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MØTEINNKALLING   
 

Asker kontrollutvalg 
 
Dato: 17.03.2016 kl. 16:00  
Sted: Asker rådhus, Formannskapssalen  
Arkivsak: 15/00036  
Arkivkode:   

 
Mulige forfall meldes snarest til til sekretær Mona Moengen på telefon 990 20 717, 
eventuelt epost monmoe@lorenskog.kommune.no 
 

SAKSKART  Ca tid for 
behandling 

Saker til behandling 

16/16 
16/00051-
1 

Orientering om Fylkesmannens tilsyn ved 
Bondi avlastningshjem 

16:00 

17/16 
15/00275-
5 

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

16:30 

18/16 
16/00050-
1 

Plan for forvaltningsrevisjon - utkast til plan 17:00 

19/16 
15/00238-
3 

Økonomirapportering fra revisjonen 2015 17:30 

20/16 
15/00238-
2 

Orientering fra Asker kommunerevisjon 17:15 

21/16 
15/00240-
5 

Gjensidig orientering på aktuelle saker fra 
komiteer og utvalg 

17:25 

22/16 
15/00242-
8 

Referater 17:40 

23/16 
15/00241-
8 

Eventuelt  17:50 

Møtet vil bli lukket under behandlingen av sak 17/16. Tidsangivelse for sakene er 
tentativ, og rekkefølgen av behandlingen kan endres. 
 
Lørenskog, 10.3.2016 
Ole Willy Sandbekk (sign.)   Mona Moengen 
Kontrollutvalgsleder    Romerike kontrollutvalgsekretariat 
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Saker til behandling 

16/16 Orientering om Fylkesmannens tilsyn ved Bondi 
avlastningshjem 
 
Arkivsak-dok. 16/00051-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Asker kontrollutvalg 17.03.2016 16/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering og ber om å få kopi av kommunens 
svar til Fylkesmannen. 
 
Vedlegg:  
Rapport fra Fylkesmannens tilsyn ved Bondi avlastning. 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget ba i forrige møte om å få en orientering angående Fylkesmannens 
tilsyn ved Bondi avlastningshjem (sak 15/16). Kommunelege Meera Prakash Grepp 
vil være tilstede i møtet for å orientere om saken og svare på kontrollutvalgets 
spørsmål. 
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17/16 Forvaltningsrevisjon sosialhjelp til unge - valg av leverandør 
 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl §13 jfr Fvl §13 
 

Arkivsak-dok. 15/00275-5 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Asker kontrollutvalg 17.03.2016 17/16 

 
 
Saksdokumentet er unntatt offentlighet. Saksdokumentene sendes ut i posten. 
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18/16 Plan for forvaltningsrevisjon - utkast til plan 
 
Arkivsak-dok. 16/00050-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Asker kontrollutvalg 17.03.2016 18/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget ber sekretær innarbeide de merknader og endringer som fremkom i 
møtet.  
 
Vedlegg:  
Utkast til Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2020 

 
Saksframstilling: 
Basert på Overordnet analyse drøftet kontrollutvalget aktuelle områder for 
forvaltningsrevisjon i forrige møte (sak 11/16). Dette er lagt til grunn i vedlagte utkast 
til Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2020. 
 
Det legges opp til å gjennomføre 2 – 3 forvaltningsrevisjoner i året. Kontrollutvalget 
vil også få utarbeidet overordnet analyse og en plan for selskapskontroll 2016 – 
2020. Selskapskontrollene vil også bli gjennomført innenfor rammen som ligger i 
kontrakten med BDO.   
 
Basert på overordnet analyse, har kontrollutvalget innhentet tilbud på et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt sosialhjelp til unge. Dette prosjektet vil bli gjennomført i 
løpet av våren 2016, og det tas sikte på å behandle rapporten i kontrollutvalgets 
junimøte. 
 
I tillegg til innspill og kommentarer på selve planen, legges det opp til å drøfte 
tidsplan for gjennomføring av prosjektene i møtet.  
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19/16 Økonomirapportering fra revisjonen 2015 
 
Arkivsak-dok. 15/00238-3 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Asker kontrollutvalg 17.03.2016 19/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar økonomirapporteringen til orientering. 
 
Vedlegg:  
Økonomirapportering for revisjonen 2015 

 
Saksframstilling: 
Asker kommunerevisjon har et mindreforbruk i 2015 på 2,083 millioner kroner. 
Mindreforbruk består i hovedsak av ikke brukte lønnsmidler og ikke benyttede 
overførte midler fra 2014. Videre er det også høyere salgsinntekt og refusjoner enn 
budsjettert. Det vises for øvrig til vedlagte økonomirapport fra kommunerevisjonen.  
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20/16 Orientering fra Asker kommunerevisjon 
 
Arkivsak-dok. 15/00238-2 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Asker kontrollutvalg 17.03.2016 20/16 

 
 

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

 
Saksframstilling: 
Under denne saken orienterer kommunerevisor om aktuelle saker. 
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21/16 Gjensidig orientering på aktuelle saker fra komiteer og utvalg 
 
Arkivsak-dok. 15/00240-5 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Asker kontrollutvalg 17.03.2016 21/16 

 
 

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

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalgets medlemmer orienterer hverandre om aktuelle saker fra de andre 
hovedutvalgene og kommunestyret i denne saken: 
 

• Kommunestyret og formannskapet – Kirsti Kierulf 
• Komite for helse- og omsorg – William Norset 
• Komite for oppvekst – Astrid Nesland 
• Bygningsrådet. – Erling Bergsaker 
• Komite for teknikk - Petter Berntsen 
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22/16 Referater 
 
Arkivsak-dok. 15/00242-8 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Asker kontrollutvalg 17.03.2016 22/16 

 
 

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

1. Saker til behandling 
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23/16 Eventuelt  
 
Arkivsak-dok. 15/00241-8 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Asker kontrollutvalg 17.03.2016 23/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Ingen vedtak 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg 

 
Saksframstilling: 
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Lov om kommunale helse- og

omsorgsqenester kap  9  og  §  $2 rir 5
bokstavene a-d

[ÆEI

Fylkesmannen
i  Oslo og Akershus

Asker kommune, v. rådmann Lars Bjerke

Postboks 353 2 3  JAN 1915
1372 Asker Asker kommune

Dokumentsenteret

Helseavdelingen

Tordenskioldsgate 12

Postboks  8111  Dep,  0032 Oslo

Telefon 22 00 35 00

fmoapostmottak@fylkesmannen.no

www.fmoa.no

Organisasjonsnummer NO 974 761 319

Deres ref.:

Deres dato:

vàr ref.: 2015/11189-12 H-ROP

Saksbehandler: Marius Kallerud Beck

Direktetelefon:  22  00  36 17

Dato: 25.01.2016

Lov  om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel  9  og §  3-2 nr.  6

bokstavene  A  - D - Oversendelse av endelig rapport fra tilsyn

Fylkesmannen i Oslo og Akershus oversender herved endelig rapport fra tilsyn gjennomført i

perioden 04.06.15 - 25.01.16 med Asker kommune, Bondi avlastning etter lov om kommunale

helse- og omsorgstjenester  §  12-3 første ledd og lov om statlig tilsyn med helse- og

omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven) §  3  jf.  §§ 2  første ledd og 1 fjerde ledd.

Foreløpig rapport fra tilsynet ble oversendt kommunen 05.11.15, Fylkesmannen beklager at det

har gått noe tid før endelig rapport ferdigstilles. Fylkesmannen mottok den 02.12.15

tilbakemelding på foreløpig rapport fra Asker kommune datert 30.11.15.  I  tilbakemeldingen

fremkommer både kommentarer til Fylkesmannens funn, opplysninger om igangsatte tiltak for å

lukke avvikene og et eget punkt med kommentarer knyttet til Fylkesmannens vurdering av

virksomhetens styringssystem. Fylkesmannen har gjennomgått kommunens tilbakemelding og

har endret noe på funnene. Dette har ikke medført noen endringer på de formulerte avvik. Vi

kommenterer ikke de enkelte tilbakemeldinger eller endringer som er gjort og viser til de faktiske

endringene som fremkommer av endelig rapport. Asker kommunes tilbakemelding har videre

ført til at merknaden som ble gitt på tilsynsområde 1 er fjernet.

Kommunen har i sin tilbakemelding anført at Fylkesmannen ikke etterspurte dokumentasjon på

kommunens styringssystem før tilsynet. Etter vår oppfatning medfører ikke dette riktighet da

dokumentasjon på kommunens styringssystem etter vår oppfatning klart inngår i kommunens

system for internkontroll noe som det faktisk ble etterspurt dokumentasjon på i vårt varsel om

tilsyn av 04.06.15.

Endelig rapport fra tilsynet skal gjenspeile forholdene slik de var på tidspunktet for tilsynet.

Informasjon om igangsatte tiltak er dermed ikke tatt med i vurderingene som ligger til grunn for

vedlagte endelige rapport.

Rapporten er endelig og vil bli gjort tilgjengelig på Helsetilsynets og Fylkesmannens egne

nettsider.

Det ble avdekket tre avvik under tilsynet:

ø Tilsynsomrâde 1:

 



o Avvik:

Asker kommune sikrer ikke dokumentasjon, informasjonsflyt og veiledning ved

Bondi avlastning etter lov om kommunale helse  -  og omsorgstjenester  §  3-2 nr. 6

bokstavene a-d.

ø  Tilsynsområde 2:

o Avvik:

L  Asker kommune sikrer ikke forsvarlige ansvarslinj er og har ikke systemer for

å kontrollere og holde seg orientert om eventuell bruk av tvang.

Å  Asker kommune sikrer ikke at tvang og makt brukes i henhold til lovverket

ved Bondi avlastning.

Fylkesmannen ber om at Asker kommune i gangsetter arbeidet med å rette opp avvikene gjennom

å iverksette de nødvendige tiltakene.

Det bes om en endelig tilbakemelding innen 01.04.16 på følgende, vi ber om at de tiltak som

fremkommer:

ø  Hvilke tiltak som er blitt iverksatt, vi ber om at de allerede iverksatte tiltak som

fremkommer av kommunens tilbakemelding av 30.1 l . l 5 også tas med slik at det blir en

samlet fremstilling av alle iverksatte tiltak.

ø  Når tiltakene er blitt iverksatt.

ø  Hvordan iverksettingen av tiltakene er dokumentert.

ø  Hvordan virksomheten skal følge opp og kontrollere at tiltakene har ønsket effekt.

Med hilsen

Gaute Skirbekk

seksjonssjef Marius Kallerud Beck

rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Vedlegg

1 Endelig rapport etter tilsyn

Kopi med vedlegg til:

Statens helsetilsyn Postboks 8128 DEP 0032 OSLO

Asker kommune, V. kommuneoverlege Meera Grepp Postboks 353 1372 ASKER

Asker kommune, Bondi avlastning V. leder avdeling Idunns vei 3 1386 ASKER

Idunn

Asker kommune, Bondi avlastning v. leder avdeling Idunns vei 3 1386 ASKER

Balder

Asker kommune, Arbeid, fritid og avlastning v. Gyda Postboks 353 1372 ASKER

Steinsdottir

 



Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og

omsorgstjenester kapittel  9  og §  3-2

Asker kommune, Bondi avlastning

Pb 353, 1372 Asker

04.06.15  -  25.01.16

Virksomhetsleder Gyda Steinsdottir

Virksomhetens adresse:

Tidsrom for tilsynet:

Kontaktperson i virksomheten:

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik som ble påpekt innen de reviderte områdene.

Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Tilsynsområde  1

Om Asker kommune sikrer at aktuelle brukere ved Bondi avlastning mottar forsvarlige

tjenester etter lov om kommunale helse  -  og omsorgstjenester  §  3-2 nr. 6 bokstavene a-d.

Det ble avdekket ett avvik på dette området:

Avvik:
Asker kommune sikrer ikke dokumentasjon, informasjonsflyt og veiledning ved Bondi

avlastning etter lov om kommunale helse  -  og omsorgstjenester  §  3-2 nr. 6 bokstavene a-d.

Tilsynsområde  2

Om Asker kommune sikrer at bruk av tvang og makt etter lov om kommunale helse  -  og

omsorgstjenester kapittel 9 brukes i henhold til lovverket overfor de aktuelle brukerne ved

Bondi avlastning.

Det ble avdekket to avvik på dette området:

Avvik 1: Asker kommune sikrer ikke forsvarlige ansvarslinj er og har ikke systemer for å

kontrollere og holde seg orientert om eventuell bruk av tvang.

Avvik 2: Asker kommune sikrer ikke at tvang og makt brukes i henhold til lovverket ved

Bondi avlastning.

1



Dato: 25.01.16

Marius Kallerud Beck

revisjonsleder

Liv-Sara Birkeland

revisor

Øivind Pedersen

revisor

Gaute Skirbekk

observatør
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1. lnnledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Asker kommune, Bondi avlastning i

perioden 04.06.15  —  23.09.15. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte

tilsynsvirksomhet i inneværende år

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med virksomheten etter lov om kommunale

helse- og omsorgstjenester § 12-3 første ledd og etter lov om statlig tilsyn med helse- og

omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven) §  3 jf. §§ 2 første ledd og 1 fjerde ledd.

Helsetilsynsloven  §  3 pålegger enhver som yter helse- og omsorgstjenester å etablere et

internkontrollsystem og gir Fylkesmannen hjemmel til å føre tilsyn med dette.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i

lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

0  hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av

lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter

ø  tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres

0  tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre

undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor

ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet

omfattet.

0  Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift

0  Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller

forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Asker er en av Oslos forstadskommuner i vest og har ca. 60 000 innbyggere. Kommunen har

en organisasjonsmodell med flat struktur der samtlige virksomheter er direkte underlagt

rådmann med ledergruppe bestående av fire direktører, herunder direktør helse og omsorg,

samt økonomisjef, utviklingssjef og HR-sjef. Direktør Helse og omsorg er under

rådmannsnivå ansvarlig for 12 enheter som hver ledes av en virksomhetsleder, herunder enhet

Arbeid, fritid og avlastning med 7 undervirksomheter, der Bondi avlastning er to av disse og

enhet Boliger for mennesker med utviklingshemming med 7 undervirksomheter. Overordnet

faglig ansvarlig for helse- og omsorgstj enesteloven kapittel 9 er kommuneoverlegen som er

plassert i rådmannens stab i avdeling strategi og samfunn. Bondi avlastning er delt i  2

avdelinger, Balder og Idunn som ledes av hver sin mellomleder. Det gis avlastning til 37

personer med utviklingshemming og/eller gjennomgripende utviklingsforstyrrelser ved de to

avdelingene ved Bondi avlastning.
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3.  Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revis j onsvarsel ble utsendt 04.06.15. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt

i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 21.09.15.

Intervjuer ble gjennomført 21.09.15 med 11 personer.

Befaring på Bondi avlastning med tilhørende dokumentgjennomgang ble gjennomført

21 .09.15. Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i

kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 23.09.15.

4. Hva tilsynet omfattet

Grunnlaget for tilsynet var dokumenter hos Fylkesmannen knyttet til § 3-2 og kapittel 9 i lov

om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Målsettingen med tilsynet var å avklare og avdekke:

Tilsygsområde  1

Om Asker kommune sikrer at aktuelle brukere ved Bondi avlastning mottar forsvarlige

tjenester etter lov om kommunale helse  -  og omsorgstjenester § 3-2 nr. 6 bokstavene a-d.

Tilsynsområde 2

Om Asker kommune sikrer at bruk av tvang og makt etter lov om kommunale helse  -  og

omsorgstjenester kapittel 9 brukes i henhold til lovverket overfor de aktuelle brukeme ved

Bondi avlastning.

5.Funn

Tilsynsområde 1

Det ble avdekket ett avvik på dette området:

Avvik:

Asker kommune sikrer ikke dokumentasjon, informasjonsflyt og veiledning ved Bondi

avlastning etter lov om kommunale helse  -  og omsorgstjenester  §  3-2 nr. 6 bokstavene a-d.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

Lov om kommunale helse  -  og omsorgstjenester  §  3-2 nr. 6 bokstavene a-d og §  3-1 første

ledd, jf. §§ 4-1 første ledd bokstavene c og d og 5-10.
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Forskrift om internkontroll i helse  — og omsorgstjenesten  §  4, jf. lov om kommunale helse  -

og omsorgstjenester  §  3-1 tredje ledd og lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten

m.m.  §  3.

Avviket bygger på følgende:

l.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Informasjonsimihenting ved oppstart og ved gjennomføring av avlastning er noe

tilfeldig og er i noen saker mangelfull. Dette gjelder særlig informasjon om diagnoser,

adferd, medisiner og somatiske forhold.

Det forefinnes brukerpermer for alle tjenestemottakerne. Perrnene er generelt

innholdsmessig uoversiktlige med en blanding av oppdaterte og utdaterte

opplysninger, og opplysningene er tildels tilfeldig plassert. Informasjon om diagnoser

med relatering til den aktuelle bruker er noe mangelfull. Signeringslister for lest

informasjon mangler eller har mangler i signering og kontroll. Oppbevaring av

møtereferater synes å være tilfeldig og de er dermed lite tilgjengelige for ansatte i

tjenesteytingen.

På avdeling Balder blir tj enesteytingen kun dokumentert i kontaktbøker. Dette fører til
underrapportering av situasjoner med utfordrende adferd og det gis ikke en fullstendig

beskrivelse av den aktuelle situasjonen.

Beskjedbok benyttes på begge avdelinger, disse inneholder til en viss grad

personsensitive opplysninger.

På avdeling Balder fremstår det som vilkårlig om referat fra personalmøte skrives,

hvordan det gjøres tilgjengelig og oppbevares og hvordan det kontrolleres at referatet

blir lest.

Det gis i liten grad systematisk veiledning til den enkelte ansatte i utførelsen av

tjenesten ovenfor den enkelte bruker. Løpende individuell veiledning dokumenteres

ikke. Det er uklart hvem som er ansvarlig for å gi veiledning.

Stillingsbeskrivelsene viser i liten grad ansvar og oppgaver knyttet til veiledning.

Mangler ved veiledning, dokumentasjon og infonnasjonsflyt er ikke blitt kontrollert

og avdekket fra kommunens side.

Tilsynsområde  2

Det ble avdekket to avvik på dette området:

Avvik 1:

Asker kommune sikrer ikke forsvarlige ansvarslinj er og har ikke systemer for å kontrollere og

holde seg orientert om eventuell bruk av tvang.
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Avvik fra følgende myndighetskrav:

Lov om kommunale helse - og omsorgstjenester §§ 9-1, 9-2, 9-4, 9-6 første ledd, 9-7 første

ledd og 9-10, jf. §§ 4-1 første ledd bokstavene c og d og 5-10.

Forskrift om internkontroll i helse — og omsorgstjenesten  §  4, jf. lov om kommunale helse -

og omsorgstjenester  §  3-1 tredje ledd og lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten

m.m.  §  3.

Avviket bygger på følgende:

1. Det er uklare ansvarslinj er mellom mellomleder og fagkonsulent og primærkontakt i

forhold til etterlevelse av loven. Stillingsbeskrivelsene mangler informasjon om

ansvarslinj er.

2. ”Prosedyre ved bruk av tvang og makt i nødssituasjon” og ”Prosedyre fatte vedtak”

navngir fagkonsulent som ansvarlig. På avdeling Idunn har fagkonsulent vært i

permisjon fra februar 2015 og til oktober  2015.  Ingen har vikariert og vedkommendes

ansvar og oppgaver er ikke blitt fordelt.

3. Overordnet faglig ansvarlig for helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 (OFA) har

foruten mottak av enkeltmeldinger ikke holdt seg orientert om mulig tvangsbruk ved

tj enestestedet. Det er heller ikke noe system for internkontroll knyttet til kapittel  9.

4. Kapittel 9 er ikke et fast punkt under ledennøte (driftsmøte).

5.  Det er uklart for de ansatte om system for avviksrapportering også gjelder kapittel  9.

6.  Uklare ansvarslinj er og manglende kontroll av overordnet faglig ansvarlig for helse-

og omsorgstjenesteloven kapittel 9 (OFA) vanskeliggjør bistand fra

spesialisthelsetjenesten.

7.  Manglende informasj onsinnhenting ved oppstart vanskeliggjør en forsvarlig bruk av

tvang og makt.

8.  Mangelfull informasjonsinnhenting om brukere fører til at kommunen ikke har

oversikt over hvilke brukere ved Bondi avlastning som er utviklingshemmet og faller

inn under kapittel  9.

9. Mangler knyttet til kompetanse, veiledning og dokumentasjon er ikke blitt avdekket

og rettet opp fra kommunens side.

Avvik 2:

Asker kommune sikrer ikke at tvang og makt brukes i henhold til lovverket ved Bondi

avlastning.
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Avvik fra følgende myndighetskrav:

Lov om kommunale helse  — og omsorgstjenester §§ 9-1, 9-2, 9-4, 9-5, 9-6 første ledd, 9-7

første ledd og 9-10, jf. §§ 4-l første ledd bokstavene  c  og d og 5-10.

Forskrift om internkontroll i helse - og omsorgstjenesten § 4, jf. lov om kommunale helse  —

og omsorgstjenester  §  3-1 tredje ledd og lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten

m.m. §  3.

Avviket bygger på følgende:

l.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Oversikt over opplæring og kursing viser mangelfull deltagelse på kurs omhandlende

bruk av lovverket knyttet til tvang og makt. Det er en mangelfull kontroll og

oppfølging fra ledelsen i forhold til å sørge for at tjenesteytere deltar på kurs.

Tjenesteyteme har ikke tilstrekkelige kunnskaper til å definere hva som er tvang og

makt, herunder om bruk av, sprinkelseng, spesialseng, tannpuss, babycall og hjelm

faller inn under kapittel 9. Det er ikke gjort en skriftlig vurdering av behovene for

disse tiltakene herunder forebygging og bruk av andre løsninger.

En misforstått forståelse om at tvang er noe man ikke skal bruke, eksempelvis at

tvangsbruk er en tj enesteforsømmelse, preger personalgruppene. Enkeltmeldinger om

skadeavvergende tiltak i nødssituasjoner forefinnes i penn for uønskede hendelser.

Det er lite refleksjon rundt at tvang ikke bare kan anvendes ved skadeavvergende

tiltak, men også for å dekke brukers grunnleggende behov.

Det er ingen systemer for veiledning i bruk av tvang og makt. Spørsmål knyttet til

bruk av tvang og makt er ikke vurdert opp i mot barneoppdragelse / grensesetting,

avlastningens omfang og brukerens alder. Spørsmålene er heller ikke satt på formell

dagsorden.

Prosedyre for bruk av enkeltmelding er lite kjent for de ansatte. De fleste

tjenesteyteme fyller kun ut en skademelding dersom de selv har blitt skadet. Flere

skademeldinger beskriver fjeming av tj enestemottaker med makt uten at det er sendt

enkeltmelding.

Det er uklart om bruk av tvang og makt er en del av samtale i etterkant av hendelsen.

Daglig ansvarlig for tjenesten har ikke systematisk gått gjennom skademeldinger for å

avdekke bruk av tvang og makt.

Dokumentasjon knyttet til kameraovervåking i forhold til epilepsi var samlet i en perm

for 9 brukere. I tillegg til en med formål å fange opp skade på shunt.
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6. Vurdering av  virksomhetens styringssystem

Fylkesmannen vurderer at det er avdekket svikt i styringssystemet til Asker kommune på det

reviderte området. Reglene om internkontroll innebærer at kommunens ledelse har ansvar for

å sikre etterlevelse av helse- og omsorgslovgivningen gjennom systematisk styring og

kontinuerlig forbedringsarbeid. Kravene til styring og kontroll innebærer blant annet at

kommunen skal avklare ansvarsforhold, utarbeide nødvendige rutiner og instrukser, og sørge

for at de ansatte har nødvendig kompetanse. Kommunen skal også sørge for at sårbare

områder i tjenesteytingen avdekkes, og at feil i tjenesteytingen fanges opp, slik at svikt kan

rettes opp og forebygges. Kommunen må dessuten overvåke at rutiner og instrukser, følges og

at internkontrollen fungerer som forutsatt.

For å kunne yte forsvarlige tjenester under avlastningsopphold er det en forutsetning at den

informasjonsinnhenting som gjøres ved oppstart er så fullstendig som mulig samt at det er

gode systemer for formidling av opplysningene og kontroll med at den enkelte tjenesteyter

holder seg oppdatert. Enhetlige systemer for korrekt dokumentasjon av den løpende

tjenesteytingen er avgjørende for å kunne yte forsvarlige tjenester. Et velfungerende og godt

kjent avvikssystem er en forutsetning for å avdekke svikt i tjenesten og kunnskapsnivå.

Det er en grunnleggende forutsetning for at kommunen skal kunne etterleve kravene i helse-

og omsorgstjenesteloven kapittel 9 at de ansatte får tilstrekkelig opplæring i regelverket i

tillegg til jevnlig systematisk veiledning og oppfølging i temaer knyttet til bruk av tvang og

makt. Det er videre nødvendig med klare ansvarslinj er og faste rapporteringer knyttet til bruk

av tvang. Kommunens plassering av overordnet faglig ansvarlig for kapittel 9 (OFA) i stab

hos rådmannen og ikke i enhet helse og omsorg vanskeliggjør etter vårt syn dennes mulighet

for å holde seg orientert om mulig tvangsbruk. Avviksmeldinger knyttet til bruk av mulig

tvang og makt gjøres heller ikke kjent for OFA.

Tilsynet har avdekket at det har blitt brukt tvang og makt ovenfor flere personer med psykisk

utviklingshemming ved tjenestestedet uten at kravene til saksbehandling i helse- og

omsorgstjenesteloven er fulgt. Etter Fylkesmannens vurdering er bruk av ulovlig tvang og

makt ved Bondi avlastning en følge av manglende kunnskap om regelverket.

Fylkesmannen ser en gjennomgående svikt i internkontrollsystemet til kommunen på det

reviderte området. Kommunen har ikke hatt systemer for å fange opp mangler knyttet til

opplæring, veiledning og kunnskapsnivå hos de ansatte. Kommunen har elektronisk

avvikssystem, Askerdialo gen. I Askerdialo gen er det mulig å melde fra om svikt, uønskede

hendelser og avvik og det er rutiner for hvordan dette skal følges opp av ledere på ulike

nivåer.  I  tilsynet kom det fram at de ansatte til en viss grad kjenner systemet og benytter det,

samtidig som det også benyttes papirark for denne type meldinger, til en viss grad for å melde

om tvangsbruk og medisinavvik, men i liten grad i forhold til tjenesteyting ellers og

opplæring og veiledning. Kommunen har gjennom meldinger i avvikssystemet vært kjent med

at ulovlig tvang benyttes uten at dette har blitt rettet opp.

7. Regelverk

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Lov om statlig tilsyn

Lov om pasient- og brukerrettigheter
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Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker

Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenester

8. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av

betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

Oversikt over organiseringen av tjenester til personer med utviklingshemning i regi av

Asker kommune, herunder organiseringen ved tjenestestedet.

Oversikt over alle ansatte ved tjenestestedet, inkludert informasjon om stillingsandel,

fonnalkompetanse/utdanning, realkompetanse, stillingsbetegnelse og om de er fast

ansatte eller vikarer.

Stillingsbeskrivelser.

Gjeldende turnus/bemanningsplan ved tjenestestedet.

Rutiner knyttet til innhenting av politiattest for tj enesteyterne.

Oversikt over hva slags opplæring som gis til nye ansatte på tjenestestedet, både faste og
vikarer.

Oversikt over hvilke ansatte på tjenestestedet som har hatt opplæring i kapittel 9 de siste
12 måneder, samt hva denne opplæringen har bestått av.

Oversikt over øvrig opplæring, veiledning og oppfølging som er gitt de ansatte på

tjenestestedet det siste året.

Tjenestestedets skriftlige rutiner og systemer vedrørende kapittel 9.

Kommunens system for intemkontroll herunder system for rapportering av avvik.

Kopi av rapport fra egeninitiert tilsyn med Bondi avlastning.

Kopi av avviksmeldinger fra tj enestestedet siste 6 måneder.

Kopi av vedtak om tjenester for alle brukeme ved tjenestestedet.

Beskrivelse av tjenestestedets fagadministrative system, herunder hvilket system som

benyttes for journalføring og arkivering. Utskrift av journal for utvalgte brukere.

Kopi av den gjeldende tumusen på tjenestestedet.

Navneoversikt over brukeme ved tj enestestedet, inkludert avlastningsprosent.

Oversikt over tjenestemottakernes diagnoser.

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

Brukerperrner, referatperrner, kapittel 9 permer, opplæringsperm og elektroniske

systemer.

Utfylte opplæringsplaner for noen tjenesteytere.

Dokumentasjon på utført tvang.
Vaktlogger og annen dokumentasjon knyttet til befaringen.

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

Varsel om tilsyn og program.

E-post fra Fylkesmannen vedrørende tilleggsopplysninger, samt svar fra

virksomheten.

E-poster vedrørende gjennomføringen av tilsynet.
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9. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og Sluttmøte, og over

hvilke personer som ble intervjuet.

Navn

Meera Grepp

Kari Hagen

Unni Rostad

Siw Johnsen

Natascha Vamhom

Dagne Brown

Hilde Wøien

Marte Martine Stang

Ståle Bye Myrvang

Henriette Lange

Egle Lebrikaite

Linda Skeie

Funksjon/ stilling

Kommuneoverlege/ OFA

Rådgiver i rådmannens stab

Stedfortreder for

virksomhetsleder

Mellomleder, avdeling Idunn

Mellomleder, avdeling

Balder

Miljøterapeut/ daglig

ansvarlig

Fagarbeider

Miljøterapeut

Assistent

Fagarbeider

Miljøterapeut

Fagkonsulent

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Revisjonsleder, rådgiver Marius Kallerud Beck

Revisor, seniorrådgiver Øivind Pedersen

Revisor, rådgiver Liv-Sara Birkeland

Observatør, seksjonssjef Gaute Skirbekk

X

><><><><><><><><><><>4

X

><><><><><><>4><><><

X

><><1><><>4><><><><><

Åpningsmøte Intervju Sluttmøte
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Innledning 
Forvaltningsrevisjon er et verktøy som kommunestyret og kontrollutvalget skal 
bruke for å sikre at kommunen drives på en måte som ivaretar innbyggernes 
behov og rettigheter best mulig. Dette er en av de pålagte oppgavene til 
kontrollutvalget.  

Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 
Formålet med forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer 
effektiv kommunal forvaltning, hvor læringsperspektivet står sentralt. 

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner pålegger 
kontrollutvalget at det minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av 
året etter at kommunestyret er konstituert, å utarbeide en plan for 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtas av kommunestyret 
selv, som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 

Gjennomførte forvaltningsrevisjoner i forrige periode 
I forrige periode er det følgende forvaltningsrevisjoner og undersøkelser 
gjennomført: 

• Rusomsorg og ettervern 
• Helsetjenester i hjemmet i lys av samhandlingsreformen 
• Kommunens eiendeler 
• Forvaltning, drift og vedlikehold - Eiendom 
• Tjenester til barn med nedsatt funksjonsevne 
• Saksbehandlingsrutiner i planseksjonen, plan- og bygningsavdelingen 
• Skolefritidsordningen 

 

Overordnet analyse 
Planen bygger på en overordnet analyse for forvaltningsrevisjon. Analysen er 
utført av Asker kommunerevisjon, og kontrollutvalget har etter eget ønske vært 
involvert i prosessen. Analysen har hatt en bred tilnærming, hvor både politikere 
og administrasjonen har gitt innspill (spørreundersøkelse) på hvordan de ser 
risikobildet. Andre kilder er KOSTRA, kommunens egne plandokumenter og 
strategier og kommunerevisjonens vurdering av aktuelle områder. Både 
rådmannen og ordfører har dessuten gitt sine innspill i kontrollutvalgets møte.  
Den overordnede analysen har bidratt til å utpeke hvilke områder det er knyttet 
størst risiko til, og hvilke områder det er mest vesentlig for kontrollutvalget å 
undersøke.  

Overordnet analyse er viktig også utover det som gjelder valg av 
forvaltningsrevisjoner. Analysen identifiserer flere risikoområder enn det 
kontrollutvalget har ressurser til å gjennomføre forvaltningsrevisjon på. 
Kontrollutvalget har imidlertid et bredt spekter av kontrollformer som kan tas i 
bruk, som orientering fra rådmannen og virksomhetsledere, virksomhetsbesøk 
og høring for å nevne noen. Analysen kan dermed brukes på flere måter i 
utvalgets arbeid med kontroll og tilsyn i Asker kommune. 

http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/rapport_rusomsorg.pdf
http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/rapport_helsetjenester_i_hjemmet.pdf
http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/2_f_forvaltning_av_kommunens_eiendeler.pdf
http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/fdv_eiendom.pdf
http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/tjenester_til_barn_med_nedsatt_funksjonsevne.pdf
http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/saksbehandlingsrutiner_i_planseksjonen.pdf
http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/skolefritidsordningen.pdf
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I tillegg til at overordnet analyse er viktig som grunnlag for utvalgets 
kontrollaktiviteter, kan analysen også være et viktig kontrollverktøy i seg selv. 
Analysen gir en god oversikt over de viktigste virksomhetsområdene til 
kommunene med identifikasjon av de største risikoene innenfor hvert område. 
Dette gir kontrollutvalget god innsikt i den kommunale forvaltningen og 
kommunens utfordringer. Det kan også være at kontrollutvalgets overordnede 
analyse kan gi nyttige innspill til kommunens administrasjon når det gjelder 
internkontrollarbeidet. 

 

Kontrollutvalgets prioriteringer 
Kontrollutvalget har identifisert følgende områder som er aktuelle for 
forvaltningsrevisjon. Utvalget har også laget en tidsplan for gjennomføring av 
prosjektene: 

Tema Gjennomføring 
Anskaffelser  
Prosjektgjennomføring av større investeringer  
Økonomistyring, målstyring og internkontroll  
Psykisk helse og rus  
IKT/informasjonssikkerhet  
Etikk, etiske retningslinjer og arbeidsgiverstrategi  
Barnevern  
Tilskudd innen kultur og idrett  
Vann og avløp  

 

Basert på den rammen som ligger i kontrakten med BDO, kan det gjennomføres 
mellom 2 og 3 forvaltningsrevisjonsprosjekter i året. 

Utvalget har identifisert områder og tema utover de prioriterte. På disse 
områdene vil utvalget ta i bruk andre kontrollformer som å be om en orientering 
eller foreta egne undersøkelser. Det er også områder hvor utvalget vil avvente 
andre undersøkelser eller tilsyn før beslutning om igangsetting tas: 

Mobbing i skolen Avventer 
Fylkesmannens 
tilsyn i Bærum 

Barne- og familieetaten Avventer 
kommunestyresak 

 

Ulike tilnærminger i forvaltningsrevisjoner  
Kontrollutvalget vil utforme formål og problemstillinger for prosjektene ved 
bestilling av forvaltningsrevisjon. De fleste forvaltningsrevisjoner ser på 
regeletterlevelse. Årsaken til dette kan være at det er enklere å finne kriterier å 
revidere etter ved å velge lover og regler som utgangspunkt for kontrollen. I 
regelverket legges det imidlertid vekt på at forvaltningsrevisjon er ulike typer 
undersøkelser i tillegg til regeletterlevelse som:  

• Økonomi og produktivitet 
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• Effektivitet og måloppnåelse 
• Styringsverktøyenes hensiktsmessighet 
• Administrasjonens saksbehandling 
• Resultat av kommunens tjenesteproduksjon 

 

Rapportering av gjennomførte forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget rapporterer fortløpende arbeidet med forvaltningsrevisjon til 
kommunestyret. I tillegg rapporteres det i utvalgets årsrapport.  

Kommunestyret fastsetter hvordan den enkelte forvaltningsrevisjon skal følges 
opp, og kontrollutvalget følger opp vedtakene. Kontrollutvalget skal også avgi 
rapport til kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader til 
forvaltningsrevisjonsrapporter er blitt ivaretatt.  

Rullering av planen 
Denne planen er utarbeidet med tanke på forvaltningsrevisjon i kommende 4-
årsperiode. I tillegg til løpende vurdering av planen vil kontrollutvalget vurdere 
om den bør revideres etter 2 år. Kontrollutvalget ber kommunestyret om 
fullmakt til å fravike de vedtatte prioriteringene i planen basert på slike 
vurderinger, eller hvis andre forhold tilsier det. 



 

 

Asker kommunerevisjon 
Postboks 353 
1372 Asker 

E-post 
revisjon@asker.kommune.no  
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Deres ref.:  Vår ref.:    Arkivnr.:   Dato: 
   Brita Arvidsen    ku170316   02.03.2016 
 
 
 
Innspill til sak: Økonomirapportering for revisjonen 2015        
 
Det vises til vedtak 13/2014 der kontrollutvalget ber Asker kommunerevisjon om å 
presentere tertialvise økonomirapporter for enheten. Til kontrollutvalgets møte i mars, 
rapporteres kommunerevisjonens regnskap for 2015. Det presenteres også samlet 
regnskap for KOSTRAfunksjon 110 – Kontroll og revisjon.  
 
Bakgrunn for saken 
Kommunerevisjonen har for 2015 et mindreforbruk på MNOK 2,083. Dette forklares 
som følger: 
 
Lønn og sosiale utgifter 
Mindreforbruk på ca 1,1 million. Det har vært en vakant stilling fra mai 2015 som har 
blitt dekket opp av innleid vikar. Det ble ikke foretatt ansettelse grunnet 
avviklingsprosess. En ansatt har vært i midlertidig redusert stilling hele året og fra 
sommer 2015 gikk også en ansatt ut i svangerskapspermisjon. Dette gjenspeiles i 
mottatte sykelønnsrefusjoner. Disse stillingene har ikke blitt supplert med vikarer.  
 
Driftsutgifter 
Mindreforbruk på ca 73.000. Konsulenttjenester er den største posten og gjelder i 
hovedsak innleid vikar, men også kjøp av konsulent i forbindelse med deler av et 
forvaltningsprosjekt. Grunnet vedtak om avvikling har vi deltatt på færre kurs en 
tidligere planlagt.  
 
Reserverte bevilgninger – overført mindreforbruk forrige år 
Mindreforbruket fra 2014 ble overført med 1,1 millioner. Ca 43.600 er trukket inn i 
hht rådmannens generelle innsparing 2015.  Videre har kr 574.000 blitt omdisponert 
til driftsutgifter. 
 
Salgsinntekter 
Inntekt fra revisjonsoppdrag ble noe høyere enn budsjett (88.500), men dog lavere 
enn inntekt i 2014 (kr 341.250). Kommunerevisjonen har få fakturerbare oppdrag 
igjen slik at inntekten i 2016 blir vesentlig lavere.  
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Refusjoner 
Merinntekt kr 311.000 skyldes i hovedsak ikke benyttede fødsels- og 
sykelønnsrefusjoner.  
 
 
 
KOSTRAfunksjon 110 
Det presenteres også under et samlet resultat for kontroll og tilsyn 2015. Dette viser 
et netto resultat på 5,1 millioner og et midreforbruk på 2,2 million.  
 
 
 
Kommunerevisors vurdering 
Kommunerevisjonens mindreforbruk for 2015 består i hovedsak av ikke brukte 
lønnsmidler og ikke benyttede overførte midler fra 2014. Videre er det også høyere 
salgsinntekt og refusjoner enn budsjettert. Det at kommunerevisjonen er under 
avvikling har preget virksomheten siste halvår 2015.  
 
Prinsipp om overføring av mer- mindreforbruk fra 2015 til 2016 knyttes opp mot 
vedtatt BMS mål for økonomistyring. Kommunerevisor er per i dag ikke kjent med 
hvordan enhetens mindreforbruk blir disponert.  
 
 
 
 
 
 
Brita Arvidsen 
Kommunerevisor 
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Regnskap 2015 for ansvar 1080 - Kommunerevisjonen: 
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Regnskap 2015 for KOSTRAfunksjon 110 - Kontroll og revisjon: 
 

 
 
Avvik mellom kommunerevisjonens tall her og i presentert regnskap for enheten 
skyldes to utgifter ført på annen funksjon enn 110. Gjelder uspesifiserte bygg og 
anleggstjenester (funksjon 130) og internkjøp (funksjon 100).  
 
Regnskap vedrørende kontrollutvalget er ikke kontrollert for gyldighet eller 
fullstendighet.  
 
Føringer på kommuneovergripende ansvar gjelder fordeling av pensjonskostnader til 
ansvar 1080.  Videre er det inntektsføring av andel tjenesteytingsavtalen med Asker 
kirkelige fellesråd. Dette er en kalkulatorisk inntekt.  
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Oversikt over saker til behandling 2016  
Møte Saker 

Følgende rapportering 
legges frem fortløpende  

• Rapporter fra andre tilsynsorganer (f.eks Fylkesmannen) og 
kommunens svar/oppfølging. 

• Sekretariatsleders oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak 
og oppfølgingen av disse. 

• Annen informasjon 
25. januar • Overordnet analyse – Ordfører er invitert til å gi innspill. Drøfting 

av risikoområder og vesentlighet  
• Orientering om skilting i område Ridderkleiva– ref brev fra V. 

Fuglesang.  
• Mulig FR vår 2016: På bakgrunn av diskusjonen kommer utvalgets 

leder i samarbeid med sekretær tilbake med et konkret forslag i 
neste møte – sak 89/15.  

• Virksomhetsbesøk på VEAS 
• Årsrapport 2015 
• Leder og sekretær kommer tilbake med forslag til deling av 

utvalgene mellom utvalgsmedlemmene. - januarmøtet 
• Rapportering fra kommunerevisjonen. 
• Referater. 

15. februar 
 

• Valg av ny revisor.  
• Overordnet analyse – utkast til ferdig rapport. 
• Rapportering fra kommunerevisjonen. 
• Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg  
• Referater 
• Eventuelt  

17. mars • Tilsyn fra FM på Bondi avlastning 
• Evaluering av innkomne tilbud på forvaltningsrevisjon Sosialhjelp til 

unge. 
• Utkast til plan for forvaltningsrevisjon 2016 - 2020 
• Økonomirapportering fra revisjonen 2015. 
• Rapportering fra kommunerevisjonen. 
• Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg  
• Referater 

25. april • Plan for forvaltningsrevisjon. 
• Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015.  
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Møte Saker 

• Kontrollutvalget ber revisjonen følge rådmannens oppfølging av FR 
på kommunens eiendeler videre, og gi en tilbakemelding til 
utvalget første halvår 2016 – sak 38/15. 

• Rapportering fra kommunerevisjonen. 
• Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg  
• Referater 

23. mai • Budsjett for kontroll og tilsyn 2017.   
• Rapportering fra kommunerevisjonen. 
• Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg  
• Referater 

  20. juni  

 

• Presentasjon av ny revisor 
• Erklæring om uavhengighet. 

• Kontrollutvalget slutter seg til revisors anbefalinger og ber revisor 
komme tilbake til kontrollutvalget før sommeren 2016 med en 
redegjørelse om hvordan administrasjonen har fulgt opp 
anbefalingene i FR Saksbehandlingsrutiner i Planseksjonen, plan og 
bygningsavdelingen. 

• Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om 
hvordan anbefalingene i FR rapport om tjenester til barn med 
nedsatt funksjonsevne er fulgt opp medio 2016 – sak 40/15. 

• Bestille overordnet analyse selskapskontroll 
• Økonomirapportering fra revisjonen 1. tertial 2016. 
• Rapportering fra kommunerevisor om avslutning og arkivering. 
• Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg  
• Referater 

22. august  

 

• Oppfølging av Sak 81/14: Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding 
fra administrasjonen om hvordan revisjonens anbefalinger når det 
gjelder avvikene Fylkesmannen avdekket er fulgt opp innen 
utgangen av valgperioden og rapportere til kommunestyre ref k-
styrebehandlingen. 

• Rapportering fra revisor. 
• Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg  
• Referater 

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

 • Overordnet analyse selskapskontroll 
• Rapportering fra revisor. 
• Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg  
• Referater 

17. oktober  

 

• Bestille forvaltningsrevisjonsprosjekt 
• Rapportering fra revisor. 
• Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg  
• Referater 

5. desember  

 

• Kontrollutvalgets årsplan 2017. 
• Rapportering fra revisor. 
• Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg  
• Referater 

Saker som ikke er 
berammet 

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

• Kontrollutvalget ønsker å bli orientert om utfallet av skjønnsretten 
– ref utbygging av Otto Blehrs vei. Skjønn vedr.  Otto Blehrs vei er 
berammet til 9.-13. mai. Tilbakemelding mht. utfallet av skjønnet 
vil bli gitt i løpet av juni måned. 

• Sluttevaluering Barne- og familieetaten legges frem for 
kommunestyret mai eller juni. 

2017 •  
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