opphører.  

 Levering – sted og tidspunkt for levering av ytelsen.  

 Rutiner for rapportering til kontrollutvalget 

 Mislighold – Hva som skjer dersom leverandøren ikke leverer i henhold til 

kontrakten. Dette berører både om ytelsen er forsinket og om den holder den avtalte 

kvalitet/omfang.  

 Oppsigelse – Har noen av partene adgang til å si opp kontrakten, og i så fall på hvilke 

vilkår.  

Det er viktig ikke å se på dette som en uttømmende sjekkliste, men heller som punkter som 

absolutt bør være inntatt i ethvert konkurransegrunnlag om offentlige innkjøp. Alle vesentlige 

forhold må tas med i konkurransegrunnlaget.  
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5.2.1 Hvilke tjenester inngår i anskaffelsen 

Det er viktig å ha god dialog mellom kontrollutvalget, kontrollutvalgssekretariatet og 

kommunen for å sikre at alle aktuelle oppdrag/tjenester som skal omfattes, tas med i 

konkurransegrunnlaget når revisjonstjenesten skal kjøpes i markedet. De vanligste tjenestene 

er regnskapsrevisjon av kommunens regnskaper og eventuelle andre regnskaper
4
, attestasjoner 

og oppmøte i kontrollutvalget når utvalget ber om det. Som nevnt ovenfor kan det være en 

fordel å be om fast pris for regnskapsrevisjon og attestasjoner. 

Forvaltningsrevisjon kan man velge om skal inngå som et fast oppdrag på et avtalt antall 

timer, eller som et oppdrag som lyses ut ved å be om et begrenset anbud per prosjekt eller per 

år i de tilfeller der dette er ønskelig. I så fall må kommunestyret vedta hvem som skal være 

revisor for hver anskaffelse. 

Et annet alternativ er å inngå en rammeavtale om leveranse av forvaltningsrevisjon med en 

eller flere leverandører. Prosjektene kan da bestilles som avrop på rammeavtalen uten ny 

kunngjøring og ny konkurranse. Dersom det er inngått rammeavtale med flere leverandører 

uten at alle vilkårene er fastsatt i rammeavtalen, må det gjennomføres en mini-konkurranse i 

samsvar med FOA § 6-3, andre ledd.  

5.2.2 Kravspesifikasjon 

For å kunne få levert revisjonstjenestene i ønsket omfang og til ønsket kvalitet, anbefales det 

at det utarbeides en kravspesifikasjon som en del av konkurransegrunnlaget. Se vedlegg 5 

som viser hva kravspesifikasjonen bør inneholde når det gjelder regnskapsrevisjon og 

forvaltningsrevisjon, samt andre nødvendige kontrolloppgaver. Dersom andre enheter som 

interkommunale selskaper, stiftelser og kirkelig fellesråd skal legges inn i oppdraget, må dette 

være avklart med de organene som har mandat til å velge revisor i slike enheter. Siden disse 

enhetene faller utenfor kontrollutvalgets ansvarsområde, bør de i så fall skilles ut som et 

separat tilbud. 

                                                 
4 Dette kan være kommunale foretak, interkommunale samarbeid, legater/stiftelser, kirker, beboerregnskap 

osv. 
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5.2.3 Kvalifikasjonskrav 

Formålet med å stille kvalifikasjonskrav er å sikre at leverandøren teknisk, organisatorisk, 

økonomisk og finansielt har det nødvendige grunnlaget for å oppfylle kontrakten. Resultatet 

av kvalifikasjonsvurderingen er enten aksept, det vil si at leverandøren oppfyller kravene til å 

få delta i konkurransen, eller avvisning, det vil si at leverandøren ikke er kvalifisert til å få 

delta i konkurransen om oppdraget.  

FOA krever at kravene skal stå i forhold til den ytelse som skal leveres. Kravene skal ikke 

diskriminere leverandører på grunnlag av nasjonal eller lokal tilhørighet.  

Videre har FOA del I som krav at ved alle anskaffelser som overstiger 100 000 kr skal 

oppdragsgiver kreve skatteattest for merverdiavgift og skatt for alle norske leverandører. For 

arbeid som overstiger 100 000 kr og som skal utføres i Norge, skal leverandøren i tillegg 

legge fram egenerklæring om at han vil overholde lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø 

og sikkerhet (HMS-erklæring).   

Kravene må angis i kunngjøringen. Det må også framgå hvilke krav som stilles til 

dokumentasjon som viser at leverandøren oppfyller kravene.  

Vanlige kvalifikasjonskrav kan være: 

 uavhengighetserklæring 

 skatteattest for merverdiavgift og skatt 

 HMS-egenerklæring 

 krav om minimums lønns- og arbeidsvilkår som skal hindre sosial dumping 

 firmaattest 

 krav til økonomisk soliditet 

5.2.4 Tildelingskriterier 

I anskaffelsesprosessen må det skilles mellom kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier. 

Tildelingskriteriene er de kriteriene som de kvalifiserte leverandørene skal konkurrere om 

oppdraget på. Det er tildelingskriteriene som bestemmer hvilket tilbud som skal velges. 

Kriteriene skal være objektive og saklige og må være i samsvar med de grunnleggende 
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prinsippene i LOA. De må oppgis i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget slik at det er 

forutberegnelig for leverandøren hva som vektlegges ved vurderingen av tilbudene. Etter at 

tilbudsfristen er utløpt, er det ikke adgang til å endre på tildelingskriteriene. Det er derfor 

viktig at man tenker nøye gjennom hvilke tildelingskriterier som skal anvendes.  

Tildeling kan skje på bakgrunn av to typer kriterier: 

 Laveste pris 

 Det økonomisk mest fordelaktige tilbudet 

Laveste pris 

Dersom kontrakten skal tildeles basert på hvilket tilbud som har den laveste prisen, er det kun 

spørsmål om å finne frem til tilbudet med den laveste prisen. Virker tilbudet unormalt lavt i 

forhold til leveransen, skal tilbudet avvises, jf. FOA §§ 11-12 og 20-14 og FADs Veileder til 

reglene om offentlige anskaffelser under «Unormalt lavt i forhold til ytelsen» side 174. 

Det økonomisk mest fordelaktige tilbudet5 

Dersom kontrakt skal tildeles leverandøren med det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, må 

oppdragsgiver fastsette på forhånd hvilke kriterier som vil bli vektlagt. Begrepet «økonomisk 

mest fordelaktige» skal ikke leses snevert. Oppdragsgiver kan også bruke kriterier som ikke er 

av ren økonomisk art. I FOA § 22-2 gis en veiledende opplisting av mulige tildelingskriterier. 

De som anses aktuelle i forhold til levering av revisjonstjenester er bl.a. kvalitet, pris, 

kundeservice, tid for levering og ferdigstillelse. Ved utlysing i TED er krav om norsk språk 

viktig, men det kan også være at kommunen ønsker et bestemt målføre. Dette må i så fall tas 

med. Se listen under for forslag til mulige kriterier.  

Eksempler på slike tildelingskriterier er:  

 kompetanse 

 forståelse av oppdraget  

 referanser 

 kundeoppfølging 

                                                 
5 For nærmere veiledning vises det til FADs Veileder om reglene om offentlige anskaffelser under «Det 

økonomisk mest fordelaktige tilbudet» side 194 flg. 
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 betalingsbetingelser 

 tid for levering  

 kapasitet  

 krav om språk (norsk) eller målføre (nynorsk/bokmål)  

 krav til skriftlig og muntlig kommunikasjon med utvalget  

 krav om oppmøte i kontrollutvalget 

 krav om framlegging av resultat etter gjennomført kvalitetskontroll 

 miljøkriterier 

 

For anskaffelser som skal følge FOA del II, skal prioriteringen av tildelingskriteriene angis 

dersom det er fastsatt på forhånd. For anskaffelser som skal følge FOA del III er det et krav at 

den relative vektingen til hvert tildelingskriterium skal angis. Vi gjør imidlertid oppmerksom 

på at det har vært en avgjørelse i KOFA (sak 2010/310) der det ikke kreves at underliggende 

tildelingskriterier blir vektet på forhånd. 

Det må være et krav at de tildelingskriteriene som brukes dokumenteres for at informasjonen 

skal være etterprøvbar.  

Når kontrollutvalget velger å konkurranseutsette revisjonen, anbefales at man ikke ensidig 

legger vekt på pris ved valg av revisor.  Det anbefales også å ta hensyn til andre faktorer og 

vekte disse. Dette bør gjenspeile de forhold som kontrollutvalget anser å være viktige for at 

kommunen skal få levert revisjonstjenester som har tilstrekkelig kvalitet og omfang, og som 

sikrer at revisjonen tilfredsstiller faglige revisjonskrav.  

Bestiller må også være oppmerksom på at det er viktig å skille mellom kvalifikasjonskrav og 

tildelingskriterier. Som en hovedregel kan de samme kriteriene ikke brukes både som 

kvalifikasjonskrav og deretter som et tildelingskriterium. Dette skillet må være synlig i  

 kravenes og kriterienes utforming  

 relaterte dokumentasjonskrav  

 vurderingen av krav/kriterier opp mot dokumentasjon  

 

Det vises i den sammenheng til Lianakis-dommen og til KOFAs avgjørelse i sak 2009/86. 
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Det er derfor viktig å bruke forskjellig dokumentasjon i kvalifikasjonsvurderingen og i 

tildelingsvurderingen. Det vil da bli lettere å kunne bevise at samme forhold ikke vurderes i 

både kvalifikasjonsfasen og tildelingsfasen. For å kunne bruke kompetanse som 

tildelingskriterium kan det være en løsning ikke å ta med oppfyllelse av minimumskravene til 

utdanning som kvalifikasjonskrav, men heller ta inn i kravspesifikasjonen. Da er det 

uproblematisk å bruke «tilbudt kompetanse utover minimumskravene» som 

tildelingskriterium. 

5.3 Avslutning av konkurransen 

I hele anskaffelsesprosessen vil det være kontrollutvalgets ansvar å sørge for at formalkravene 

nedfelt i lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrift blir etterlevd.  Det er et krav i 

regelverket at det fortløpende skal føres en anbudsprotokoll som gjør hele innkjøpsprosessen 

etterprøvbar. Det er viktig at valg av revisor skjer i tråd med regelverket, særlig siden revisor 

og kontrollutvalgets har som en av sine oppgaver å påse at kommunens anskaffelser skjer i 

samsvar med anskaffelsesregelverket. 

For anskaffelser som skal følge FOA del II eller III, skal oppdragsgiver skriftlig meddele sin 

beslutning om hvem det skal inngås kontrakt med til alle deltagerne i konkurransen. 

Meddelelsen skal inneholde en begrunnelse for oppdragsgivers valg når det gjelder tildeling 

av kontrakten. Begrunnelsen må være slik at den setter leverandørene i stand til, på et 

objektivt grunnlag, å vurdere om den konkrete anskaffelsesprosedyren har foregått i samsvar 

med anskaffelsesregelverket, og om det er grunnlag for å klage eller eventuelt begjære 

midlertidig forføyning. Navnet på den leverandøren som har fått tildelt kontrakten eller 

rammeavtalen skal opplyses, og det må redegjøres for det valgte tilbudets egenskaper og 

relative fordeler. Dette betyr at det må beskrives hvilke konkrete egenskaper som i henhold til 

tildelingskriteriene gjorde at det vinnende tilbudet samlet sett kom best ut.    

Anskaffelsesregelverket har bestemmelser om karensperiode. Dette er tiden fra oppdragsgiver 

meddeler sin beslutning om hvem som skal få kontrakten, til det tidspunktet oppdragsgiver 

tidligst kan inngå kontrakt. I karensperioden kan en leverandør som mener at han er 

urettmessig forbigått, klage til oppdragsgiver, klage til KOFA eller begjære midlertidig 

forføyning ved domstolene. Meddelelsen om hvem som skal tildeles kontrakten, må på en 
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utvetydig måte angi når karensperioden utløper ved angivelse av dato og klokkeslett. For 

anskaffelser etter FOA del III skal karensperioden være minst 10 dager dersom meddelelsen 

sendes elektronisk, og ellers minst 15 dager. For anskaffelser etter FOA del II er det ikke 

fastsatt noen absolutt minimumsperiode. Kravet er at alle berørte leverandører får 

meddelelsen «i rimelig tid» før kontrakten eller rammeavtalen inngås. Karensperioden som 

gis, må være tilstrekkelig lang til at leverandørene får reell mulighet til å vurdere om det er 

grunnlag for å klage og/eller begjære midlertidig forføyning.  

For anskaffelser som bare omfattes av reglene i LOA og FOA del I, gjelder det ikke krav til 

karens. 

Oppdragsgiver kan helt til kontrakt er inngått, endre avgjørelsen dersom det viser seg at 

avgjørelsen er i strid med tildelingskriteriene. Det betyr at den som blir tildelt kontrakten, ikke 

har noe rettslig krav på å få kontrakten før den er undertegnet. Meldingen om tildelingen betyr 

ikke at de andre tilbudene avslås. Alle leverandørene er bundet av sine tilbud helt til 

vedståelsesfristen er gått ut eller kontrakten er underskrevet. Det er viktig at vedståelsesfristen 

settes så langt fram, at det blir tid til at kommunestyret kan fatte vedtak om valg av revisor.  

Den vinnende leverandøren er avtalerettslig forpliktet av sitt tilbud når oppdragsgiver har 

akseptert dette. Det innebærer at leverandøren ikke kan motsette seg kontraktsinngåelse når 

kontrakten er i samsvar med innholdet i konkurransegrunnlaget og leverandørens tilbud. 

Leverandøren kan altså ikke kreve endringer i kontrakten eller lignende som vilkår for å 

skrive under kontrakten. 

I innstilling til vedtak til kommunestyret er det påkrevd at kontrollutvalget forholder seg lojalt 

til de vurderinger som er gjort i forhold til tildelingskriteriene og de tilbakemeldinger som er 

gitt til leverandører som har vært med i konkurransen. Trekkes andre forhold inn ved valg av 

revisor, vil det kunne medføre at anskaffelsesprosessen må underkjennes, og at den kan 

påklages av leverandører som ikke når opp. 

5.3.1 Avvisning av tilbud 

Ulike forhold kan tilsi at tilbudet skal avvises. Leverandører som ikke oppfyller 

kvalifikasjonskravene, skal avvises. Forhold ved selve tilbudet kan også føre til avvising. 
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Noen forhold medfører at oppdragsgiver plikter å avvise tilbudet, mens andre forhold gir 

oppdragsgiver mulighet til å avvise tilbudet om han ønsker det.  

Dersom man må avvise et av de innkomne tilbudene, må begrunnelsen relatere seg til de 

aktuelle forhold som har innvirket på avvisningen. Det må være tilstrekkelig å vise til 

avvisningsgrunnen og hjemmelen for avvisningen, samt hvilke faktiske forhold ved 

leverandøren som begrunner avvisningen eller begrunnelsen for utvelgelsen av hvilke 

leverandører som får delta videre i konkurransen. Begrunnelsen må være forankret i 

anskaffelsesreglene og de regler som er satt for konkurransen. 

Ifølge FOA §§ 11-14 og 20-16 skal begrunnelse gis skriftlig av oppdragsgiver på eget initiativ 

så snart som mulig etter at beslutningen er tatt. Dersom en leverandør etter å ha mottatt en slik 

begrunnelse ber om det, skal oppdragsgiver gi en nærmere begrunnelse for hvorfor 

forespørsel om å delta i konkurransen er forkastet eller hvorfor leverandøren ikke får tildelt 

kontrakten. Det betyr at man må synliggjøre og utdype hvilke vurderinger som er gjort.  

5.3.2 Avlysning av konkurransen 

I konkurransegrunnlaget kan det tas forbehold om at oppdragsgiver forbeholder seg rett til å 

avlyse konkurransen dersom det ikke leveres inn minst ett komplett tilbud som oppfyller de 

krav som er skissert i konkurransegrunnlaget/FOA. 

Samtidig kan det tas forbehold i konkurransegrunnlaget om at konkurransen vil bli avlyst 

dersom de tilbudene som kommer inn blir dyrere enn de budsjettmidler som er avsatt til 

formålet, eller det foreligger andre saklige grunner for avlysing (se nærmere om dette i FOA 

§§ 13-1 og 22-1). 

5.4 Forholdet til offentleglova  

Fram til valg av leverandør er gjort, kan dokumentene i saken unntas i henhold til 

offentleglova § 23 tredje ledd. I offentleglova er det derimot ikke noe generelt unntak for 

innsyn i tilbud og protokoll etter at valg av leverandør er gjort. Etter dette tidspunktet er tilbud 

og protokoller derfor i utgangspunktet offentlige, og eventuelle unntak må hjemles særskilt.  
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Når det gjelder selve kontrakten, er hovedregelen at det skal gis innsyn i kontrakter der det 

offentlige er avtalepart. Innleverte tilbud kan som nevnt unntas i et begrenset tidsrom med 

hjemmel i bestemmelser om utsatt innsyn, jf. offentleglova § 23 tredje ledd. Dette unntaket 

omfatter imidlertid kun de mottatte tilbudene og anskaffelsesprotokollen i en konkurranse. 

Kontrakten mellom revisjonsselskapet som ble tildelt oppdraget, og kommunen må imidlertid 

vurderes etter de alminnelige reglene i offentleglova.  

Utgangspunktet er altså at allmennheten, herunder konkurrerende tilbydere, media osv., har 

rett til innsyn i offentlige kontrakter. Det er særlig to viktige unntak fra dette: 

Det første er plikten til å unnta forretningshemmeligheter. Hvilke opplysninger som er 

forretningshemmeligheter må vurderes i hvert tilfelle, men vil ofte være opplysninger som 

ikke er allment kjent, og som vil påføre leverandøren tap eller redusert fortjeneste dersom 

opplysningene blir gjort kjent. Typiske eksempler kan være enhetspriser. Dette vil være 

samme type opplysninger som skal sladdes fra tilbudene når det i avslutningen av en offentlig 

anskaffelsesprosess blir bedt om innsyn i de mottatte tilbudene.  

Det andre viktige unntaket er opplysninger som kan skade den offentlige innkjøpers 

forhandlingsposisjon i fremtidige konkurranser om anskaffelser. Dette er imidlertid en streng 

unntaksregel, og det må foreligge en konkret fare for at offentliggjøring av opplysningene vil 

skade forhandlingsposisjonen.  

Disse unntaksreglene gir altså kun anledning til å unnta visse opplysninger fra innsyn. 

Unntaksreglene gir ikke anledning til å unnta hele kontrakten fra innsyn.  

5.5 Kontraktsinngåelse 

Med kontrakt menes en komplett overenskomst mellom to eller flere parter som fullt ut 

regulerer partenes rettigheter og plikter. FOA § 4-1 a definerer kontrakt som en gjensidig 

bebyrdende avtale som inngås skriftlig mellom en eller flere oppdragsgivere og en eller flere 

leverandører. I en anskaffelse vil kontrakten vanligvis bestå av følgende dokumenter: 

 konkurransegrunnlaget 

 tilbudet 
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 avklaringer 

 referat fra forhandlinger 

 selve kontraktsdokumentet, eventuelt med standardvilkår 

Dette kan gjerne komme til uttrykk på følgende måte i selve kontrakten: 

Med mindre annet er avtalt, består kontrakten av følgende dokumenter: 

 Avtaledokumentet, samt eventuelle endringsavtaler 

 Referater og annet skriftlig materiale fra forhandlinger eller oppklarende 

drøftelser avholdt etter at tilbudet er inngitt, og som er godkjent av begge 

parter 

 Leverandørens tilbud 

 Oppdragsgivers tilbuds- eller konkurransegrunnlag 

 Disse standard kontraktsvilkårene 

Ved motstrid gjelder dokumentene i ovennevnte rekkefølge. 

Kontraktens funksjon er å fordele risikoen og presisere partenes plikter. Dette kan være 

forhold som gjelder påberoping av mislighold, erstatning, heving og dagmulkt, bytte av 

personell, krav til autorisasjon, godkjenning osv.  

Det er viktig at kontrakten legges ved konkurransegrunnlaget. Det betyr at det er 

oppdragsgiver som utarbeider kontrakten. Dersom kontrakten først settes opp etter at et tilbud 

er valgt, innebærer det i realiteten en endring, noe som vil være i strid med hovedprinsippene i 

anskaffelsesregelverket.  

Det er både fordeler og ulemper knyttet til å anvende standardkontrakter. Det er en fordel at 

standardkontrakter er grundig gjennomarbeidet og kvalitetssikret, og man kan spare ressurser 

ved at man slipper å utarbeide egne kontrakter. Ulempen er at de kan brukes ureflektert. 

Dessuten blir dokumentet lett stort.  

Som et minimum bør kontraktsdokumentet inneholde følgende punkter: 

 Innhold og prioritet mellom dokumentene 

 Partenes representanter og deres fullmakter 
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 Partenes plikter 

o Hva de skal gjøre. 

o Hvordan de skal forholde seg. 

 Endringer/avbestillinger 

 Betaling 

 Mislighold 

 Tvister/verneting 

 Bestemmelse i henhold til ILO 94 

Andre forhold som kan vurderes inntatt: 

 Utskifting av personell hos leverandøren 

 Immaterielle rettigheter 

 Krav til godkjenning og bruk av underleverandører 

 Særlige bestemmelser om innsyn 

 Særlige bestemmelser om rapportering fra leverandøren 

Vi har lagt ved to eksempler på standardkontrakt – en for ordinært kjøp og en som gjelder 

rammeavtale. Begge er hentet fra www.anskaffelser.no. 

5.6 Kontraktsoppfølging 

Det er viktig å følge opp at kontrollutvalget får den tjenesten som er avtalt og til avtalt pris og 

vilkår for øvrig.  

God oppfølging av inngåtte kontrakter er tvisteforebyggende og bidrar således til effektiv 

ressursbruk både for oppdragsgiver, leverandøren og for samfunnet.  Det er viktig å ta stilling 

til hvem som skal ivareta det praktiske rundt kontraktsoppfølginger med revisor. Det er 

naturlig at funksjonen utøves av kontrollutvalgssekretariatet på vegne av kontrollutvalget.   

NKRF har laget to veiledere om kontrollutvalgets påseansvar overfor revisor. Disse er 

relevante for oppfølgingen av kontrakten med revisor. 
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6. Saksutredning om valg av revisjonsordning til 
kontrollutvalget/ kommunestyret 

Kommunestyret skal fatte vedtak om revisjonsordning og valg av revisor på bakgrunn av en 

saksutredning og innstilling fra kontrollutvalget. Det er selvsagt viktig at saken er 

tilfredsstillende utredet og at alle vesentlige sider er belyst. 

Før utredningsarbeidet igangsettes, anbefales det at kommunestyret fatter vedtak om at et slikt 

utredningsarbeid skal påbegynnes. Dette er viktig for å sikre en god forankring i det organet 

som har det overordnede ansvaret for kommunens forvaltning. Det er viktig å gjøre det klart 

for alle involverte parter at det er kontrollutvalget som skal foreta innstilling til 

kommunestyret i saker som gjelder kommunens revisjonsordning og valg av revisor.  

Utredningen om alternative revisjonsordninger skal derfor ikke saksbehandles av kommunens 

administrasjon, men skal utredes og saksbehandles av kontrollutvalgets sekretariat. 

I saksfremstillingen bør det innledningsvis opplyses hva som er bakgrunnen for utredning av 

alternative revisjonsordninger. Det vil som regel være kommunestyret selv som har vedtatt 

dette, men initiativet kan også komme fra kontrollutvalget.   

Saksfremstillingen kan bygges opp på følgende måte: 

 Bakgrunn for saken 

 Henvisning til lovgrunnlaget 

 Beskrivelse og vurdering av dagens ordning 

o Kompetanse  

o Kostnader 

o Leveringsdyktighet 

o Utviklingsmuligheter 

 Redegjørelse for de ulike alternativene 

o Ansette egne revisorer 

o Delta i interkommunalt samarbeid 

o § 27-samarbeid 

o Interkommunalt selskap 

o Inngå avtale med annen revisor, dvs. kjøp i markedet 
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 Vurdering av fordeler og ulemper ved de ulike ordningene 

 Presentasjon av reelle valgmuligheter for den konkrete kommunen 

o Beholde dagens ordning  

o Velge annen ordning 

 Ved valg av annen ordning beskrivelse av administrative og økonomiske 

konsekvenser (velg det som er relevant i den aktuelle situasjonen): 

o Etablere nytt interkommunalt selskap 

o Etablere nytt § 27-samarbeid 

o Søke inntreden i eksisterende selskap eller samarbeid 

o Tre ut av eksisterende samarbeid 

o Legge ned ordning med egne ansatte revisorer 

 

Hvorvidt saken skal legges fram for kontrollutvalget med eller uten forslag til innstilling, må 

vurderes konkret etter forholdene i den enkelte kommune. Ved interkommunalt samarbeid er 

det imidlertid viktig at alle involverte kontrollutvalg inviteres til å fatte likelydende vedtak. 

Når det gjelder det konkrete innholdet i de enkelte punktene, viser vi til de punktene i 

veilederen hvor de ulike alternativene er omtalt. I vedlegg 1 og 2 er det vist eksempler på 

saksutredninger. Saksutredningen må tilpasses og gjenspeile forholdene i den enkelte 

kommune.  
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Vedlegg: 

 

Vedlegg 1:  Eksempel på saksutredning om revisjonsordninger 

Vedlegg 2:  Eksempel på saksutredning om utvidelse av interkommunalt selskap 

Vedlegg 3:  Eksempel på vedtekter for § 27-samarbeid 

Vedlegg 4:  Eksempel på selskapsavtale for interkommunalt selskap 

Vedlegg 5: Eksempeldokumenter vedrørende kjøp av regnskapsrevisjon 

Vedlegg 5.1:  Konkurransegrunnlag kjøp av regnskapsrevisjon 

Vedlegg 5.2:  Kontrakt (generelle vilkår for kjøp av tjenester) 

Vedlegg 5.3:  A Leveringsomfang/kravspesifikasjon  

Vedlegg 5.4:  B Priser – tjenester 

Vedlegg 5.5:  C Administrative bestemmelser 

Vedlegg 5.6:  D Oppdragstakers løsningsbeskrivelse 

Vedlegg 5.7:  E Endringer i den generelle avtaleteksten 

Vedlegg 5.8:  F Endringer etter kontraktsinngåelse 

Vedlegg 6:  Eksempeldokumenter vedrørende kjøp av forvaltningsrevisjon og 

selskapskontroll - rammeavtale 

Vedlegg 6.1:  Konkurransegrunnlag rammeavtale for kjøp av forvaltningsrevisjon og 

selskapskontroll  

Vedlegg 6.2: Kontrakt (generelle vilkår for kjøp av tjenester - rammeavtale) 
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Vedlegg 6.5:  C Administrative bestemmelser 

Vedlegg 6.6:  D Oppdragstakers løsningsbeskrivelse 

Vedlegg 6.7:  E Endringer i den generelle avtaleteksten 

Vedlegg 6.8: F Endringer etter kontraktsinngåelse 

 



12/18 Årsrapport og årsregnskap 2017 for kommunerevisjonen - 17/00024-30 Årsrapport og årsregnskap 2017 for kommunerevisjonen : Årsrapport og årsregnskap 2017 for kommunerevisjonen

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 17/00024-30 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Bærum kontrollutvalg 26.02.2018 
 
 
 

   
 
 

ÅRSRAPPORT OG ÅRSREGNSKAP 2017 FOR 
KOMMUNEREVISJONEN 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Årsrapport og regnskap 2017 for kommunerevisjonen tas til orientering. 
2. Saken oversendes kommunestyret 

 
Vedlegg:  

1. Notat fra kommunerevisjonen om årsrapport og regnskap 2017 
2. Årsrapport og regnskap revisjonen 2017 
3. Regnskap 2017 Kommunerevisjonen 
4. Uavhengig uttalelse ved forenklet revisorkontroll 

 
Saksframstilling: 
I denne saken redegjør kommunerevisjonen for hvordan revisjonen har prestert i 
forhold til de rammer og mål som ble satt for 2017. Som det fremgår av årsrapporten, 
vedlegg 2 til saken, kan kommunerevisjonen vise til gode resultater: 

 Regnskapet viser et mindreforbruk i 2017 på 487.162 kroner inklusiv 
overførte midler fra 2016 til 2017 på 386.000 kroner. 

 Alle resultatmålene i virksomhetsplanen for 2017 ble gjennomført. Kun ett 
mål er ikke nådd; det er levert flere timer til regnskapsrevisjon og færre 
timer til forvaltningsrevisjon enn budsjettert. 

 Revisjonen gjennomførte en brukerundersøkelse rettet mot 
kontrollutvalgets medlemmer og sekretariat, samt utvalgte ansatte i 
kommunen i 2017. Alle respondenter ga meget gode tilbakemeldinger.  

 92 % av resultatmålene med frist ble levert innen fristen. Dette er en svak 
bedring fra forrige år.  

 Revisjonen hadde i 2017 et sykefravær på 1,97 % som er godt innenfor 
målet på 5%. Langtidsfraværet var på 1,73 %. 
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BÆRUM KOMMUNE 
KOMMUNEREVISJONEN 

 

Kontrollutvalget 

 

 Dato:  Arkivkode:  Bilag nr:  Arkivsak ID:  J.post ID:  
05.02.2018   17/14494 18/26244 
Saksansvarlig: Per-Martin Svendsen 
Saksbehandler: Per-Martin Svendsen 
  

 

 

Årsrapport og Regnskap 2017 Kommunerevisjonen 

 

Revisjonssjefens forslag til vedtak: 
1. Årsrapport og regnskap 2017 for kommunerevisjonen tas til orientering. 

2. Saken oversendes kommunestyret 

 

SAKEN I KORTE TREKK 

Tidligere behandling 

Kommunestyret vedtok i desember 2016 revisjonens budsjett for 2017, og kontrollutvalget 

tok i desember 2016 revisjonens Virksomhetsplan 2017 til orientering. 

 

Formål og bakgrunn 

Saken redegjør for hvordan revisjonen har prestert i forhold til de rammer og mål som ble 

satt for 2017. 

 

Redegjørelse 

- Regnskapet viser et mindreforbruk i 2017 på 487.162 kroner1. 

- Alle resultatmålene i virksomhetsplanen for 2017 ble gjennomført, men et av disse 

ble ikke nådd.  

- Revisjonen gjennomførte en brukerundersøkelse2 i 2017 som ga meget gode 

tilbakemeldinger.  

- 92 % av resultatmålene med frist ble levert innen fristen. Dette er en svak bedring 

fra forrige år.  

                                                           

 

 

1 Inkl. overførte midler fra 2016 til 2017 på 386.000 kroner. 
2 Respondene var KU medlemmene, KU sekretariatet og utvalgte ansatte i kommunen. 
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- Revisjonen hadde i 2017 et sykefravær på 1,97 % som er godt innenfor målet på 

5%, hvorav langtidsfraværet var på 1,73 %. 

 

Beslutningspunkter 

Revisjonens årsrapport og regnskap for 2017 oversendes kommunestyret. Regnskapet for 

revisjonen er en del av kommunens totale regnskap for 2017 og fastsettes samtidig med 

dette. 
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ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2017  

BÆRUM KOMMUNE 1 KOMMUNEREVISJONEN 

 

1. REGNSKAP 2017 

1.1 Økonomiske ressurser 

Tabell 1-1 Økonomisk oversikt  20171 

  Budsjett 2017 Regnskap 2017 Avvik i % 
Regnskap 

2016 

Brutto utgifter 7,4 7,2 2,2 7,9 
herav:  lønn               6,4 6,3 0,8 7,2 

andre utgifter 1,1 0,9 10,8 0,8 
Inntekter 1,0 1,3 32,8 0,5 

Netto utgifter 6,4 5,9 7,6 7,4 
 
Mål: Avviket i forhold til budsjett skal være mellom 0 og + 2,5 % 
Revisjonen er i en omstillingsprosess hvor vi har redusert bemanningen med tre ansatte de 
tre siste årene. Revisjonens opprinnelige vedtatte budsjett er tillagt overførte midler fra 2016 
til 2017 på 386.000 kroner, noe som gir et avvik på 7,6%. Avviket i forhold til opprinnelig 
vedtatt budsjett er på 1,43%, noe som gjør at vi anser målet nådd i 2017.2   
 
Regnskapet i forhold til budsjett3 viser et mindreforbruk på 487 162 kroner. Årsaken til 
mindreforbruket er i hovedsak ubrukte overførte midler, i tillegg til en merinntekt som følger 
av en skjevfordeling i avregningen mellom kommunerevisjonen og Rogaland Revisjon IKS. 
Vi har i 2017 fakturert Rogaland Revisjon iKS for ca 140 timer4 mer enn de har fakturert oss. 
Dette har sin årsak i at avtalte prosjekter ikke har vært helt sammenfallende innen året. Noe 
av skjevfordelingen antas korrigert i 2018. Utgiftene og inntektene knyttet til denne avtalen 
fremkommer som en del av beløpene under art 127 og art 165.  
 
For øvrig er det ingen store utslag på artspostene i regnskapet. 
 
Detaljert regnskap for 2017 og revisjonsberetning for revisjonens driftsregnskap følger 
vedlagt. 
 
 

                                                 
1 I millioner kroner. 
2 2,5 % tilsvarer godt i underkant av 0,2 millioner. 
3 Inkl overførte midler fra 2016 til 2017 
4 Kommunerevisjonen: 554 timer /Rogaland Revisjon IKS: 414 timer. 
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ÅRSRAPPOR T OG REGNSKAP 2 017

BÆRUM KOMMUNE 2 KOMMUNEREVISJONEN

1.2 Sammenligning av kostnader

Det er naturlig å sammenligne kostnadene5 med de største kommunene i landet.6

Figur 1 Sammenligning kostnader til kontrol l og revisjon, per innbygger .

Bærums kost n ander var 74 kroner per innbygger i 2016. Antatt kostnad for 2017 er 61 kroner
pr innbygger.

1.3 Arbeidsr essurs er

Mål: Avviket på postene i timebudsjett skal maksimalt være +/ - 10 %
I tabellen nedenfor er administ ra sjon fordelt på de tre hovedoppgavene.

Tabell 1 - 2 Arbei d sressurs fordelt på poster 2017

Budsjett Brukt Avvik

Regnskapsrevisjon (årsoppgjør og attestasjoner)7 4 122 5 308 2 8 %

Forvaltningsrevisjon8 4 089 1 943 - 52 %

Annet (selskapskontroll og andre oppgaver)9 2 879 2 953 3 %
Sum 1 1 090 10 204 - 8 %

Avviket på antall timer er ikke innenfor målformuleringen for hver av posten e og målet
anses derfor ikke nådd. Det ble l e vert 886 færre arbeids timer e nn budsjettert . B udsjetterte
timer i 2017 er i samsvar med vår Virksomhetsplan, men fordelingen av timer er noe

5 Tallene er hentet fra KOSTRA og viser Brutto driftsutgifter til funksjon 110 Kontroll og revisjon . Tallene omfatter
kontrollutvalg, revisjon og sekretær.
6 De 11 største kommunene har et samarbeid for bl.a. sammenligning av kostander. Kostnadene per innb ygger synker
generelt med kommunestørrelse.
7 Omfatter revisjon av kommunens regnskap, budsjett , attestasjoner og attestering for momskompensasjon.
8 Faktisk brukt er ca 150 timer høyere, da vi har levert flere timer til Rogaland Revisjon IKS enn de har le vert til oss.
9 Omfatter annet arbeid for kontrollutvalget, selskapskontroll og andre revis j onsoppdrag.
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misvisende. Dette ble rettet opp i vår Virksomhetsplan 201810, hvor timer til 
forvaltningsrevisjon er betydelig lavere. 

1.4 Ressursbruk forvaltningsrevisjon 

Kontrollutvalget vedtar timebudsjett for de enkelte forvaltningsrevisjonene. I 2017 behandlet 
kontrollutvalget 5 forvaltningsrevisjonsrapporter. 
 

Tabell 1-3 Ressursbruk på forvaltningsrevisjonene i 2017 

 Budsjett    Brukt   Avvik 
Samhandlingsreformen 400  334  -17 % 

Godt miljø i barnehagene? 400  191  -52 % 

Effektiv byggesaksbehandling? 400  262  -34 % 

Brukerstyrt personlig assistent  450  469  4 % 

Hjemmetjenestene 500  461  -8 % 
 

 
Det er vanskelig å anslå timebruk på forhånd. Viktigheten av feil som avdekkes, 
kompleksiteten, nytt regelverk mv. kan virke sterkt inn på timebruket. 

1.5 Bemanningsressursene  

Revisjonen nedbemannet med en stilling fra 01.01.17. Fra 2015 er revisjonen nedbemannet 
fra 10 til 7 stillinger11. Revisjonen ønsker å bli mer effektive og mener det er et stort 
potensiale innen regnskapsrevisjon. 

                                                 
10 VP 2018 viser effektive timer: Regnskapsrevisjon=4.392timer, Forvaltningsrevisjon=2.265timer 
11 6,9 årsverk 



12/18 Årsrapport og årsregnskap 2017 for kommunerevisjonen - 17/00024-30 Årsrapport og årsregnskap 2017 for kommunerevisjonen : Årsrapport 2017 Revisjonen

ÅRSRAPPOR T OG REGNSKAP 2 017

BÆRUM KOMMUNE 4 KOMMUNEREVISJONEN

2. MÅLOPPNÅELSE

2.1 Resultatmål

Alle de 55 resultatmål i virksomhetsplanen ble gjennomført , men resultatet ble ikke oppnådd
for ett som gjaldt avvik i forhold til budsjett. Figuren viser utvikling over tid .

Figur 2 - 1 Utvikling i andel oppnådde resultatmål

2.2 Overholdelse av frister

Mål: Kontrollutvalget skal få alle sakene fremlagt til fastsatt mø te.

Av de 49 resultatmålene med frist, ble fire overskredet . For tre av disse hadde
kontrollutvalget vedtatt utsatt frist. Figuren nedenfor viser utviklingen over tid.

Figur 2 - 2 Utvikling i andel overhold t e frister

2.3 Måloppnåelse s ykefravær

Mål: Revisjonen skal holde sykefraværet lavere enn 5 % i 2017 .
S ykefravær et ble på 1, 97 % i 2017 . Sykefraværet i kommunen samlet var 7,2 % i 2016 .12

12 Handlingsprogram 2018 - 202 1 side 1 24 .
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2.4 Måloppnåelse forvaltningsrevisjonen 

Hensikten med forvaltningsrevisjon gi gode anbefalinger for å forbedre kommunen. Ønsket 
effekt kan være økonomisk innsparing, bedre regeletterlevelse, bedre vedtaksoppfølging, 
bedre rapportering til de folkevalgte, mer treffsikre tiltak, høyere effektivitet, bedre 
måloppnåelse osv. Effekt kan være krevende å måle. Det tar dessuten tid før tiltak iverksettes 
til tiltak gir effekt. 
 
Rådmannen iverksetter stort sett de tiltakene rådmannen angir i høringssvaret til rapportene. 
Kontrollutvalget behandler årlig rapportering fra revisjonen om oppfølgingen av utvalgets 
vedtak knyttet til de enkelte rapportene. 
 
I 2017 behandlet kontrollutvalget 5 forvaltningsrevisjonsrapporter: 

Samhandlingsreformen 

Hovedfunn: 
 Mangelfull samhandling ved overføring av pasienter fra korttidsplass til 

hjemmetjeneste hindrer at brukerne blir mest mulig selvhjulpne hjemme. 
 Kommunens budsjettmodell stimulerer ikke hjemmetjenesten til å arbeide for at 

brukerne blir mest mulig selvhjulpne. 
 Reinnleggelsene øker i antall og en del av disse kan unngås ved bedre planlegging. 

 
Kontrollutvalget og kommunestyret bad rådmannen følge opp rapportens anbefalinger. 
 
Rådmannen angav konkrete tiltak med frister til anbefalingene i sitt høringssvar. 
 
Godt miljø i barnehagene? 
Hovedfunn:  
De kommunale barnehagene får dårligere skår enn de private i foreldreundersøkelsen. De to 
viktigste årsakene til dette er: 
• Misnøyen med mattilbudet. 
• Misnøyen med lokalene. 
 
Kontrollutvalget og kommunestyret vedtok ikke rapportens fire anbefalinger. Kommunestyret 
vedtok derimot senere at foreldrebetaling for matpenger skulle følger en reduksjonsmodell for 
foreldrebetaling.  
 
Effektiv byggesaksbehandling? 
Hovedfunn: 

 Bærum skiller seg ikke negativt ut på effektivitet i byggesaksbehandlingen. 
 Kommunens regelverk er et hinder for effektiviteten. 
 Kommunens regelverk er krevende å forenkle. 
 Byggesaksbehandlingen kan effektiviseres med elektroniske løsninger. 

 
Kontrollutvalget og kommunestyret bad rådmannens intensivere arbeidet med 
standardisering av reguleringsbestemmelsene, da dette er en forutsetning for digitale 
løsninger. 
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Rådmannen angav konkrete tiltak med frister til rapportens funn i sitt høringssvar. 
 
Brukerstyrt personlig assistent  
Hovedfunn: 

 Organiseringen av BPA fremstår som kompleks både faktisk og rettslig. 
 Oppfølging og kontroll av private leverandører er ikke tilstrekkelig målrettet. 
 Brukernes erfaringer kartlegges ikke, mange bytter til ny leverandør. 
 Avvik hos leverandør følges ikke tilstrekkelig opp. 

 
Kontrollutvalget og kommunestyret bad rådmannen følge opp rapportens anbefalinger. 
 
Rådmannen angav konkrete tiltak med frister til rapportens funn i sitt høringssvar. 
 
Hjemmetjenestene 
Hovedfunn: 

 Av de ti største kommunene, lå Bærum 5,5 % over snittet på utgiftene til pleie- og 
omsorgstjenester. Dette gir et teoretisk handlingsrom på 116 millioner kroner. 

 Den viktigste kostnadsdriveren innen hjemmetjenestene er ressursbruken innenfor 
tjenester til mennesker med utviklingshemming. 

 Endringene i ressursbruk rettet mot de ulike aldersgruppene står ikke i samsvar med 
endringene i bistandsbehov. 

 Pleierne kommer ofte ikke til brukerne på avtalt tidspunkt. 
 
Kontrollutvalget og kommunestyret bad rådmannen følge opp rapportens anbefalinger. 
 
Rådmannen angav konkrete tiltak med frister til rapportens funn i sitt høringssvar. 
 

2.5   Måloppnåelse regnskapsrevisjon 

 
Formålet med regnskapsrevisjon er å sikre tilstrekkelige bevis slik at vi kan avgi en beretning 
om hvorvidt et årsregnskap i det alt vesentlige er avlagt i samsvar med lov, forskrift og god 
kommunal regnskapsskikk.  Med vesentlig menes at årsregnskapet ikke inneholder 
feilinformasjon som ville fått brukerne av årsregnskapet til å ta andre beslutninger. 
 
Ved særattestasjoner skal vi avgi uttalelse på at gitte midler er brukt i henhold til krav satt av 
tilskuddsgiver. 
 
Regnskapsrevisjon har i 2017 avgitt alle beretninger og uttalelser innen frist gitt i lov eller 
frist satt av tilskuddsgiver og fordeler seg slik: 
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Bærum 

kommune 

Kirkelig 
fellesråd 
i Bærum 

Menigheter 
og en 

menighets- 
barnehage 

Fylkes-
revisjon Legater Sum 

Beretning årsregnskap 213 214 11 1 3 17 

Beretning kompensasjsonsoppgave 6 6 11 0 0 23 

Uttalelse knyttet til særattestasjon 47 1 0 0 0 49 

Uttalelse knyttet til spillemiddel 27 0 0 0 0 27 

 

2.6 Brukerundersøkelse 

Revisjonen gjennomførte en brukerundersøkelse høsten 2017. På en skala fra 1 til 6 der 1 er 
dårligst, fikk revisjonen en gjennomsnittsskår på 5,1 blant de kommuneansatte og 5,8 i blant 
kontrollutvalgsmedlemmer.  
 
Vi skårer lavest på «Kostnadseffektiv». 15 Dette er som nevnt en utfordring revisjonen har 
jobbet med og vil jobbe videre med.  
 
Den relativt lave skåren på «Aktiv i formidling av forbedringsforslag», tror vi i hovedsak er 
knyttet til regnskapsrevisjonen. Revisjonen har vært tilbakeholdne med å gi konkrete forslag 
tidligere. Revisjonen vil for å bedre dette fremover, lage en rapport til administrasjon som 
oppsummerer forbedringsmuligheter vi har avdekket i regnskapsrevisjonen. 
 
Den relativt lave skåren på «Hvor fornøyd er du med forvaltningsrevisjonen» tror vi henger 
sammen med forvaltningsrevisjonens mandat som er å påpeke feil og mangler. Et tiltak kan 
være å bedre dialogen rundt funnene i undersøkelsene. Vi tror også et tiltak kan være å styrke 
fagkompetansen i prosjektene. Økt samarbeid med andre enheter og innleid fagekspertise vil 
være viktig fremover. 
 

2.7 Samarbeid med Rogaland Revisjon IKS 

 
Revisjonen ønsket å inngå et formelt samarbeid om forvaltningsrevisjon, noe 
kontrollutvalget sa seg positiv til.16 Vi inngikk en avtale med Rogaland Revisjon IKS som 
bl.a. reviderer to ASSS kommuner17 tilsvarende Bærums størrelse og som har stor og variert 
kompetanse på forvaltningsrevisjon. 

Avtalen innebærer at personalressursene i revisjonene settes inn på de bestillinger der de har 
best kompetanse, uavhengig av kommune. Avtalen innebærer ingen endring i økonomi, 
ansettelsesforhold eller annet i enhetene. Ressursene inn og ut av de to enhetene skal gå i 
null.  
                                                 
13 Det avgis egen beretning for Forvaltningsfondet. 
14 Det avgis egen beretning for Bærum kirkefond 
15 KU sak 65/17 den 23.10.2017 
16 Kontrollutvalget 10.10.16 sak 055/16 Formelt samarbeid om forvaltningsrevisjon. 
17 Stavanger og Sandnes 
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I 2017 gjorde Rogaland Revisjonen to forvaltningsrevisjoner i Bærum knyttet til pleie og 
omsorg. Bærum kommunerevisjon gjorde to i Stavanger og Sandnes knyttet til innkjøp. 
Avtalen er evaluert og videreført i 2018. 
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Arkivsak-dok. 17/00023-3 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Bærum kontrollutvalg 26.02.2018 
 
 
 

   
 
 

OPPFØLGING AV MISLIGE FORHOLD 2. HALVÅR 2017 
 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Revisjonens redegjørelse om mislige forhold 2. halvår 2017 tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Notat fra kommunerevisjonen 2.2.2018 om oppfølging av mislige forhold 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget får rapport fra kommunerevisjonen om oppfølging av mislige forhold 
hvert halvår. Som det fremgår av vedlagte notat, har revisjonen ikke fått kjennskap til 
saker som gjelder mislige forhold i 2. halvår 2017. 
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BÆRUM KOMMUNE 
KOMMUNEREVISJONEN 

 

Kontrollutvalget 

 

 Dato:  Arkivkode:  Bilag nr:  Arkivsak ID:  J.post ID:  
02.02.2018   17/23684 18/24983 
Saksansvarlig: Per-Martin Svendsen 
Saksbehandler: Per-Martin Svendsen 
  

 

Oppfølging av mislige forhold 2. halvår 2017 

 

Revisjonssjefens forslag til vedtak: 

Revisjonens redegjørelse om mislige forhold 2. halvår 2017 tas til orientering. 

 

SAKEN I KORTE TREKK 

Kontrollutvalget vedtok i møte 12. februar 2004 følgende rapporteringsform knyttet til 

revisors rapportering av mislige forhold jf forskrift om revisjon i kommuner, § 3 fjerde 

ledd: 

 Revisjonen orienterer kontrollutvalgets leder om alle saker. 

 Dersom beløpets størrelse er over kr. 2.000,- legges det frem skriftlig sak for 

kontrollutvalget. 

 Hvert ½-år lages det en sak til kontrollutvalget om oppfølging av mislige forhold, 

hvor også de med mindre beløp blir tatt med. 

 

Formål og bakgrunn 

Kontrollutvalget ønsker en halvårlig rapportering om mislige forhold. 

Redegjørelse 

Revisjonen får kjennskap til mislige forhold gjennom ulike kanaler; 

 meldinger fra tjenestestedene, jf kommunens rapporteringsrutine 

 varslingssekretariatet 

 tips direkte til revisjonen 

 revisjonens egen utførelse av regnskaps- og forvaltningsrevisjon 

Tidligere saker 

Alle tidligere saker som er rapportert anses avsluttet. 

 

Revisjonen har ikke fått kjennskap til andre saker som gjelder mislige forhold 2. halvår 

2017. 
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Beslutningspunkter 

Saken er en orienteringssak. 
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Arkivsak-dok. 18/00006-1 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Bærum kontrollutvalg 26.02.2018 
 
 
 

   
 
 

FORVALTNINGSREVISJON OM TILPASSET UNDERVISNING - 
ENDRING AV PROSJEKTPLAN 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget utsetter prosjektet til etter at rådmannens rapport er ferdig, og ber 
kommunerevisjonen vurdere om det fortsatt er forhold som bør belyses. 
 
Vedlegg:  
Forslag til endring av forvaltningsrevisjonen om tilpasset undervisning, 
kommunerevisjonen 13.2.2018 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget vedtok 28.08.17 sak 43/17, å gjennomføre en forvaltningsrevisjon for 
å vurdere om tilpasset undervisning blir gjennomført. Revisjonen er senere gjort kjent 
med at rådmannen gjennomfører en relativt omfattende gjennomgang av PP-
tjenesten. Rapporten skal avleveres 15.04.18. Problemstillingene denne rapporten 
skal besvare er ikke direkte overlappende med kontrollutvalgets bestilling, men det er 
berøringspunkter.  
 
Revisjonen anbefaler på denne bakgrunn at kontrollutvalget avventer 
forvaltningsrevisjonsprosjektet til rådmannens rapport foreligger, og at utvalget da 
foretar en vurdering av om det er forhold utvalget ønsker belyst. 
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Kontrollutvalget 

 Dato:  Arkivkode:  Bilag nr:  Arkivsak ID:  J.post ID:  
13.02.2018   18/4015 18/30377 
Saksbehandler: Per-Martin Svendsen 
Saksansvarlig: Morten Mjølsnes 
  

 

 

Forslag til endring av forvaltningsrevisjonen om tilpasset undervisning 

 
Revisjonens forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget utsetter prosjektet til etter at rådmannens rapport er ferdig. Kontrollutvalget vil 
da vurdere om det fortsatt er forhold utvalget ønsker belyst. 

  
 

SAKEN I KORTE TREKK 

Tidligere behandling 

Kontrollutvalget vedtok 28.08.17 sak 43/17, å gjennomføre en forvaltningsrevisjon for å vurdere 
om tilpasset undervisning blir gjennomført. Kontrollutvalget ønsket belyst:  

 Blir tilpasset undervisning gjennomført etter regelverket?  

 Hva er eventuelt årsaken til manglene?  

 Får barna med uvanlig gode evner tilpasset undervisning?  

 Hvordan er ressursbruk, kvalitet og etterlevelse etter opplæringsloven mht. 
spesialundervisning? 

Formål og bakgrunn 

Revisjonen er gjort kjent med at rådmannen nå gjennomfører en relativt omfattende 
gjennomgang av PP-tjenesten. Rapporten skal avleveres 15.04.18. Problemstillingene denne 
rapporten skal besvare er et stykke fra temaene som var beskrevet i kontrollutvalgets bestilling, 
men det er berøringspunkter. Revisjonen mener det er grunn for kontrollutvalget å revurdere 
forvaltningsrevisjonen i lys av dette.  

Redegjørelse 

I kravspesifikasjonen til rådmannens utredning skal følgende problemstillinger vurderes: 

1. Leverandør skal kartlegge og vurdere Bærum kommunes ressursbruk opp mot 
resultater  
a. Har kommunen tilstrekkelig styringsinformasjon til å vurdere kvalitet på sakkyndig 

vurdering  
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b. Hvordan er måloppnåelsen relatert til målkrav for PP-tjenesten stilt i 
handlingsprogram (2014-2017). I tillegg; føringer i politiske saker i Bærum i 
perioden 2014-2017.  

c. Hvordan er utviklingen i antall barn og unge som får hjelp fra PP-tjenesten 
Hvordan har kostnader i PP-tjenesten utviklet seg i perioden  

2. Organisering, samarbeid og kompetanse  
a. Organisering av PP-tjenesten i Bærum 
b. Har PP-tjenesten nødvendig kompetanse 
c. Vurdere skjæringspunkt, ansvarsdeling og ressursfordeling mellom PP-tjenesten 

og skole/barnehage 
d. Felles begrepsforståelse  
e. Erfaringer og resultater fra samarbeidspartnere 

3. Kvalitet og resultater 
a. Medvirkning fra barn og ungdommer 
b. Kvalitetssystemer 
c. Tidlig innsats 

 

Kontrollutvalget kan vurdere tre løsninger: 

1. Ikke å gjennomføre forvaltningsrevisjonen og få fremlagt rådmannen rapporten. 

2. Utsette forvaltningsrevisjonen til rådmannens rapport er ferdig. Kontrollutvalget kan da 
vurdere om det fortsatt er forhold utvalget ønsker belyst.  

3. Gjennomføre prosjektet, men tilpasse problemstillingene for å unngå overlapping med 
rådmannens rapport.  

Det vil være uheldig for de ansatte i sektoren å måtte forholde seg til to undersøkelser samtidig. 
Revisjonen mener det beste alternativet kan være å utsette prosjektet til etter at rådmannens 
rapport er ferdig. Kontrollutvalget kan da vurdere om det er funn der en kan bygge videre på eller 
om det er interessante forhold som rapporten ikke belyser.  
 
I første omgang har revisjonen stoppet forvaltningsrevisjonen i påvente av kontrollutvalgets 
beslutning.  

Organisatoriske og økonomiske konsekvenser av beslutningene 

Beslutningen har ingen betydelige økonomiske konsekvenser. Det er ikke utført mange timer på 
forvaltningsrevisjonen så langt og eventuelle ledige timer kan utvalget disponere til andre 
undersøkelser.  

Beslutningspunkter 

Kontrollutvalget bør revurdere forvaltningsrevisjonen i lys av at rådmannen for tiden holder på 
med en delvis overlappende utredning. 
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Arkivsak-dok. 17/00002-14 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Bærum kontrollutvalg 26.02.2018 
 
 
 

   
 
 

VIRKSOMHETSBESØK 2018 

 

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

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har i forbindelse med behandlingen av årsplanen for 2018 (sak 
71/17) besluttet å besøke Asker og Bærum vannverk, Arba inkludering og Simula. 
Utvalget ønsker å drøfte et besøk til Centro Asistencial Noruego SLU (CAN) i Altea. 
Styret i selskapet skal ha et seminar 14. – 16.11. Det kan være et hensiktsmessig at 
utvalget eventuelt foretar et slikt besøk i samme tidsrom.  
 
Dersom utvalget beslutter å besøke CAN, bør det vurderes å utsette ett av de de 
andre besøkene til 2019. 
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Arkivsak-dok. 17/00042-9 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Bærum kontrollutvalg 26.02.2018 
 
 
 

   
 
 

KONTROLLRAPPORT 2017 VEDRØRENDE SKATTEOPPKREVEREN 
FOR BÆRUM KOMMUNE 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering. 
 
Vedlegg:  
Kopi av Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bærum 
kommune, Skatteetaten 15.2.2018 

 
Saksframstilling: 
Skatteoppkreverfunksjonen for Asker og Bærum kommune er organisert som et 
vertskommunesamarbeid etter kommunelovens paragraf 27, med Bærum som 
vertskommune. Kontoret har også ansvaret for arbeidsgiverkontrollen i disse to 
kommunene. 
 
Kontrollutvalget har mottatt kopi av vedlagte kontrollrapport fra Skatteetaten. 
Kontrollen viste at regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet i 
det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk, og gir et riktig uttrykk for 
skatteinngangen i regnskapsåret. Videre viste kontrollen at arbeidsgiverkontrollen i 
det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk. Dette er en forbedring fra 
2016, da var det et avvik på 2 prosentpoeng i forhold til kravet på 
arbeidsgiverkontroll. 
 
Skattekontoret rapporterer til kommunestyret. Kontrollutvalget har ikke innstillingsrett 
i denne saken. Derfor anbefaler sekretariatet at saken tas til orientering. 
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Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren for Bærum kommune 

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren 

Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere" av  
8. april 2014. 
 
Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at skattekontoret:  

 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål 

 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater  

 utfører kontroll av skatteoppkreveren 
 
Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og 
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne 
er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 1. februar 2011. 
 

Formålet med kontrollen er å avklare: 

 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål  

 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar med 
gjeldende regelverk  

 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende 
regelverk 

 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk 
 

2. Om skatteoppkreveren 

Skatteoppkreverkontoret omfatter felleskontoret for kommunene Asker og Bærum.  
 
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter: 

Antall årsverk 2017 Antall årsverk 2016 Antall årsverk 2015 

41,0 38,7 38,1 
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3. Måloppnåelse 

Skatte- og avgiftsinngang 
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2018. Skattekontoret har 
mottatt disse innen fastsatt frist.  
 
Årsregnskapet for Bærum kommune viser per 31. desember 2017 en skatte- og avgiftsinngang

1
 til fordeling 

mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 31 819 723 545 og utestående restanser
2
 

på kr 1 067 221 151, herav berostilte krav på kr 46 351 500.  
 

Innkrevingsresultater 
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2017 for Bærum kommune:  

 
Resultatkrav 

2017 (i %) 
Innbetalt av 

sum krav 
2017 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2016 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav for 

regionen 2017 
(i %) 

Restskatt personlige skattytere 2015 97,00 97,73 95,74 95,48 

Forskuddstrekk 2016  100,00 99,97 99,96 99,97 

Forskuddsskatt personlige skattytere 2016 99,70 99,68 99,58 99,25 

Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2016 100,00 99,98 99,97 99,97 

Restskatt upersonlige skattytere 2015 99,20 90,55 99,25 98,37 

Arbeidsgiveravgift 2016 99,90 99,94 99,90 99,87 

 
Skatteoppkreverkontoret forklarer den manglende resultatoppnåelsen for restskatt upersonlige skattytere 2015 
med at dette gjelder et selskap som har fått endret fastsetting for 2013, 2015 samt restskatt 2016 med totalt     
339 mill. Det foreligger klage og kravet er midlertidig unntatt innfordring.   
 

Resultater for arbeidsgiverkontrollen 

 
Resultater for skatteoppkreverkontoret per 31. desember 2017 viser følgende i henhold til skatteoppkreverens 
resultatrapportering: 

Antall 
arbeidsgivere i 
kommunen/ 
kontrollordningen 

Minstekrav 
antall kontroller 
(5 % av 
arbeidsgiverne) 

Antall utførte 
kontroller i 2017 

Utført kontroll 
2017 (i %) 

Utført kontroll  
2016 (i %) 

Utført kontroll 
2017 region (i %) 

7 981 399 321 4,0 3,0 4,6 

 
Arbeidsgiverkontrollen utføres ikke i et tilstrekkelig antall da det er utført 4,0 % kontroller mot et krav på 5 %. 
 
I tillegg til de tellende 321 arbeidsgiverkontrollene, har skatteoppkreverkontoret gjennomført 
61personallistekontroller. 
 
Skatteoppkreverkontoret har også deltatt i ulike kontrollsamarbeid og aksjoner sammen med andre etater, blant 
annet mot arbeidslivskriminalitet.   
 
 

                                                      
1
 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 

2
 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav 
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4. Skattekontorets kontroll av skatteoppkreveren 

Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne i regionen utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for 
kontroll av områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver 
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.  
 
Skattekontoret har for 2017 utført kontorkontroller av skatteoppkreverkontoret for området skatteregnskap. 
 
Skattekontoret har for 2017 også gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreveren for området 
arbeidsgiverkontroll avholdt 22. november 2017. Rapport er sendt skatteoppkreveren 11. januar 2018.  
 
Skatteoppkreverens overordnede internkontroll 
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede interne 
kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.  
 

Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap 
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at regnskapsføringen, rapporteringen og 
avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig uttrykk for 
skatteinngangen i regnskapsåret. 
 

Arbeidsgiverkontroll  
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at utførelsen av arbeidsgiverkontrollen i 
det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk. 
 

 

 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Cathrine Sjong Bakken        Bente Midthjell 
avdelingsdirektør                                                                                                    underdirektør 
Skatt øst 

 

 

 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 
Kopi til: 

 Kontrollutvalget for Bærum kommune 

 Rådmann/administrasjonssjef for Bærum kommune 

 Skatteoppkreveren for Bærum kommune 

 Riksrevisjonen 
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REFERATER 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
 
Vedlegg:  

1. Saker til behandling 2018 
2. Saker til oppfølging i kontrollutvalget 
3. Forvaltningsrevisjon i Asker og Bærum Vannverk bestilt av Asker 

kontrollutvalg med prosjketplan. 

 
Saksfremstilling: 
Til vedlegg 3: Kontrollutvalget i Asker har bestilt en forvaltningsrevisjon av Asker og 
Bærum vannverk med vekt på sikkerhet og beredskap. I vedlegg 3 følger utskrift av 
kontrollutvalgets bestilling samt prosjektplan for prosjektet til orientering.   
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SAKSUTSKRIFT 

Arkivsak-dok.  17/00105-4 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 
 
 

Forvaltningsrevisjon i vannverket - prosjektplan 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Asker kontrollutvalg 15.01.2018 2/18 

 
 

Asker kontrollutvalg har behandlet saken i møte 15.01.2018 sak 2/18 
 
Møtebehandling 
Buset la frem prosjektplanen og svarte på kontrollutvalgets spørsmål.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget vedtar prosjektplanen. Rapporten leveres til junimøtet. Det settes av 
inntil 350 timer til prosjektet. 
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FORVALTNINGSREVISJON I VANNVERKET - PROSJEKTPLAN 

 

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

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

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

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

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

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

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

i vannverkets ledelse?  
4. Har vannverket en overordnet beredskapsplan? 
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5. Har vannverket et helhetlig beredskapsplanverk som sikrer sammenheng 
mellom beredskapsplanene i de ulike tjenesteområdene? 

6. Gjennomfører vannverket regelmessige øvelser på sikkerhets- og 
beredskapsområdet?  

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

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

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

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

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

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

RETT UTSKRIFT 
DATO 16.januar.2018 
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1 FORMÅL OG AVGRENSNING 

Kontrollutvalget i Asker kommune har vedtatt at det skal gjennomføres en 

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

BDO er engasjert for å gjennomføre forvaltningsrevisjonen. 

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

forvaltningsrevisjonen. Revisjonen er forankret i plan for forvaltningsrevisjon hvor utvalget 

har pekt på at det kan være aktuelt å se på kriseberedskapen, hvordan Asker og Bærum 

vannverk har sikret seg mot terror i tillegg til IT-sikkerhet på driftssiden. 

1.1 FORMÅL 

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

sabotasje samt IT-sikkerhet. 

1.2 AVGRENSNING 

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

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

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

og beredskapstiltak, samt beredskapsplanlegging og krisehåndteringsevne. Revisjonen vil 

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

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

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

2 PROBLEMSTILLINGER  

2.1 OVERSIKT OVER PROBLEMSTILLINGER 

BDO foreslår følgende tre problemstillinger for forvaltningsrevisjonen:  

Problemstillinger 

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

 Fordeling av ansvar, myndighet og roller 

 Økonomiske rammer 

2. Etterlever vannverket relevant regelverk innen sikkerhet og beredskap? 

 Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 Beredskapsplanverk 
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 Øvelser og opplæring 

 Dokumentasjon på etterlevelse 

3. Hvordan er sikkerhetstilstanden i vannverket?   

 Menneskelige, organisatoriske og tekniske tiltak 

 Sikkerhetstest – informasjonssikkerhet 

 

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

 

 Fordeling av ansvar, myndighet og roller 

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

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

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

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

sikkerhetsstyring omhandle alle faser av sikkerhetsarbeid, inkludert forebyggende sikkerhet, 

beredskap og hendelseshåndtering. 

Gitt et helhetlig system for sikkerhetsstyring, kan det forebyggende sikkerhetsarbeidet 

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

inngår primært forebyggende fysisk sikkerhet (objekt), personellsikkert og 

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

og øvelse. 

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

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

delegert, forankret og beskrevet.  
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Figur 1 Prosjektets gjennomføring 

 

 Økonomiske rammer 

Uten tilstrekkelige ressurser vil kvaliteten på sikkerhets- og beredskapsarbeidet være 

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

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

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

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

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

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

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

lovverk. 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

eierkommunene? 

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

3. Hvordan er vannverkets styringssystem for sikkerhet og beredskap? 

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

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

 

 Risiko- og sårbarhetsanalyser 

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

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

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

beredskap. 

Revisjonen vil evaluere vannverkets prosess for risikohåndtering, samt vurdere om 

risikovurderinger gjennomføres på en standardisert og faglig måte.  

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

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

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

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

sikkerhetsrisiko og informasjonssikkerhetsrisiko ikke nødvendigvis ses på eller håndteres 

isolert. Både fysisk sikkerhet og informasjonssikkerhet må inkludere menneskelige, 

organisatoriske og tekniske tiltak.  

 

 Beredskapsplanverk  

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

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

hendelse. BDOs vurdering av beredskapsplanverket baserer seg på nasjonale myndigheters 

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

tilnærming til beredskapsplanlegging.  

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

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

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

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

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

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

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

for beredskapsplanleggingen øker sannsynligheten for at de planlagte beredskapstiltakene 

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

er en sammenheng mellom den overordnede beredskapsplanen for kommunen (jamfør 

forskrift om kommunal beredskapsplikt) og beredskapsplanene i vannverket.  

 

 Øvelser og opplæring 

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

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

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

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

læringspunkter med påfølgende korrigerende tiltak. 

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

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

og dokumentasjon på kompetanse- og sikkerhetsbevisthetshevende tiltak i vannverket. 

 

 

 Dokumentasjon på etterlevelse 

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

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

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

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

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

gjelder. 

 

 

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

 

 Menneskelige, tekniske og organisatoriske tiltak 

 

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

kombinasjon av sikkerhetsbarrierer, deteksjonstiltak, verifikasjonstiltak og reaksjonstiltak. 

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

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

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

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

informasjonssikkerhet og sikringen av personell, samt oppfølgingen av disse 

risikovurderingene (herunder strategi og implementeringen av tiltak). 

 

 Sikkerhetstest – informasjonssikkerhet 

 

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

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

gjennomføre en sikkerhetstest for å vurdere vannverkets informasjonssikkerhet. I denne 

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

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

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

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

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

2. Hvordan blir vannverkets ledelse orientert om sikkerhets- og 

beredskapstilstanden? 

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

vannverkets ledelse? 

4. Har vannverket en overordnet beredskapsplan? 

5. Har vannverket et helhetlig beredskapsplanverk som sikrer sammenheng mellom 

beredskapsplanene i de ulike tjenesteområdene? 

6. Gjennomfører vannverket regelmessige øvelser på sikkerhets- og 

beredskapsområdet? 

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

sikkerhetsrisikobildet? 

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

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

avtales med vannverket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 METODISK TILNÆRMING  

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

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

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

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

problemstillinger er vurderingene som gjøres avhengig av at informasjonsgrunnlaget de bygger 

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

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

gjøres tilgjengelige for intervju og samtale. 

Arbeidet vil bli gjennomført i følgende faser: 

1. Planleggingsfasen 

2. Kartleggingsfasen 

3. Test og vurderingsfasen 

4. Rapporteringsfasen  

 

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

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

 

 

 

 
 

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

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

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

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

både menneskelige, teknologiske og organisatoriske tiltak? 

4. I hvilken grad oppfyller sikringstiltakene virksomhetens sikringsmål? 

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

trusselaktør kan utnytte? 
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Figur 3 Prosjektets gjennomføring 

 

3.1 PLANLEGGINGSFASEN 

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

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

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

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

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

 Risiko- og sårbarhetsanalyser  

 Beredskapsplaner og tilltakskort 

 Interne styringsdokumenter, prosedyrer og retningslinjer 

 Strategi og styringsdokumenter for sikkerhet og beredskap 

 Prosessbeskrivelser 

 Revisjonsrapporter 

 Hendelsesrapporter 

 Erfaringsrapporter fra hendelser og øvelser 

Som ledd i planleggingsfasen vil vi identifisere relevante revisjonskriterier for 

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

revisjonskriterier: 

 Helse- og sosialberedskapsloven. 

 Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften). 

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

helsemessig og sosial beredskap. 

 Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 

(sivilbeskyttelsesloven), i kraft 1. januar 2010. 

 Forskrift om kommunal beredskapsplikt, i kraft 7. oktober 2011  

 Veiledning til forskrift om kommunal beredskapsplikt, utgitt av Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), februar 2012.  

 Relevante forarbeider knyttet til innføringen av kommunal beredskapsplikt, 

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

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

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

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

 Sikkerhetsloven med forskrifter. 

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

kommunale beredskapsplikten og øvrige plikter knyttet til sikkerhet og beredskap som 

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

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

gitt kommunene i det nasjonale beredskapssystem (SBS).  

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

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

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

hendelseshåndtering.  

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

strategi og implementering av tiltak.  

3.2 KARTLEGGINGSFASEN 

Formålet med kartleggingsfasen er å fremskaffe nødvendig informasjon og dokumentasjon 

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

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

informasjon tilgjengelig til å kunne lage et revisjonsprogram. 

3.3 VURDERINGSFASEN 

De etablerte revisjonskriteriene vil være målestokken for våre vurderinger av vannverkets 

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

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

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

revisjonsprogram. 
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3.4 RAPPORTERINGSFASEN 

Forvaltningsrevisjonsrapporten blir utarbeidet med en redegjørelse for de faktiske forhold, 

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

eventuelle forbedringstiltak der dette anses hensiktsmessig.  

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

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

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

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

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

kontrollutvalget når forvaltningsrevisjonsrapporten skal behandles. 

4 FRAMDRIFTSPLAN, ORGANISERING OG 
RESSURSSTYRING 

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

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

gjennomføringen: 

Figur 4 Fremdriftsplan 

BDO vil presentere prosjektplanen for kontrollutvalget etter nærmere avtale. Kontrollutvalget 

beslutter hvilke problemstillinger som skal undersøkes i forvaltningsrevisjonen. Rådmannen vil 

informeres om oppstart av forvaltningsrevisjon umiddelbart etter at problemstillingene er 

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

og ledelsen i vannverket, planlagt 23. mai 2018.  

Presentasjon av rapport for kontrollutvalget gjennomføres i det etterfølgende møtet i 

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

forprosjektet og den påfølgende forvaltningsrevisjonen. BDO har etablert følgende 

revisjonsteam for dette oppdraget: 

1. Øyvind Sunde, oppdragsleder 

2. Dagfinn Buset, prosjektleder 

3. Erik Sundet, gjennomføringsressurs 

4. Håkon Lønmo, gjennomføringsressurs (sikkerhetstesting) 

5. Erik Løhre, gjennomføringsressurs (sikkerhetstesting). 

Forprosjektet skal gjennomføres innenfor en timeramme på 350 timer. 

 

 

Oslo, 03.01.2018 

 

 

 

Dagfinn Buset 

Partner 
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Kontrollutvalget 

 

Oversikt over saker til behandling 2018 
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. 

22. januar 
 

Møterom A212 
 

 Godkjenning av protokoll 

 Revisors serviceerklæring til kontrollutvalget 2018 

 Notat om kjøp av EDB utstyr Sak 44/17. 

 Kontrollutvalgets årsrapport 2017 

 Evaluering av formelt samarbeid med Rogaland revisjon om 

forvaltningsrevisjon (ref sak 055/16) 

 Frister for nye forvaltningsrevisjonsprosjekter ref. (sak 70/17)  

 Referater 

 Eventuelt 

26. februar 
 

Møterom  
Gamle 

ordførerkontoret 
 

 Godkjenning av protokoll 

 Oppfølging av FR rapport Godt miljø i barnehagene, 10/17. Epost sendt 

rådmannen 23.1. ok kl 17 

 Utredning av revisjonsordningen i Bærum kommune 

 Virksomhetsbesøk 2018: Spania, + de tre fra desembermøtet 

Styreseminar i november i Altea er berammet til 12.- 14. november, 

dersom ingen endringer blir gjort. 

 Årsrapport og årsregnskap 2017 for kommunerevisjonen  

 Oppfølging av mislige forhold 2. halvår 2017 

 Forslag til endring av FR om tilpasset undervisning 

 Kontrollrapport fra skatteoppkreveren.  

 Referater 

 Eventuelt 

 16. april 
 

 Orientering om revisjonsberetning samt eventuelt revisjonsnotat/brev 
Bærum kommunes årsregnskap 2017 ved Bærum kommunerevisjon 

 Kontrollutvalgets uttalelse om Bærum kommunes årsregnskap 2017 

 Forvaltningsrevisjon arbeidskriminalitet      

 Eventuelt  

28. mai 

Besøk 

vannverket 

 Forvaltningsrevisjon: Foreløpig svar og offentlighet 

 Vurdering av forvaltningsrevisjon om tilpasset undervisning, sak 14/18. 

 Økonomimelding I – Revisjonens regnskap per 31.04.1 

 Rapportering på ressursbruk fra sekretariatet per 31.4.18 

 Referater 
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Kontrollutvalget 

 

Møte Saker 

  18. juni  

 

 Be rådmannen om en orientering om oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapporten Oppleves hjemmehjelpen som godt 

organisert? I juni 2018 (sak 51/17). 

 Kontrollutvalget vil be rådmannen om å rapportere på oppfølgingen av 

rapporten Brukerstyrt personlig assistent i junimøtet 2018 (sak 52/17). 

Utvalget er særlig opptatt av å få høre om opplæring av brukere i 

arbeidslederkompetanse i tillegg til rapportering på anbefalingene. 

 Forvaltningsrevisjon: Blir tilpasset undervisning gjennomført – sees opp 

mot sak i maimøtet. 

 Kontrollutvalget velger ytterligere 1 – 2 forvaltningsrevisjoner (sak 

70/17) 

 Innspill til hvilke temaer og områder i regnskapet som kontrollutvalget 

spesielt ønsker å få belyst.  

 Kontrollutvalget setter frister for forvaltningsrevisjoner 

27. august  

 

 Revisors egenvurdering av uavhengighet  

 Rapport om rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjoner  

 Kontrollutvalget setter frister for forvaltningsrevisjoner 

 Eventuelt.  

24. september 

Besøk  

ARBA Inkludering 

 Rapport om intern kvalitetskontroll. Behandles 

dispensasjonssøknadene objektivt og likeverdig? 

 Oppsummering av misligheter 1. halvår 2018 

 Økonomimelding II – Revisjonens regnskap per 31.07.18 

 Rapportering på ressursbruk fra sekretariatet per 31.7.18 

 Revisjonssjefens betingelser 2017 

22. oktober  

 

 Overordnet revisjonsstrategi 2018 

 Forslag til budsjett for kontroll og tilsyn 2018  

 Idedugnad om forvaltningsrevisjoner i 2019 

26. november 

Besøk  

Simula 

 Kontrollutvalgets årsplan 2019 

 Forvaltningsrevisjon Hvordan håndterer grunnskolen mobbing? 

 Valg av forvaltningsrevisjoner for 2019  

 Virksomhetsplan 2019 – revisjonen  

 Oppfølging av revisjonsmerknader for 2017 (KU-forskrift § 8) 

Saker som ikke er 
berammet 

 Eierskapskontroll utføres en gang i perioden. Ikke aktuelt i 2018. 

 Sak 042/15 Riktig utførte innkjøp? Følges opp i 2018 eller 2019.  

2019   
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Kontrollutvalget 

 

 

Utvalget benytter møterom xx i 2018. 
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Kontrollutvalget i Bærum kommune 
 

Saker til oppfølging 2018 
 

Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

22.01.18 1/18 
Protokoll 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 4.12.2017 
godkjennes slik den foreligger. 

    

22.01.18 2/18 

Årsrapporter 2018 fra 
kontrollutvalget i Bærum 

1. Forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 
2017 vedtas. 

2. Saken oversendes kommunestyret med 
innstilling: 

 Kommunestyret tar kontrollutvalgets 
årsrapport 2017 til orientering. 

Utskrift 
sendt 
23.1.2018 

   

22.01.18 3/18 
Evaluering av samarbeid om 
forvaltningsrevisjon 

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber 
revisjonen følge opp innspillene som kom frem 
under behandlingen. 

    

22.01.18 4/18 Rapport om kjøp av EDB 
utstyr/programvare 

Kontrollutvalget tar revisjonens Rapport om kjøp av 
EDB utstyr/programvare til orientering. 

    

22.01.18 5/18 Revisjonens serviceerklæring 
2018 

Revisjonens serviceerklæring tas til orientering. 
    

22.01.18 
 
 
 

6/18 

Frister for vedtatte 
forvaltningsrevisjoner 

1. Kontrollutvalget ber om å få 
forvaltningsrevisjonene fremlagt til 
følgende møter: 

 Behandles dispensasjonssøknadene 
objektivt og likeverdig? September 

 Hvordan håndterer grunnskolen mobbing? 
Desember 

2. For forvaltningsrevisjon av prosjektet Blir 
tilpasset undervisning gjennomført? endres 
fristen fra mai til juni. 

Utskrift 
sendt 
23.1.2018 

   

22.01.18 7/18 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering     
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Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

22.01.18 8/18 Eventuelt Ingen vedtak     
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1 
 

Arkivsak-dok. 17/00012-20 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Bærum kontrollutvalg 26.02.2018 
 
 
 

   
 
 

EVENTUELT 

 

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