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Saker til behandling 

53/16 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Skolefritidsordningen 
 
Arkivsak-dok. 16/00088-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Asker kontrollutvalg 19.09.2016 53/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget registrerer at anbefalingene er fulgt opp, og avslutter med dette 
oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen. 
 
Vedlegg:  

1. Notat fra rådmannen 
2. Forvaltningsrevisjonsrapporten om skolefritidsordningen kan leses her: 

http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/skolefritidsordningen.pdf  

 
Saksframstilling: 
På bestilling fra kontrollutvalget gjennomførte Asker kommunerevisjon 
forvaltningsrevisjon av skolefritidsordningen. Rapporten ble behandlet i 
kontrollutvalgets møte i september 2015 og oversendt kommunestyret som 
behandlet saken 10.11.15. Kommunestyret fattet følgende vedtak:  

a. Kommunestyret tar rapporten til orientering. 
b. Kommunestyret ber administrasjonen om å følge opp rapportens funn 

og anbefalinger herunder: 

o Kommunen bør sikre at alle utarbeider en lokal kvalitetsplan. 
o Kommunen bør definere hva som ligger i begrepet sunn mat. For 

eksempel ved å vise til Helsetilsynets veileder. 
o Det bør sikres at det avsettes tid til å implementere 

kvalitetsplanens ulike sider.     
c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om 

hvordan anbefalingene er fulgt opp høsten 2016. 
 

 
Kontrollutvalget har bedt rådmannen redegjøre for oppfølgingsarbeidet. 
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54/16 Overordnet analyse for selskapskontroll 
 
Arkivsak-dok. 15/00221-22 
Arkivkode.  00  
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Asker kontrollutvalg 19.09.2016 54/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget vedtar overordnet analyse for selskapskontroll 
 
Vedlegg:  

Overordnet analyse – Selskapskontroll i Asker kommune 2016 – 2019, BDO 
23.8.2016. 

 
Saksframstilling: 
I forrige møte i sak 48/16, drøftet kontrollutvalget overordnet analyse for 
selskapskontroll og kom med sine innspill. Disse er innarbeidet i vedlagte analyse. 
 
Revisor anbefaler at det gjennomføres eierskapskontroll i Asker produkt AS. Videre 
anbefaler revisor at det gjennomføres forvaltningsrevisjon i:  

1. Asker Eiendomsforvaltning AS med datterselskap Torstadtunet AS. 
2. Asker og Bærum brannvesen IKS. 
3. Asker og Bærum vannverk IKS.  

 
Tema for forvaltningsrevisjon kan være: 

 Ivaretas samfunnsansvaret i anskaffelser, herunder om selskapene følger 
reglene om offentlige anskaffelser. 

 Ivaretas informasjonssikkerheten i selskapene. 

 Kriseberedskap/varslingsordninger (vannverket). 
 
Problemstillingene konkretiseres i plan for selskapskontroll. 
 
Utvalget vedtok i forrige møte å be sekretær om å utarbeide en plan for 
selskapskontroll basert på den overordnede analysen. Planen legges frem i neste 
sak. 
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55/16 Plan for selskapskontroll 2016 - 2019 
 
Arkivsak-dok. 15/00221-23 
Arkivkode.  00  
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Asker kontrollutvalg 19.09.2016 55/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget vedtar Plan for selskapsrevisjon 2016 – 2019 og ber sekretær 
innarbeide de merknader og endringer som fremkom i møtet. Saken oversendes 
kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll 2016 – 2019. 
2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planen. 
 
Vedlegg:  
Plan for selskapskontroll 2016 – 2019 – utkast. 

 
Saksframstilling: 
En viktig oppgaver for kontrollutvalget er å sørge for at det føres kontroll med 
kommunens eierinteresser i selskaper. For å sikre at kommunestyret velger ut de 
mest relevante prosjektene, skal kontrollutvalget utarbeide en plan for 
selskapskontroll på samme måte som det utarbeides en plan for forvaltningsrevisjon.  
 
Plan for selskapskontroll skal være basert på en overordnet analyse av eierskap ut 
fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. Hensikten med den overordnede analysen er 
å framskaffe relevant informasjon om kommunens eierinteresser, slik at det er mulig 
for kontrollutvalget å prioritere arbeidet med selskapskontroll. BDO har utarbeidet 
overordnet analyse for selskapskontroll som vedlegges planen. 
 
Selskapskontroll kan innrettes som en kontroll av hvordan kommunen ivaretar 
eierskapet i selskaper. Dette er en obligatorisk kontroll. Det er også mulig å foreta 
forvaltningsrevisjon i selskaper. Praksis tilsier at det kan være en glidende overgang 
mellom disse to hovedkategoriene. Kontrollutvalget vil i perioden gjennomføre 
eierskapskontroll i Asker produkt AS, og forvaltningsrevisjon i Asker 
Eiendomsforvaltning AS med datterselskap Torstadtunet AS, Asker og Bærum 
brannvesen IKS samt Asker og Bærum vannverk IKS. 
 
Ut over dette vil utvalget be daglig leder i ARBA Inkludering AS om å få en 
orientering om selskapet. 
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56/16 Revisjonsmetodikk - orientering ved revisor 
 
Arkivsak-dok. 15/00221-21 
Arkivkode.  00  
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Asker kontrollutvalg 19.09.2016 56/16 

 
 

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

 
Saksframstilling: 
Revisor vil gi en generell orientering om risiko og vesentlighet ved regnskapsrevisjon 
og forskjellige former for revisjonshandlinger.  
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57/16 Orientering fra revisor 
 
Arkivsak-dok. 16/00087-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Asker kontrollutvalg 19.09.2016 57/16 

 
 

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

 
Saksframstilling: 
Saken er satt opp i tilfelle revisjonen har noe å orientere om ut over de sakene som 
står på sakslisten. 
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58/16 Om valg av revisor til fellesnemda 
 
Arkivsak-dok. 16/00089-1 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Asker kontrollutvalg 19.09.2016 58/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget ber sekretær om å det utarbeide en fremdriftsplan for valg av revisor 
og eventuelt en skisse til tilbudsgrunnlag.  
 
Vedlegg:  

1. Protokoll fra kommunestyremøtet 14.6.16, sak 66/16 
2. Saksfremlegg kommunestyremøtet 6.9.16, sak 94/16 
3. Protokoll fra kommunestyremøtet 6.9.16, sak 94/16 

 
Saksframstilling: 
Kommunestyret besluttet i sak 66/16 å slå seg sammen med Hurum og Røyken 
kommuner med virkning fra og med 01.01.20, se vedlegg 1 til saken. I vedtakets 
punkt 5 blir kontrollutvalget bedt om å gjennomføre en anbudsprosess og foreslå 
revisor for fellesnemndas virksomhet  
 
I sak 94/16 Kommunereformen - fellesnemnd og vertskommunesamarbeid, har 
rådmannen lagt frem en sak om oppfølging av vedtaket, se vedlegg 2. Her går det 
frem at fellesnemnda blir formelt dannet først når Stortinget høsten 2017 har 
behandlet søknaden om sammenslåing.  Fram til da er reformarbeidet i en 
interimsfase som ledes av en interimsnemnd. For å sikre en formell forankring i 
interimsfasen anbefalte rådmannen at de tre kommunene inngår et 
vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd, med hjemmel i 
kommuneloven § 28 - 1 c. Felles folkevalgt nemnd fungerer som interimsnemnd, og 
utnevnes til fellesnemnd, når interimperioden opphører høsten 2017. 
 
Interimsnemdas regnskap vil bli ført som en del av kommuneregnskapet, med eget 
ansvarsnummer, prosjektnummer eller tilsvarende. Det vil være mulig å hente ut all 
regnskapsinformasjon som vedrører interimsnemda og produsere rapporter som 
viser både sammendratt og detaljert oversikt over transaksjoner som relaterer seg til 
nemdas virksomhet. Så langt sekretær har kunnet bringe i erfaring vil det ikke være 
behov for å velge egen revisor til interimsnemda. 
 
Sekretær har vært i kontakt med sekretær for kontrollutvalgene i Hurum og Røyken, 
Pål Ringnes, ved forberedelse av denne saken. Det fremkom at det er ønske fra 
disse kontrollutvalgene om et felles møte. 
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59/16 Forslag til ny kommunelov - høringsinnspill fra 
kontrollutvalget 
 
Arkivsak-dok. 15/00240-15 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Asker kontrollutvalg 19.09.2016 59/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget vedtar innspill til høringsuttalelsen til ny kommunelov. Innspillet 
oversendes formannskapet til videre behandling. 
 
Vedlegg:  

1. Høring - Kommunelovutvalgets utredning 2016: 4 - Ny kommunelov, 
saksfremlegg fra rådmannen. 

2. Forslag til innspill til høringsuttalelse til ny kommunelov. 

 
Saksframstilling: 
Kommunelovutvalget har avgitt en NOU 2016:4 Ny kommunelov, som nå er sendt på 
høring. Rådmannen har lagt opp til at formannskapet skal behandle høringsuttalelse i 
møtet 27.9. I forkant er saken sendt til behandling i følgende kommunale organer i 
tillegg til kontrollutvalget: 

 Formannskapet – møte 23.8. 

 Eldrerådet/Kommunalt råd – møte 14.9. 

 Komité for oppvekst – møte 20.9 

 Komité for helse og omsorg – møte 21.9. 

 Bygningsrådet – møte 21.9. 

 Komité for teknikk, kultur og fritid – møte 22.9. 
 

Rådmannens saksfremlegg ved behandlingen er lagt ved saken, se vedlegg 1. Når 

det gjelder internkontroll (kapittel 24) foreslår kommunelovutvalget at 

kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret. Kontrollutvalget 
anser at slik rapportering vil være til nytte også i kontrollutvalgets arbeid, 

og mener at det bør rapporteres parallelt til kontrollutvalget. 
 

Kommunelovutvalget foreslår at nummererte brev fra revisjonen i 
utgangspunktet skal rettes direkte til kommunedirektøren (kapittel 26), og 

ikke til kontrollutvalget som i dag. Dette gjelder påpekninger av feil som 
kan medføre feilinformasjon i årsregnskapet, mangler ved bokføringen og 

internkontrollen og manglende opplysninger i årsberetningen. Nummerte 

brev om bestemte forhold som misligheter, revisors begrunnelse for 
manglende underskrift ved bekreftelser overfor offentlige myndigheter og 

revisors begrunnelse for å si fra seg oppdrag, skal alltid stiles til 
kontrollutvalget. Som følge av at nummererte brev etter forslaget ikke 

alltid skal adresseres til kontrollutvalget, foreslår utvalget at revisor årlig 
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må utarbeide en oppsummering av de nummererte brevene som er sendt 
gjennom året.  

 
Det framstår som lite hensiktsmessig å gjøre adressering av nummererte 

brev til en løpende vurdering avhengig av forholdet det rapporteres om. 
Nummererte brev bør gå til kontrollutvalget som forestår løpende tilsyn av 

den kommunale forvaltningen. Denne ordningen har kontrollutvalget god 

erfaring med. 
 

Vedlagt følger et utkast til høringsinnspill som kontrollutvalget kan ta 

utgangspunkt i. 
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60/16 Gjensidig orientering om aktuelle saker fra komiteer og utvalg 
 
Arkivsak-dok. 15/00240-14 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Asker kontrollutvalg 19.09.2016 60/16 

 
 

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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61/16 Referater 
 
Arkivsak-dok. 15/00242-19 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Asker kontrollutvalg 19.09.2016 61/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Vedlegg:  
1. Oversikt over saker behandlet i kontrollutvalget 2016. 
2. Plan for saker som skal til behandling. 
 

Saksfremstilling: 
Orientering om utfallet av skjønnsretten ifm. utbygging av Otto Blehrs vei. 
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62/16 Eventuelt 
 
Arkivsak-dok. 15/00241-17 
Arkivkode.    
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Asker kontrollutvalg 19.09.2016 62/16 

 
 

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



 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 16/00088-1 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 19.9.2016 

Asker kontrollutvalg            
 
 
 

   
 
 

OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJON - 
SKOLEFRITIDSORDNINGEN 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget registrerer at anbefalingene er fulgt opp, og avslutter med dette 
oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen. 
 
Vedlegg:  

1. Forvaltningsrevisjon - Skolefritidsordningen - Orientering om rådmannens 
oppfølging, notat fra rådmannen 8.9.2016 

2. Forvaltningsrevisjonsrapporten om skolefritidsordningen kan leses her: 
http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/skolefritidsordningen.pdf  

 
Saksframstilling: 
På bestilling fra kontrollutvalget gjennomførte Asker kommunerevisjon 
forvaltningsrevisjon av skolefritidsordningen. Rapporten ble behandlet i 
kontrollutvalgets møte i september 2015 og oversendt kommunestyret som 
behandlet saken 10.11.15. Kommunestyret fattet følgende vedtak:  

a. Kommunestyret tar rapporten til orientering. 
b. Kommunestyret ber administrasjonen om å følge opp rapportens funn 

og anbefalinger herunder: 

o Kommunen bør sikre at alle utarbeider en lokal kvalitetsplan. 
o Kommunen bør definere hva som ligger i begrepet sunn mat. For 

eksempel ved å vise til Helsetilsynets veileder. 
o Det bør sikres at det avsettes tid til å implementere 

kvalitetsplanens ulike sider.     
c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om 

hvordan anbefalingene er fulgt opp høsten 2016. 
 
Kommunen har nedlagt et systematisk arbeid for å følge opp revisjonsrapporten noe 
rådmannen har redegjort for i vedlegg 1 til saken.   
 



Notat - politisk

Til: Kontrollutvalget

Fra: Rådmannen

Kopi:

Saksnr./Arkivkode Sted Dato
15 / 3665 - 216 ASKER 0 8 .09.2016

Forvaltningsrevisjon - Skolefritidsordningen - Orientering om
rådmannens oppfølging

Rapporten ble behandlet av kommunestyret 10.11.15, følgende vedtak ble
fattet:

a. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
b. Kommunestyret ber administrasjonen om å følge opp rapportens funn og

anbefalinger herunder:
· Kommunen bør sikre at alle utarbeider en lokal kvalitetsplan.
· Kommunen bør definere hva som ligger i begrepet sunn mat. For

eksempel ved å vise til Helsetilsynets veileder .
· Det bør sikres at det avsettes tid til å implementere

Kvalitetsplanens ulike sider.
c. Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fr a administrasjonen om

hvordan a nbefalingene er fulgt opp høsten 2016.

Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonen vedr kvalitet i SFO

Direktør for oppvekst og utdanning har i eget møte med r ektorene presentert
vedtaket fra kommunestyret og forvaltningsrapportens funn. Rektorene har
drøftet hvordan de skal følge opp dette.

Videre har rådmannen sørget for at SFO - lederne blir kjent med funnene og
vedtaket. Dette i form av møte med direktør for oppvekst og utdanning og SFO -
lederne.

Gjennom Kunnskapssenteret er det arrangert nettverk for SFO - ledere med blant
annet tema lokal kvalitetsplan, sammenheng mellom undervisning og SFO , samt
fokusområdet sunn livsstil og helse.

Kunnskapssenteret har a rrangert nettverk for basekoordinatorer og alle ansatte i
SFO knyttet til temaet sunn livsstil og helse med konkret arbeid med sunn mat
og drikke. Alle skoler forplikter seg til å delta på disse nettverkene.

Kunnskapssenteret har videre veiledet skolene i arbeidet med lokal plan for de
ulike fokusområdene i kvalitetsplanen .
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Skolene bruker Its learning , foreldremøter og FAU som informasjonskanal om de
ulike satsni n gene og sine lokale planer for SFO.

Lokal kvalitetsplan
For å sikre at alle skoler utarbeider lokale kvalitetspl aner for fokusområdene i
Plan for kvalitet i SFO har Kunnskapssenteret arrangert tre samlinger for SFO -
ledere og basekoordinatorer skoleåret 2015 - 16 . Her har de fått f aglig påfyll og
mulighet for erfaringsdeling for å utvikle sin lokal e kvalitetsplan innen
fokusområdet «sunn mat i SFO».

Mellom samlingene har hver enkelte SFO jobbet med innspill fra nettverkene for
å utvikle sin lokal e plan og utarbeidet lokal plan for satsningsområdene på SFO.

På siste nettverkssamling hadde alle SFO forberedt seg på å vise frem og fortelle
om sine lokale planer innen fokusområdene: «sosial kompetanse, gode
relasjoner, omsorg og medvirkning, sunn livsstil og helse og friluftsliv og barn i
bevegelse» Rektor ene var også invitert til den sa mlingen.

Skolene vil i løpet av skoleåret 2016 - 17 utarbeide lokale planer for fokusområdet
Kultur og kreativitet. Dette vil skje via nettverkssamlinger, SFO - ledersamling og
planleggings - og utviklingsarbeid på de enkelte skoler. Dette for å realisere
sats ningen på KulturSFO.

Sunn mat
Kommunen har brukt anbefalinger fra Helsedirektoratet for å definere begrepet
sunn mat , og i utarbeidelsen av lokale planer og retningslinjer for sunn mat på
SFO . Anbefalingene er gjennomgått og diskutert på nettverkssamlinger og alle
skoler har fått utdelt brosjyrer og plakater m ed H elsedirektoratets kostråd.

Tid til implementering
Alle skolene har forpliktet seg og deltatt på tre nettverkssamlinger per skoleår
for SFO - ledere, basekoordinatorer og temaansv arlige og to fellessamlinger for
alle ansatte per skoleår. Dette vil også skje for skoleåret 2016 - 17

Alle skoler har deltatt i kompetanseutvikling innen Kvalitetsplanens
fokusområdet Friluftsliv og barn i bevegelse og avsatt tid på egen skole t il
planlegg ing og utvikling av tilbud om I dretts - og FriluftsSFO. Forpliktelser for
innføring av Idretts - og Friluftsliv er nedfelt i Prosjektplan for Idretts - og
FriluftsSFO 2013 - 16 .

SFO - lederne møtes é n gang per måned der de blant annet deler erfaringer fra
sine skoler når det gjelder implementering av kvalitetsplanen.

Alle SFO har avsatt ukentlig tid t il planlegging i sitt personale, samt felles plantid
på den enkelte skole.

Direktør for oppvekst og utdanning har kvalitet i SFO som ett av fire
satsningsområder for barneskolene i Asker i kommende fem - års periode.
Direktøren forventer at rektorene tar ansvar for helhet i skoletilbudet, inkl SFO,
innføring av Kultur - SFO 2016 - 17 og videreføing av Idretts - og FrilutfsSFO -
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tilbudet. Skolens ledelse skal forberede skol en på å innføre revidert kvalitetsplan
for SFO skoleåret 2017/2018.



 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 15/00221-22 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 19.9.2016 
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OVERORDNET ANALYSE FOR SELSKAPSKONTROLL 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget vedtar overordnet analyse for selskapskontroll 
 
Vedlegg:  

Overordnet analyse – Selskapskontroll i Asker kommune 2016 – 2019, BDO 
23.8.2016. 

 
Saksframstilling: 
I forrige møte i sak 48/16, drøftet kontrollutvalget overordnet analyse for 
selskapskontroll og kom med sine innspill. Disse er innarbeidet i vedlagte analyse. 
 
Revisor anbefaler at det gjennomføres eierskapskontroll i Asker produkt AS. Videre 
anbefaler revisor at det gjennomføres forvaltningsrevisjon i:  

1. Asker Eiendomsforvaltning AS med datterselskap Torstadtunet AS. 
2. Asker og Bærum brannvesen IKS. 
3. Asker og Bærum vannverk IKS.  

 
Tema for forvaltningsrevisjon kan være: 

 Ivaretas samfunnsansvaret i anskaffelser, herunder om selskapene følger 
reglene om offentlige anskaffelser. 

 Ivaretas informasjonssikkerheten i selskapene. 

 Kriseberedskap/varslingsordninger (vannverket). 
 
Problemstillingene konkretiseres i plan for selskapskontroll. 
 
Utvalget vedtok i forrige møte å be sekretær om å utarbeide en plan for 
selskapskontroll basert på den overordnede analysen. Planen legges frem i neste 
sak. 
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Rapport 

Rapportens betegnelseadfdfdsrfdsfdas 

 

Oslo, dato  

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

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

ikke kunne gjøres ansvarlig overfor en tredjepart. 

Overordnet analyse 

Selskapskontroll i Asker kommune  

(2016 – 2019)  

 

Oslo, 23. august 2016 

 

 
Illustrasjon: BDOs arkiv 
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1. Bakgrunn og formål 

Kontrollutvalget i Asker kommune er pålagt å utarbeide en plan for selskapskontroll. Denne 

overordnede analysen for selskapskontrollen er ment å skulle danne grunnlaget for kontrollutvalgets 

arbeid med plan for selskapskontroll for 2016 – 2019. 

Formålet med selskapskontrollen er å vurdere om den som utøver kommunens eierskap gjør dette i 

samsvar med lover og forskrifter, og forvalter kommunens eierinteresser slik de er uttrykt i 

kommunens vedtak og forutsetninger. Dersom en kommune går inn i et selskap, vil også kommunens 

økonomiske interesser i selskaper være av interesse om blir ivaretatt.  

Selskapskontroll kan være todelt:  

1. Eierskapskontroll; dette er en obligatorisk del av selskapskontrollen.  

2. Forvaltningsrevisjon; dette er en frivillig del av selskapskontrollen.  

Eierskapskontroll 

Kontrollutvalget skal gjennom eierskapskontrollen påse at kommunen fører kontroll med 

forvaltningen av eierinteressene kommunen har i selskapene. I dette ligger å kontrollere om den 

som utøver kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets 

beslutninger, vedtak og intensjoner. 

Forvaltningsrevisjon 

Når det gjelder forvaltningsrevisjon skal kontrollutvalget påse at det føres kontroll med at den 

økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir 

gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra 

kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Det nærmere innholdet i forvaltningsrevisjon er 

beskrevet i revisjonsforskriften § 7 første ledd:  

a) Forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets 

vedtak og forutsetninger.  

b) Forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på 

området.  

c) Regelverket etterleves. 

d) Forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige.  

e) Beslutningsgrunnlag fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med 

offentlige utredningskrav.  

f) Resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets 

forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd.  

2. Selskapskontroll 

2.1. Selskaper som omfattes av selskapskontroll 

Selskapskontroll omfatter alt kommunalt/fylkeskommunalt eierskap som er organisert med hjemmel 

i andre lover enn kommuneloven, samt interkommunalt samarbeid ettersom disse er egne 

rettssubjekt. Det betyr at interkommunale selskaper, aksjeselskaper og evt. samvirkeforetak er 

omfattet av selskapskontrollen. 

Kontrollutvalgets plikt til å gjennomføre selskapskontroll påvirkes ikke av eierskapets omfang eller 

av hvem som evt. er medeiere. Selskapskontrollens innhold og omfang kan imidlertid påvirkes av 

dette. For eksempel vil rammene for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll være påvirket av 

manglende innsynsrett etter kommuneloven § 80 i selskaper som ikke fullt ut – direkte eller 
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indirekte – er eid av kommuner/fylkeskommuner. Følgende oversikt viser selskapsformer og 

selskapskontrollens nedslagsfelt: 

 

Tabell 1: Oversikt over selskapsformer og hjemmel for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. 

Av tabellen framgår det at bare er i aksjeselskaper med flere eiere enn kommuner/fylkeskommuner 

hvor revisor har fullt innsyn i selskapene med hjemmel i kommuneloven. I slike tilfeller må 

revisjonen/kontrollen basere seg på innsyn i åpne kilder eller alternativt på et utvidet innsyn etter 

særskilt avtale med de øvrige eierne. 

Vår analyse tar for seg risiko på et overordnet og generelt grunnlag, det vil si at den ikke er 

uttømmende i forhold til de områder som det kan være hensiktsmessig å utføre selskapskontroll 

innenfor.  

2.2. Kommunens eierinteresser 

Følgende oversikt over aksjer og andeler ifølge noten til årsregnskapet 2015 er gitt: 

 

Tabell 2: Oversikt over aksjer og andeler i Asker kommune. Kilde: Årsregnskapet for 2015, note 6. 

Note til tabellen:  

- Asker kommune kjøpte i 2015 to nye A-aksjer og åtte nye B-aksjer i Vestfjorden Vann 

og Avløp AS gjennom konvertering av fordring til aksjer. Samlet kostpris for de nye 

aksjene er kr 225.000, og ble ved en inkurie ikke balanseført 31.12.2015, jf. 

noteopplysning i årsregnskapet. 

- Bråset Bo- og omsorgssenter IKS er per 1.1.2016 oppløst og er derfor ikke tatt med.  

 

Hjemmel

Eierskapskontroll og

forvaltningsrevisjon

Koml. § 77 nr. 5

KU-forskrift § 14

Innsyn og 

begrensninger

Koml. § 80, 1. ledd

KU-forskrift § 14

Heleide AS JA JA

Interkommunale selskaper (IKS) JA JA

AS med kommunale og private interesser JA NEI

Interkommunalt samarbeid, eget rettssubjekt JA JA

Oversikt over selskapskontrollens nedslagsfelt

Selskapets navn Stiftelsesår Eierandel Balanseført verdi 

31.12.2015

Asker Sentrum AS 5 aksjer pålydende  2000,- 1991 4,24 % 10 000

Asker Eiendomsforvaltning AS 10.000 aksjer à 1.000 2001 100 % 10 000 000

Arba Inkludering AS (Tidl. DI Gr.) 253 aksjer pålydende kr 1.000 1974 11,80 % 253 000

Asker Produkt AS  500 aksjer pålydende kr.1.000 1991 100 % 50 000

A/L Biblioteksentralen 14 andeler hver pålydende kr 300 0,38 % 4 200

Vestfjorden vann og avløp AS 45 aksjer a kr 20.000 2000 2,39 % 900 000

Asker og Bærum brannvesen IKS 2003 33 %

Asker og Bærum vannverk IKS 1985 50 %

VEAS IS 1976 8 %

Aksjer og andeler
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2.2.1. Nærmere om eierinteressene 

1. Asker Sentrum AS. 

Eiere er Asker kommune 4,24% (størst andel) og Sektor Trekanten drift med 2,54 % eierandel 
og for øvrig en rekke aksjonærer med mindre eierandel. Selskapets formål er å drive 
markedsrettede aktiviteter for næringsdrivende i Asker sentrum. Aktivitetene skal 
gjennomføres i henhold til markedsplan vedtatt av selskapets styre. 

2. Asker Eiendomsforvaltning AS 

Asker kommune eier 100 % av aksjene, og selskapet har datterselskapet Torstadtunet AS 
med 100 % eierandel. Selskapets formål er å eie, utbygge, drive og leie ut omsorgsboliger 
med tilknyttet virksomhet. Virksomheten skal drives med sikte på at omsorgssentrene skal bli 
økonomisk veldrevet uten at selskapet skal ha erverv til formål. Omsorgssentrene skal gi 
tilbud til personer med behov for bistand som Asker kommune i henhold til gjeldende 
lovgivning har plikt til å yte. Asker kommune har, for å ivareta disse formål, rett til å leie 
nødvendige lokaler, foreta fremleie eller utpekte leietakere til omsorgsboligene. Denne 
retten er uten tidsbegrensning. Selskapet skal medvirke til å utvikle driftsmodeller slik at 
kommunen kan gi et kostnadseffektivt tjenestetilbud til personer med omsorgsbehov som 
kommunen er tillagt ansvar for å yte bistand til. 
 
Selskapets aktivitet ligger i datterselskapet, dvs. Torstadtunet AS. 

3. Arba Inkludering AS (tidligere DI-gruppen) 

Eiere er Asker kommune (11,81 %), Bærum kommune (71,54 %) og Akershus fylkeskommune 
(16,66%). Selskapets formål er å bidra til arbeidsinkludering gjennom å: 

- Gi mennesker med behov for tilrettelegging en mulighet til å få og beholde et arbeid i 

det ordinære arbeidslivet. 

- Gi mennesker med ulike behov mulighet til å utvikle seg og vokse gjennom tilrettelagt 

arbeid ved å delta i produksjon av varer og tjenester. 

- Tilby kurs og opplæring innen arbeidsinkludering. 

Selskapet er skjermet virksomhet (APS), og selger tjenester i markedet til selvkost, mest til 

NAV. 

4. Asker Produkt AS. 

Asker kommune eier 100 % av aksjene. Selskapets formål er, gjennom produksjon av varer 

og/eller tjenester for et marked og detaljhandel, å skape varige arbeidsplasser og 

kompetanseutvikling for personer som ikke er konkurransedyktige på det åpne 

arbeidsmarked. Det skal ikke stilles spesielle krav til funksjonsnivå hos arbeidstakerne, men 

den totale arbeidstakergruppen skal bestå av personer med svært ulik type og grad av behov 

for hjelp. Produksjonen skal til enhver tid baseres på arbeidstakergruppens kvalifikasjoner 

og utviklingsmuligheter. De arbeidstakerne som ønsker det og har mulighet til å få arbeid på 

det ordinære arbeidsmarked, skal få hjelp til dette. Selskapet skal drives innenfor de 

ansvarsrammene NAV og kommunen har for å tilrettelegge arbeid for særlig svake grupper. 

5. A/L Biblioteksentralen 

Kommunen har en eierandel på 0,38 %, som er en ubetydelig størrelse. 

6. Vestfjorden vann og avløp AS 

Kommunen har eierandel på 2,39 % etter en emisjon i 2015 (tidligere 1,93 %). Selskapets 

formål er å bygge ut et vann og avløpssystem tilknyttet offentlig vann og avløpsnett for 
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følgende øyer med tilliggende holmer i indre Oslofjord: Brønnøya, Hareholmen, 

Høyerholmen, Oustøen, Gaasøen og Grimsøya. Selskapet har over 2.800 aksjonærer. 

Kommunen vedtok i 2009 å overta vannledningen på Brønnøya og Nesøya, og styret i 

selskapet var da positive til denne kommunale overtakelsen. Eierskapet til ledningen er ikke 

overdratt til Asker kommune per august 2016. Selskapet har ifølge vedtaket rett til å sitte 

med eierskapet til hovedledningsnettet i fem år, men kan etter søknad utvide med 1 + 1 + 1 

år regnet fra november 2009 (vedtakstidspunktet). Siste frist for vederlagsfri overdragelse 

til kommunen skulle således bli november 2017. (Det foreligger søknad fra selskapet og 

aksept fra kommunen om å beholde eierskapet til vannledningen for perioden 10.11.2015 - 

10.11.2016.) 

7. Asker og Bærum brannvesen IKS (ABBV) 

Asker kommune har eierandel på 33 %, mens Bærum kommune har 67% eierandel. Selskapets 

formål er å dekke de to kommuners plikter og oppgaver etter brann- og 

eksplosjonsvernloven, vern mot forurensninger og om avfall og sivilforsvarsloven. ABBV skal 

videre ivareta beslektede alarm- og utrykningsoppgaver som deltakerne har tillagt eller 

tillegger det og kan selge konsulent- og andre tjenester, samt drive kurs og 

opplæringsvirksomhet innenfor sitt fagområde. 

8. Asker og Bærum vannverk IKS 

Asker kommune har eierandel på 50 %, mens Bærum kommune har den andre 50%-andelen. 

Selskapets formål er, på en kostnadseffektiv måte, å levere tilstrekkelig drikkevann av god 

kvalitet til deltakerkommunene. Som ledd i oppfyllelsen av formålet, skal selskapet: 

- Forestå drift og vedlikehold av et felles vannverk med Holsfjorden som vannkilde. 

- Administrere og forvalte deltakernes interesser og rettigheter knyttet til beskyttelse og 

bruk av vannressursene i Holsfjorden. 

- Sørge for et forsvarlig beredskapsnivå som sikkerhet mot ekstraordinære situasjoner. 

- Foreta de investeringer og utbygginger som er nødvendige for å drive virksomheten. 

- Tilfredsstille de kvalitetskrav som pålegges fra myndighetene eller som selskapet finner 

nødvendig. 

- Ha mulighet til å påta seg drift av andre selskapers eller kommuners 

vannforsyningsanlegg. 

- Inngå samarbeidsavtaler med kommuner eller andre selskaper og virksomheter når 

dette fremmer selskapets formål. 

9. VEAS (IS – interkommunalt samarbeid med eget særregnskap) 

Asker kommunes eierandel er på 8 %, mens Oslo kommune eier 70,5 % og Bærum kommune 
21,5 %. Selskapets formål er å prosjektere, bygge, eie og drive renseanlegg, transportsystem 
mv i henhold til revidert forprosjekt utarbeidet av Oslofjordkontoret datert 14. mai 1976, 
eventuelle statlige pålegg og vedtak av de samarbeidende kommuner og overenskomst 
datert 21. september 1976, for med dette å oppnå en renere Oslofjord. 

10. BRAHL (IS) 

(Usikker på om dette omfattes av selskapskontroll, avhengig av om samarbeidet har eget 
særregnskap.) 

 

BRAHL Bærum, Røyken, Asker, Hurum og Lier har et samarbeid innen forsikring i henhold til 

Kommuneloven § 27. Det er Asker komme som er hovedkontor for dette samarbeidet.  
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2.2.2. Tidligere selskapskontroller 

Asker kommune har tidligere år hatt følgende selskapskontroller:  

- Asker og Bærum Brannvesen IKS (2013): Kontrollen tok sikte på å besvare følgende 
hovedproblemstillinger:  

o Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser?  
 Har kommunen etablert rutiner for oppfølging og evaluering av 

sine eierinteresser? 

 Er rutinene gode nok, og blir de fulgt? 
o Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak 

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

 

- Asker og Bærum Vannverk (2014): Problemstillingene var de samme som for Asker og 

Bærum Brannvesen IKS i 2013. 

 

- Eierskapskontroll VEAS (2015): Dette var en eierskapskontroll utført av Oslo 

kommunerevisjon (rapport 09/2015). Følgende problemstillinger lå til grunn for 

undersøkelsen: 
o Utøves kommunenes eierinteresser i samsvar med 

bystyrets/kommunestyrenes vedtak og forutsetninger, aktuelle 
lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring? Herunder blant 
annet om det er: 

 Utarbeidet klare forventinger og mål til styret og VEAS? 

 Etablert rutiner for innhenting og vurdering av informasjon fra 

styret og VEAS? 

 Ivaretatt eventuelle særskilte føringer fra 

bystyret/kommunestyrene? 
o Har generelle og særskilte plikter som kommuneloven stiller til utforming 

av vedtekter og til innkalling og gjennomføring av rådsmøter blitt 
ivaretatt? 

2.2.3. Eierskapsmelding 

Asker kommune har eierskapsmelding fra 2009. Rådmannen har nå satt i gang en prosess for 

utarbeidelse av kommunens eierskapspolitikk. Grunnen til at Asker kommune har organisert sin 

virksomhet i ulikeselskaper, er:  

- Oppgaven krever større investeringer i infrastruktur (vannverk og avløpsselskap)  

- Stordriftsfordeler (felles brannvesen)  

- Statlige tilskuddsordninger betinger selskapsorganisering (arbeidsmarkedsbedriftene)  

- Skatte- og avgiftsmessige forhold (Asker Eiendomsforvaltning AS)  

- Ønske om å samarbeide med andre (Asker Sentrum AS)  
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Følgende prinsipper er vedtatt for eierstyring i Asker kommune (ØEE: Utvalg for økonomi, eiendom 

og eierstyring):  

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

- Årlig eierbrev til selskapene. 

- Kommunens årsrapport suppleres med nøkkeltall fra selskapene. 

- Samarbeid mellom selskap og kommune om årshjul for budsjettarbeid. 

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

- ØEE fungerer som valgkomité for selskapenes styrer. 

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

- Selskapenes vedtekter skal gjennomgås med jevne mellomrom. 

- Selskapene skal bytte revisor med jevne mellomrom. 

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

- Styresammensetningen skal være tilpasset selskapets virksomhet og behov. 

- Aktive folkevalgte velges til selskapenes eierorganer. 

- Aktive folkevalgte skal normalt ikke sitte i selskapenes styrer. 

Den viktigste løpende kontrollen med selskapene skjer ved at selskapets styre og ledelse skjøtter 

eiers interesser gjennom sin styring og kontroll av virksomheten. Asker kommune som eier har, i 

ulike sammenhenger, gitt følgende styringssignaler:  

- Styret skal utarbeide selskapsstrategi (mål, utvikling). 

- Selskapene skal ivareta sitt samfunnsansvar, på lik linje som kommunen. 
o Miljø, likestilling, åpenhet, etikk m.m. 

- Selskapets styre skal evaluere styrets arbeid og sammensetning. 
o Styreinstruks, styreevaluering. 

- Prinsipper for styregodtgjøring. 

I saken om eierskapspolitikk (2016) sier rådmannen i sin vurdering:  

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

rådmannen forvalter, og rollen som eier, som de folkevalgte forvalter. Rådmannen er 

kommunens bestiller av tjenester fra selskapene når rådmannen er delegert 

resultatansvaret for tjenesteområdet. Det formelle skillet mellom eierrollen og 

bestillerrollen bør utdypes nærmere, slik rådmannen ser det. De ulike rollene må ivaretas 

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

Rådmannen mener også at det bør stilles klarere krav fra de folkevalgte (eierrollen) til 

hvilke mål selskapet skal realisere. Dette gjelder særlig de selskapene der Asker kommune 

er eneeier. 

 

2.3. Risiko og vesentlighetsvurderinger 

Generelt kan det være aktuelt å vurdere: 

- Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 

- Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med lover og regler og på en økonomisk 

forsvarlig måte. 

- Risiko for at den som forvalter kommunens eierinteresser i selskapet ikke gjør dette i 

samsvar med kommunens vedtak og forutsetninger. 

I tillegg til denne vurderingen gjøres det også en vurdering ut fra hvor vesentlige de er for 

kommunen (vesentlighetsanalyse). Ovenfor er det gitt nærmere opplysninger om selskaper hvor 
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Asker kommune har eierinteresser. Kriterier for en vesentlighetsanalyse, som bidrar til å prioritere 

hvilke selskaper som skal være gjenstand for selskapskontroll, kan være: 

- Selskap der det er avdekket mulige risikoforhold. 

- Selskap med bare offentlig eierskap. 

- Selskap som har et samfunnsmessig ansvar. 

- Selskap som har direkte tjenestetilbud til kommunens innbyggere. 

- Selskap som leverer virksomhetskritiske tjenester til kommunen. 

- Selskap som er heleide av kommunen.  

- Selskap der kommunen har omfattende eierinteresse i tall på aksjer (flertall) eller stor 

økonomisk del av aksjekapitalen, 

- Økonomisk gevinst/tapspotensiale for kommunen. 

- Etikk og omdømme. 

2.3.1. Økonomiske interesser 

Nedenfor vises en oversikt over økonomiske forhold for kommunens eierinteresser: 

 

Tabell 3: Oversikt over økonomiske forhold for Asker kommunes eierinteresser i selskaper. Kilde: Asker kommunes 
årsmeldinger 2015 for selskapene. 

Asker kommune har heleide interesser i Asker Eiendomsforvaltning AS og Asker Produkt AS. Disse to 

selskapene er også blant de største innskuddene Asker kommune har rent beløpsmessig. 

De fleste selskapene har beskjedne driftsresultater i 2015. Likevel har Asker Eiendomsforvaltning AS 

et driftsresultat på 13,5 mill. og Asker og Bærum brannvesen IKS 2,8 mill. Imidlertid har ingen av 

disse selskapene økonomiske formål, så driftsresultatet som sådan er ikke vesentlig. Flere av 

selskapene har relativt stor egenkapital, som signaliserer god soliditet. Kommunen har ytt tilskudd 

til Asker Produkt AS med ca. 5 mill. i 2015. De øvrige tilskuddene gjelder IKS og IS, hvor kommunens 

tilskudd utgjør kommunens andel av driftsutgiftene for virksomhetene. Ingen av selskapene har gitt 

utbytte, som heller ikke er formålet med disse virksomhetene, som nevnt. 

2.3.2. Risiko 

Asker kommune har heleide interesser i Asker Eiendomsforvaltning AS og Asker Produkt AS. For disse 

selskapene er det ikke tidligere foretatt selskapskontroll. Disse to selskapene er også blant de 

største innskuddene Asker kommune har rent beløpsmessig, se ovenfor. Når det gjelder Asker 

Eiendomsforvaltning AS, er dette et morselskap til Torstadtunet AS, hvor den økonomiske 

aktiviteten ligger. Torstadtunet AS har de siste årene hatt driftsinntekter på ca. 10 mill., og 

driftsresultat på mellom 4 mill. og 5 mill. sist fem år. Det er ingen revisoranmerkninger på 

selskapet. Asker Eiendomsforvaltning AS har vært et «tema» i kommunen i flere år, og selskapets 

drift foregår «utenfor» den kommunale administrasjonen i betydning at det er lite innsyn i 

Mill.

Selskapets navn

Asker

kommunes

eierandel

Totale 

inntekter 

2015

Drifts-

resultat

2015

Egen-

kapital

2015

Tilskudd fra

kommunen

2015

Utbytte

2015

Asker Sentrum AS 5 aksjer pålydende  2000,- 4,24 % 1,79 -0,001 0,3 0 0

Asker Eiendomsforvaltning AS 10.000 aksjer à 1.000 100 % 5,93 13,5 90 0 0

Arba Inkludering AS (Tidl.DI Gr.) 253 aksjer pålydende kr 1.000 11,80 % 103,65 0,7 29 0,6 0

Asker Produkt AS  500 aksjer pålydende kr.1.000 100 % 26,27 -0,1 8,3 5 0

A/L Biblioteksentralen 14 andeler hver pålydende kr 300 0,38 %

Vestfjorden vann og avløp AS 45 aksjer a kr 20.000 2,39 % 0,71 -0,3 64,6 0 0

Asker og Bærum brannvesen IKS 33 % 2,8 7 36,7 0

Asker og Bærum vannverk IKS 50 % 35,70 0,4 24 11,2 0

VEAS IS 8 % 0 541 26 0

Økonomiske forhold
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selskapet. Det kan derfor være interessant med en forvaltningsrevisjon framfor eierskapskontroll i 

første omgang. 

For de to interkommunale selskapene det er gjennomført selskapskontroll for (Asker og Bærum 

vannverk og Asker og Bærum brannvesen), har problemstillingene vært knyttet til kommunens 

kontroll med eierinteressene, og om kommunens eierinteresser utøves i samsvar med 

kommunestyrets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god 

eierstyring og selskapsledelse. Dette er de sentrale risikoene, og kan også legges til grunn for 

eventuell selskapskontroll med nye selskaper. Brannvesenet konkurrerer til en viss grad i det private 

markedet med alarmtjenester, og det kan reises spørsmål ved faren for kryssubsidiering med 

offentlige midler. For vannverket er det en risiko for terroranslag mot demning og drikkevann, 

herunder hvordan innbyggere varsles ved uønskede hendelser. 

Kommunen følger opp selskapene bl.a. gjennom eierbrev, årshjul og budsjett, rapportering om 

selskapenes nøkkeltall i årsrapport og som valgkomité. Det synes derfor at kommunen har en 

strukturert samhandling og oppfølging av sine eierinteresser. Likevel påpeker rådmannen at rollene 

som bestiller (rådmannen) og eier (folkevalgte) må skilles tydeligere. 

Når det gjelder Arba Inkludering AS, drives selskapet til selvkost, men resultatene har de siste fem 

år variert fra negativt ca. 2 mill. i 2012 til ca. kr 700.000 i positivt resultat i 2015. Det er ingen 

revisoranmerkninger for selskapet. 

I selskapet Asker Produkt AS har det de senere år «skjedd mye», og det er skiftet ledelse i 

selskapet. Det kan derfor være et behov for eierskapskontroll, også fordi Asker kommune eier 100 % 

av aksjene, og at selskapets omsetning er relativt stor. 

En relativt stor aksjepost beløpsmessig er i Vestfjorden vann og avløp AS, kr 900.000, mens selve 

eierandelen er beskjeden. Selskapet hadde et negativt årsresultat på kr 205.000 i 2015, og har to 

ansatte. Det har ikke vært revisoranmerkninger for selskapet. Selskapet eier 100 % av 

datterselskapet Vestfjorden vann og avløp drift AS. Dette selskapet hadde et negativt årsresultat på 

kr 931.000 i 2015, og har ingen ansatte. Revisoranmerkninger fra 2006 – 2009 har vært at mer enn 

halvparten av aksjekapitalen har vært tapt. 

2.3.3. Innretning av selskapskontrollen mot forvaltningsrevisjon 

Selskapskontrollen kan rettes inn mot forvaltningsrevisjon i alle selskaper hvor kommunen har 

eierinteresse, men det er begrenset innsynsrett i selskaper med andre eiere enn kommuner. En 

mest effektiv forvaltningsrevisjon vil derfor kunne gjelde for Asker Eiendomsforvaltning AS og Asker 

Produkt AS. I tillegg kan også interkommunale selskaper omfattes av forvaltningsrevisjon, dvs. uten 

begrensninger i innsynsretten.  

Et utgangspunkt for slik forvaltningsrevisjon kan være Asker kommunes policy forankret i 

kommunens visjon og verdier; Asker som mulighetenes kommune som skal være åpen, troverdig og 

gjensidig respekt. Policyen er å utvikle bl.a. tjenestenivået bygget kontinuerlig forbedring av:  

- Kvalitet. 

- Bærekraft. 

- Ytre miljø, bl.a. redusere klimagassutslipp, energibruk og forurensning, øke sortering 

og gjenvinning samt samfunnsansvar i anskaffelser.  

- Informasjonssikkerhet, herunder meroffentlighet, personvern og taushetsplikt. 

- Etisk ansvar. 

- Arbeidsmiljø, bl.a. fremme HMS og redusere sykefravær. 

- Kvalifikasjoner. 
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Aktuelle tema for forvaltningsrevisjon kan være hvordan selskapene ivaretar det ytre miljøet, evt. 

også arbeidsmiljøet, og samfunnsansvar i anskaffelser. Generelt kan det også være et tverrfaglig 

tema for forvaltningsrevisjonen relatert til at selskapenes styre og ledelse har tilfredsstillende 

internkontroll, avgrenset til ett av formålene med denne (drift, økonomi, etterlevelse).  

2.4. Anbefaling vedrørende selskapskontroll 

Det gjennomføres eierskapskontroll med: 

1. Asker Produkt AS. 

Det utarbeides konkrete problemstillinger for den eierskapskontrollen som kontrollutvalget 

bestemmer skal gjennomføres. Dette gjøres i plan for selskapskontroll.  

Når det gjelder forvaltningsrevisjon, er mulighetene mange. Det er snakk om å velge tema. Det 

anbefales likevel at det gjennomføres forvaltningsrevisjon med (prioritert rekkefølge):  

1. Asker Eiendomsforvaltning AS med datterselskap Torstadtunet AS. 

2. Asker og Bærum brannvesen IKS. 

3. Asker og Bærum vannverk IKS.  

Tema for forvaltningsrevisjonen kan være: 

- Ivaretas samfunnsansvaret i anskaffelser, herunder om selskapene følger reglene om 

offentlige anskaffelser. 

- Ivaretas informasjonssikkerheten i selskapene. 

- Kriseberedskap/varslingsordninger (vannverket). 

Det utarbeides konkrete problemstillinger for forvaltningsrevisjonen som kontrollutvalget 

bestemmer skal gjennomføres. Dette gjøres i plan for selskapskontroll.  

Det er viktig å understreke at risiko- og vesentlighetsvurderingene er skjønnsmessige vurderinger 

basert på foreliggende informasjon, og at kontrollutvalget kan vurdere risikoene knyttet til 

selskapene ulikt fra det som er foreslått her. 

 

 
* * * 
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Arkivsak-dok. 15/00221-23 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 19.9.2016 

Asker kontrollutvalg            
 
 
 

   
 
 

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016 - 2019 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget vedtar Plan for selskapsrevisjon 2016 – 2019 og ber sekretær 
innarbeide de merknader og endringer som fremkom i møtet. Saken oversendes 
kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll 2016 – 2019. 
2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planen. 
 
Vedlegg:  
Plan for selskapskontroll 2016 – 2019 – utkast. 

 
Saksframstilling: 
En viktig oppgave for kontrollutvalget er å sørge for at det føres kontroll med 
kommunens eierinteresser i selskaper. For å sikre at kommunestyret velger ut de 
mest relevante prosjektene, skal kontrollutvalget utarbeide en plan for 
selskapskontroll på samme måte som det utarbeides en plan for forvaltningsrevisjon.  
 
Plan for selskapskontroll er basert på overordnet analyse av kommunens eierskap ut 
fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. Hensikten med den overordnede analysen er 
å framskaffe relevant informasjon om kommunens eierinteresser, slik at det er mulig 
for kontrollutvalget å prioritere arbeidet med selskapskontroll. BDO har utarbeidet 
den overordnede analysen som vedlegges planen. 
 
Selskapskontroll kan innrettes som en kontroll av hvordan kommunen ivaretar 
eierskapet i selskaper. Dette er en obligatorisk kontroll. Det er også mulig å foreta 
forvaltningsrevisjon i selskaper. Praksis tilsier at det kan være en glidende overgang 
mellom disse to hovedkategoriene. Kontrollutvalget vil i perioden gjennomføre 
eierskapskontroll i Asker produkt AS, og forvaltningsrevisjon i Asker 
Eiendomsforvaltning AS med datterselskap Torstadtunet AS, Asker og Bærum 
brannvesen IKS samt Asker og Bærum vannverk IKS. 
 
Ut over dette vil utvalget be daglig leder i ARBA Inkludering AS om å få en 
orientering om selskapet. 



 

 

  

Selskapskontroll er en av de pålagte 

oppgavene til kontrollutvalget, og er et 

viktig virkemiddel for å sikre at selskapene 

underlegges folkevalgt styring og kontroll. 

Plan for selskaps-
kontroll i Asker 
kommune 2016 - 
2019 
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Innledning 
Deler av tjenesteproduksjonen er organisert utenfor den ordinære kommunale forvaltningen i 

aksjeselskaper, interkommunale selskaper eller andre selvstendige rettssubjekter. 

Selskapsorganisering kan utgjøre en utfordring for folkevalgt styring, innsyn og kontroll, på grunn 

av at de ligger utenfor kommunestyrets direkte styring og rådmannens internkontroll. Hvordan 

kommunestyret forvalter eierskapene sine er viktig for å sikre kvalitet på tjenester og god 

forvaltning av kommunens verdier. God forvaltning av eierskapene er også viktig for kommunens 

omdømme.  

Om selskapskontroll 
Selskapskontroll er en av de pålagte oppgavene til kontrollutvalget, og er et viktig virkemiddel 

for å sikre at selskapene underlegges folkevalgt styring og kontroll. Kontrollutvalget skal minst en 

gang i valgperioden utarbeide plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planen er basert på en 

overordnet analyse av kommunens eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. Hensikten 

er å identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike selskapene. 

Analysen er gjennomført av BDO, og er vedlagt planen.  

I hovedsak skilles det mellom eierskapskontroll, som er obligatorisk, og frivillig 

forvaltningsrevisjon. Praksis tilsier at det kan være en glidende overgang mellom disse to 

hovedkategoriene. I Kontrollutvalgsboken1 blir dette illustrert slik: 

 

Forvaltningsrevisjon i selskaper kan være aktuelt dersom tips, politiske vedtak eller endrede 
føringer gjør at kontrollutvalget mener det er forhold som trenger å bli nærmere undersøkt. 
Funn fra tidligere eierskapskontroll kan også aktualisere forvaltningsrevisjon i selskaper.  
 
Asker kommunes eiermelding ble vedtatt i 2010. I intensjonsavtalen om sammenslåing av Hurum, 
Røyken og Asker står det at den «nye kommunen eier flere selskaper og har ulike typer interkommunale 
samarbeid. Det legges opp til en gjennomgang av disse som en del av fusjonsprosessen. Det utvikles en 
felles aktiv og profesjonell eierskapspolitikk med tydelig styring av kommunale selskaper og foretak.» 

 

                                                             
1 Kontrollutvalgsboken, utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2016 
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Tidligere kontroller 
I forrige periode gjennomførte Asker kommunerevisjon eierskapskontroll i Asker og Bærum brannvesen 

IKS og Asker og Bærum vannverk IKS etter bestilling fra kontrollutvalget. I samarbeid med 

kontrollutvalgene i Oslo og Bærum ble det også gjennomført en eierskapskontroll i VEAS.  

Prioriterte prosjekter for selskapskontroll i planperioden 
Det har ikke vært gjennomført eierskapskontroll i Asker produkt AS tidligere. Utvalget vil derfor prioritere 

dette selskapet. Aktuelle problemstillinger for eierskapskontrollen er  

 Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger, 
aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse? 

 Er det god kommunikasjon mellom aktørene (eierrepresentant og eierforsamling, styret og daglig 
leder)? 

Kontrollutvalget vil gjennomføre forvaltningsrevisjon i følgende selskaper (prioritert rekkefølge):  

1. Asker Eiendomsforvaltning AS med datterselskap Torstadtunet AS. 

2. Asker og Bærum brannvesen IKS. 

3. Asker og Bærum vannverk IKS.  

I Asker eiendomsselskap med datterselskap ønsker kontrollutvalget å undersøke hvorvidt selskapet 

drives i forhold til opprinnelig intensjon. Utvalget har registrert at selskapene har akkumulert 

overskudd over tid. Utvalget ønsker videre at drift av selskapet skal være et tema for 

forvaltningsrevisjonen. 

En forvaltningsrevisjon i brannvesenet bør se nærmere på hvordan salg av alarmsystemer er 

organisert. Hvordan informasjonssikkerheten ivaretas samt hvordan innbyggere varsles ved 

krisesituasjoner kan også være tema. 

I vannverket er det aktuelt å se på kriseberedskapen, hvordan selskapet har sikret seg mot terror i 

tillegg til IT-sikkerhet på driftssiden.  

I hvilken grad samfunnsansvaret i anskaffelser ivaretas, herunder om selskapene følger reglene om 

offentlige anskaffelser er en problemstilling som er aktuell. Dette er allerede ivaretatt gjennom den 

forvaltningsrevisjonen kontrollutvalget har bestilt om anskaffelser i Asker kommune, hvor 

anskaffelsesrutiner i brannvesenet og vannverket også vil bli undersøkt.  

Ut over dette vil utvalget be daglig leder i ARBA Inkludering AS (tidligere DI-gruppen) om å få en 

orientering om selskapet. 

Gjennomføring av selskapskontroll 
Det er få føringer for hvordan selskapskontrollen skal gjennomføres, og omfang og fokus kan variere fra 

selskap til selskap. Kontrollutvalget foretar en bestilling av den enkelte selskapskontrollen med nærmere 

angivelse av innretning av undersøkelsen. Det er BDO som utfører selskapskontrollen. 

NKRF har utarbeidet en praktisk veileder for selskapskontroll med fokus på eierskapskontroll som kan 

legges til grunn for arbeidet. I de tilfeller der forvaltningsrevisjon inngår, skal standarden RSK 001 legges 

til grunn for arbeidet.  
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Rapportering av gjennomførte selskapskontroll 
Kontrollutvalget rapporterer fortløpende arbeidet med selskapskontroll til kommunestyret. I tillegg 

rapporteres det i utvalgets årsrapport.  

Kommunestyret fastsetter hvordan den enkelte selskapskontrollen skal følges opp, og kontrollutvalget 

følger opp vedtakene. Kontrollutvalget skal også avgi rapport til kommunestyret om hvordan 

kommunestyrets merknader til rapportene er blitt ivaretatt. 

Rullering av planen 
Denne planen er utarbeidet med tanke på selskapskontroll i denne perioden. 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. 
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Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 19.9.2016 

Asker kontrollutvalg            
 
 
 

   
 
 

REVISJONSMETODIKK - ORIENTERING VED REVISOR 

 

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

 
Saksframstilling: 
Revisor vil gi en generell orientering om risiko og vesentlighet ved regnskapsrevisjon 
og forskjellige former for revisjonshandlinger.  
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Arkivsak-dok. 16/00087-1 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 19.9.2016 

Asker kontrollutvalg            
 
 
 

   
 
 

ORIENTERING FRA REVISOR 

 

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

 
Saksframstilling: 
Saken er satt opp i tilfelle revisjonen har noe å orientere om ut over de sakene som 
står på sakslisten. 
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Arkivsak-dok. 16/00089-1 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 19.9.2016 

Asker kontrollutvalg            
 
 
 

   
 
 

OM VALG AV REVISOR TIL FELLESNEMDA 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget ber sekretær om å utarbeide en fremdriftsplan for valg av revisor til 
fellesnemda, og eventuelt en skisse til tilbudsgrunnlag.  
 
Vedlegg:  

1. Protokoll fra kommunestyremøtet 14.6.16, sak 66/16 
2. Saksfremlegg kommunestyremøtet 6.9.16, sak 94/16 
3. Protokoll fra kommunestyremøtet 6.9.16, sak 94/16 

 
Saksframstilling: 
Kommunestyret besluttet i sak 66/16 å slå seg sammen med Hurum og Røyken 
kommuner med virkning fra og med 01.01.20, se vedlegg 1 til saken. I vedtakets 
punkt 5 blir kontrollutvalget bedt om å gjennomføre en anbudsprosess og foreslå 
revisor for fellesnemndas virksomhet. 
 
I sak 94/16 Kommunereformen - fellesnemnd og vertskommunesamarbeid, har 
rådmannen lagt frem en sak om oppfølging av vedtaket, se vedlegg 2 og protokoll i 
vedlegg 3. Her går det frem at fellesnemnda formelt dannes først når Stortinget 
høsten 2017 har behandlet søknaden om sammenslåing. Fram til da er 
reformarbeidet i en interimsfase som ledes av en interimsnemnd. For å sikre en 
formell forankring i interimsfasen anbefaler rådmannen at de tre kommunene inngår 
et vertskommunesamarbeid, med hjemmel i kommuneloven § 28 - 1 c. Felles 
folkevalgt nemnd fungerer da som interimsnemnd, og utnevnes til fellesnemnd, når 
interimperioden opphører høsten 2017. 
 
Interimsnemdas regnskap vil bli ført som en del av kommuneregnskapet, med eget 
ansvarsnummer, prosjektnummer eller tilsvarende. Det vil da være mulig å hente ut 
all regnskapsinformasjon som vedrører interimsnemda. Så langt sekretær har kunnet 
bringe i erfaring vil det ikke være behov for å velge egen revisor til interimsnemda. 
 
Fellesnemda trer sammen høsten 2017. Nemdas regnskap føres normal av en av de 
berørte kommunene, og er å anse som et særregnskap. KPMG er nyvalgt revisor for 
Hurum kommune og regnskapsrevisor for Røyken kommune. BDO er som kjent 
revisor for Asker kommune. Dersom det er avtalt at kommunens valgte revisor også 
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skal revidere nye særregnskaper, vil BDO være fellesnemdas revisor. Dette må 
imidlertid avklares nærmere. 
 
Dersom det fritt kan velges revisor til fellesnemda, antar sekretariatet at 
tilbudsforespørsel vil være i tråd med anskaffelsesregelverket. Da vil 
kontrollutvalgene beslutte kriteriene for konkurransen, og deretter innstille på valg av 
revisor. 
 
Sekretær har vært i kontakt med sekretær for kontrollutvalgene i Hurum og Røyken, 
Pål Ringnes, ved forberedelse av denne saken. Det fremkom at det er ønske fra 
disse kontrollutvalgene om et felles møte. 
 



ASKER KOMMUNE   

 

 L.nr.: 45134/16 

 S.nr.: 15/11286 

 Arkivnr.: 000// 

 Dato: 16.06.2016 

 Saksbeh.:Alf Harald Holmboe 

 

____________________________________________________________________________ 

Utvalg Kommunestyret 

Møtedato 14.06.2016 Utvalgssak 66/16 

____________________________________________________________________________ 

 

Saksprotokoll - Kommunereformen i Asker - sluttbehandling 

 

 

 

Behandling: 

Ole J. Johansen (FrP) fremmet følgende fellesforslag på vegne av FrP, SV, SP, PP 
og MDG: 

«Det er ikke avdekket åpenbare grunner til at Asker skal slå seg sammen 
med andre kommuner, og det er heller ikke avdekket at dette er et ønske 
blant Askers innbyggere. Asker bør derfor fortsette som egen kommune.» 

 

Marit Meyer (V) fremmet følgende oversendelsesforslag: 

«Fellesnemnda bes vurdere en økning av antall 
kommunestyrerepresentanter i den nye kommunen for å sikre et godt 
demokrati i nye Asker kommune.» 

 

Fellesforslaget fra FrP, SV, SP, PP og MDG fikk 11 stemmer: 

Fra FrP:  Ole J. Johansen, Knut Auke, Tore Larsen, Trond Ellingsen 

Fra V:  Lisbet Landfald 

Fra MDG: Kristin Bjelke, Anne Hilde Røsvik 

Fra SV: Joel Ene 

Fra SP: Oddvar Igland 

Fra PP: Mildrid Unhjem Johansen 

Uavhengig: Frode Lerstein 

 

Det ble deretter votert over innstillingens punkt 1, som ble vedtatt mot 5 
stemmer: 

Fra V:  Lisbet Landfald 

Fra MDG: Kristin Bjelke, Anne Hilde Røsvik 

Fra SV: Joel Ene 



Fra SP: Oddvar Igland 

 

Innstillingens punkter 2,3,4 og 5 ble enstemmig vedtatt. 

 

Meyers oversendelsesforslag fikk 13 stemmer, og falt. 

 

 

Vedtak: 

  

1. Asker kommune søker om å slå seg sammen med kommunene 
Hurum og Røyken med virkning fra og med 01.01.20. 
Forhandlingsutvalgenes signerte intensjonsavtale legges til grunn 
for etableringen av den nye kommunen. 

    

2. Den nye kommunens navn er Asker. 

    

3. Fellesnemndas sammensetning følger av bestemmelsene i 
intensjonsavtalen datert 12.05.16 samt inndelingslovens §26, med 
tre kommunestyrerepresentanter fra hver kommune. 

    

4. Fellesnemnda gis myndighet i hht intensjonsavtalens bestemmelser, 
samt myndighet til å gi nødvendig utfyllende bestemmelser for å 
sikre en god sammenslåing. 

    

5. De tre kontrollutvalgene gjennomfører anbudsprosess og foreslår 
revisor for fellesnemndas virksomhet. Fellesnemnda velger revisor 
på bakgrunn av kontrollutvalgenes arbeid så snart som mulig. 

 

 

 

 

 



Saksframlegg

Saksbehandler : Alf Harald Holmboe
S aksnr .: 15 / 11286

Behandles av:
Formannskapet
Kommunestyret

Kommunereformen - fellesnemnd og vertskommunesamarbeid

Rådmannens forslag til
v e d t a k:

1.
Asker kommune oppretter følgende representanter t il
fellesn e mnda(interimsnemnda). Fellesnemnda fungerer som
interim s nemnd frem til sammenslåingen er vedtatt ved kongelig
resolusjon.

Medlemmer:
______________________
______________________
______________________

Varamedlemmer:
______________________
______________________
______________________

2.
Det legges frem en egen sak om samarbeidsavtale for et
vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd etter
kommuneloven § 28 - 1 c .

1. Sammendrag
Asker, Røyken og Hurum kommuner har vedtatt å søke sammenslåing . I
intensjonsavtalen som ligger til grunn for vedtakene står det at det skal opprettes en
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fellesnemnd med 3 representanter fra hver kommune, som velges av og blant
kommunestyrenes medlemmer.

Det anbefales at kommunestyret velger personlig varamedlem for hvert medlem av
fellesnemnda.

Fellesnemndas oppgave er å forberede, samordne og gjennomføre arbeidet med å
etablere og bygge « Nye» Asker kommune. Dette inkluderer forberedende arbeid med
økonomiplan, arealplanlegging og budsjett for det første driftsåret etter
kommunesammenslåing .

Først når Stortinget høsten 2017 har behandlet søknaden om sammenslåing kan den
nye kommunen opprettes som eget rettssubjekt og fellesnemnda kan bli formelt
dannet . Fram til da er reformarbeidet i en interim s fase som ledes av en
interimsnemnd.

For å sikre en formell forankring i interimsfasen a nbefales det at de tre kommunene
in ngår et vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd , med hjemmel i
kommuneloven § 28 - 1 c. Felles folkevalgt nemnd fungerer som interim s nemn d.
Denne nemnda utnevnes til fellesnemnd , når interimperioden opphører høsten 2017.

Det må utarbeides egen sa k om samarbeidsavtale n for et vertskommunesamarbeid .
Samarbeidsavtalen må vedtas av kommunestyrene. Kommunestyrene må i saken
delegere myndighet til nemnda. Nemnda bør gis tilstrekkelig fullmakter og myndighet ,
så langt dette er rettslig mulig. I sak en om vertskommunesamarbeidet vil det også
komme fram hvordan vertskommunesamarbeidet og nemndas arbeid skal finansieres.

Nemnd a arbeid tar utgangspunkt i de lover og regler som gjelder for all kommunal
virksomhet, herunder folkevalgte organers virksomhet. Dette følger av blant annet
kommuneloven.

Med bakgrunn i føringer som er gitt fra den politiske styringsgruppen , og med
utgangspunkt i inndelingslova og intensjonsavtalen, er det utarbeidet forslag til
reglement for fellesnemnda/interim s nemnda. Forslag t il reglement ligger vedlagt i
saken.

I tillegg til en fellesnemnd, skal det også oppnevnes en referansegruppe bestående av
gruppelederne i kommune ne . Fellesnemnda skal konsultere referansegruppen
underveis i prosessen . Det bør etableres faste rutiner for hvordan de tte gjøres. Ved å
etablere god dialog mellom nemnda og referansegruppen sikrer man deltagelse og
inkludering , som vil tjene sammenslåingsprosessen.

2. Bakgrunn for saken
Kommunestyrene i Asker, Røyken og Hurum har vedtatt å søke sammenslåing av
kommunene med virkning fra 1. januar 2020 (sak 66/16).
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Figur 1 Milepæler ved kommunereformen

Figuren over viser Kommunal - og moderniseringsdepartementet s (KMD) oversikt over
den videre prosessen i kommunereformen fram til ny kommune er etablert. KMD skal,
på bakgrunn av kommunenes vedtak og fylkesmennenes tilrådninger, forberede en
proposisjon som legges frem og behandles av Stortinget våren 2017. Først etter
S tortingets behandling vil kommunene få utbetalt støtte til dekning av
engangskostnader ( 40 millioner kroner ) . Gjennomføringsfasen starter etter at
sammenslåingen er vedtatt ved kongelig resolusjon. Den nye kommunen vil også få
utbetalt 30 millioner kroner etter at den nye kommunen er etablert 1.1.2020.

Fellesnemnd
Under forutsetning av at Stortinget godkjenner kommunenes søknad om
sammenslåing skal det opprettes en fellesnemnd som skal lede og organ isere arbeidet
med å opprette den nye kommunen . Fellesnemn da skal velges av og blant
kommunestyremedlemmene, og bestå av 3 representanter fra hver kommune. Fram
til sammenslåingen er vedtatt ved kongelig resolusjon, vil fellesnemnda fungere som
en interim s nemnd.

Lov om fastsetjing og endring av kommune - og fylkesgrenser (inndelingslova ) sier i §
26, 1. ledd, 1. setning:

Ved samanslåing av kommunar eller fylkeskommunar og ved deling som nemnt
i § 3 and re ledd bokstav b skal det opprettast ei fellesnemnd til å samordne og
ta seg av førebuinga av samanslåinga eller delinga.

Intensjonsavtalen inngått mellom kommunene sier i pkt 3.1:

e) Fellesnemnda settes sammen etter minsteantallmodellen (se vedlegg B) :
3 representanter med vararepresentanter for Hurum kommune
3 representanter med va rarepresentanter for Røyken kommune
3 representanter med vararepresentanter for Asker kommune

Det etableres en referansegruppe bestående av gruppelederne fra alle
kommunene som konsulteres i arbeidet.

f) Nemnda konstituerer seg i august 2016 og velger se lv leder og nestleder.
Frem til kommunesammenslåingen er godkjent i Stortinget, fungerer
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fellesnemnda som interimnemnd. Vedtak fattes med forbehold om Stortingets
godkjennelse.

Inndelingsloven § 26, 1. ledd sier også at reglene om valg i kommuneloven også
gjelder for valg til fellesnemnda. Det vil si at begge kjønn skal være representert
blant de tre medlemmene kommunestyret oppnevner til fellesnemnda, og blant
fellesnemndas 9 medlemmer skal begge kjønn være representert med minst 4
representanter (likesti llingsloven § 13).

Videre gjelder kommunelovens regler om forholdstallsvalg.

Vertskommunesamarbeid
Fellesnemnda oppnevnes først høsten 2017 , når Stortinget formelt godkjenner
søknaden om sammenslåingen, og den nye kommunen kan opprettes som eget
rettssu bjekt. Før dette fungerer fellesnemnda som en interim s nemnd. Nemnda kan
ikke gjøre vedtak på ve gne av den nye kommunen i interim s fasen. Dette løses formelt
ved at kommunene Asker, Røyken og Hurum inngår et vertskommunesamarbeid med
felles folkevalgt nemnd med hjemmel i kommuneloven § 28 - 1 c. Det må utarbeides
egen sak om samarbeidsavtale for et slikt vertskommunesamarbeid .
Samarbeidsavtalen må vedtas av de tre k ommunestyrene. Kommunestyrene må i
saken delegere myndighet til nemnd a . Nemnda bør gis tilstrekke lig fullmakter og
myndighet , innefor den rettslig e rammen loven gir. I saken må det også vedtas
hvordan vertskommunesamarbeidet og nemndas arbeid skal finansieres.

Reglement for fellesnemnd/interimsnemnd
Med bakgrunn i føringer som er gitt fra den politiske styringsgruppen , og med
utgangspunkt i inndelingslova og intensjonsavtalen, er det utarbeidet forslag til
reglement for fellesnemnda/interim s nemnda. Reglementet tar utgangspunkt i lover og
regler som gjelder for f olkevalgte organers virksomhet.

Arbeidet i nemnda vil skille seg fra ordinært folkevalgt arbeid fordi dette dreier seg
om en fusjon mellom tre kommuner. Arbeidet for m edlemmene av fellesnemnda
kommer i tillegg til de ordinære forpliktelser de har som folkevalgt e . Det antas at
omfang, an svar og arbeidets karakter vil innebære et betydelig merarbeid for
nemndas medlemmer. Forslag til godtgjøring tar høyde for dette. Godtgjøringen
de kkes av fellesnemndas budsjett.

3. Tidligere behandling
Kommunestyret 14. juli 2016 – saks 66/16 «Kommunereformen i Asker –
sluttbehandling» ( fremlegg ):
Følgende ble vedtatt:

1. Asker kommune søker om å slå seg sammen med kommunene Røyken og
Asker med virkning fra og med 01.01.20. Forhandlingsutvalgenes signerte
intensjonsavtale legges til grunn for etableringen av den nye kommunen.

2. Den nye kommunens navn er Asker.
3. Fellesnemndas sammensetning følger av bestemmelsene i intensjonsavtalen

datert 12.05.16 samt innde lingslovens § 26, med tre
kommunestyrerepresentanter fra hver kommune.

4. Fellesnemnda gis myndighet ihht intensjonsavtalens bestemmelser, samt
myndighet til å gi nødvendig utfyllende bestemmelser for å sikre en god
sammenslåing.
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5. De tre kontrollutvalgene gjen nomfører anbudsprosess og foreslår revisor for
fellesnemndas virksomhet. Fellesnemnda velger revisor på bakgrunn av
kontrollutvalgenes arbeid så snart som mulig.

4 . Rådmannens vurderinger

Rådmannen har fått i oppdrag å legge frem sak som oppfølging av ved tak et om
kommunesammenslåing (sak 66/16). Denne saken omhandler oppnevning av
medlemmer til fellesnemnd , som også vil fungere som en interim s nemnd inntil
Stortinget har behandlet søknad om sammenslåing høsten 2017.

Rådmannen har tatt utgangspunkt i relev ant lovverk, samt den vedtatte
intensjonsavtalen som ligger til grunn for søknad om sammenslåing.

Frem til Stortingets behandling og eventuelt godkjenning av sammenslåingen er det
hensiktsmessig at kommunene formelt inngår et vertskommunesamarbeid med fe lles
folkevalgt nemnd med hjemmel i kommuneloven § 28 - 1 c. Det må i tilfelle utarbeides
en sak om dette, der kommuenstyret vedtar samarbeidsavtale og delegerer
fullmakter til nemnda.

Det legges fram tilsvarende sak for Røyken og Hurum kommuner.

Lars Bjerke
r ådmann

Doku mentet er elektronisk godkjent

- Uttrykte v edlegg:
1. Intensjonsavtale om sammenslåing av kommunene Hurum, Røyken og Asker:
https://www.asker.kommune.no/globalassets/dokumenter/politikk/kommunereform
en/intensjonsavtale -- hurum - royken - og - asker --- 12 - mai - 2016 --- endelig - versjon.pdf
2. Lov om kommuner o g fylkeskommuner (kommuneloven):
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992 - 09 - 25 - 107
3. Lov om fastsetjing og endring av kommune - og fylkesgrenser (inndelingslova).
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001 - 06 - 15 - 70

Vedlegg:
4. Reglement for Fellesnemnda/Interimsnemnda – utkast datert 2 2 .8.16



ASKER KOMMUNE
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Arkivnr.: 000 //
Dato: 08.09.2016
Saksbeh.: Alf Harald Holmboe

____________________________________________________________________________
Utvalg Kommunestyret
Møtedato 06.09.2016 Utvalgssak 94 / 16
____________________________________________________________________________

Saksprotokoll - Kommunereformen - fellesnemnd og vertskommunesamarbeid

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Asker kommune oppretter følgende representanter til fellesnemnda
(interimsnemnda). Fellesnemnda fungerer som interimsnemnd frem
til sammenslåingen er vedtatt ved kongelig resolusjon.

Medlem: Varamedlem:
Lene Conradi (H) Ole Jacob Johansen (FrP)
Leif Frode Onarheim (H) Jostein F. Tellne s (V)
Marianne Riis Rasmussen (A) Kristin Bjelke (MDG)

2. Det legges frem en egen sak om samarbeidsavtale for et
vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd etter
kommuneloven § 28 - 1 c.
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Arkivsak-dok. 15/00240-15 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 19.9.2016 

Asker kontrollutvalg            
 
 
 

   
 
 

FORSLAG TIL NY KOMMUNELOV - HØRINGSINNSPILL FRA 
KONTROLLUTVALGET 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget vedtar innspill til høringsuttalelsen til ny kommunelov. Innspillet 
oversendes formannskapet til videre behandling. 
 
Vedlegg:  

1. Høring - Kommunelovutvalgets utredning 2016: 4 - Ny kommunelov, 
saksfremlegg fra rådmannen. 

2. Forslag til innspill til høringsuttalelse til ny kommunelov. 

 
Saksframstilling: 
Kommunelovutvalget har avgitt en NOU 2016:4 Ny kommunelov, som nå er sendt på 
høring. Rådmannen har lagt opp til at formannskapet skal behandle høringsuttalelse i 
møtet 27.9. I forkant er saken sendt til behandling i følgende kommunale organer i 
tillegg til kontrollutvalget: 

 Formannskapet – møte 23.8. 

 Eldrerådet/Kommunalt råd – møte 14.9. 

 Komité for oppvekst – møte 20.9 

 Komité for helse og omsorg – møte 21.9. 

 Bygningsrådet – møte 21.9. 

 Komité for teknikk, kultur og fritid – møte 22.9. 
 

Rådmannens saksfremlegg ved behandlingen er lagt ved saken, se vedlegg 1. Når 

det gjelder internkontroll (kapittel 24) foreslår kommunelovutvalget at 

kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret. Kontrollutvalget 

anser at slik rapportering vil være til nytte også i kontrollutvalgets arbeid, 
og mener at det bør rapporteres parallelt til kontrollutvalget. 

 
Kommunelovutvalget foreslår at nummererte brev fra revisjonen i 

utgangspunktet skal rettes direkte til kommunedirektøren (kapittel 26), og 
ikke til kontrollutvalget som i dag. Dette gjelder påpekninger av feil som 

kan medføre feilinformasjon i årsregnskapet, mangler ved bokføringen og 
internkontrollen og manglende opplysninger i årsberetningen. Nummerte 

brev om bestemte forhold som misligheter, revisors begrunnelse for 
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manglende underskrift ved bekreftelser overfor offentlige myndigheter og 
revisors begrunnelse for å si fra seg oppdrag, skal alltid stiles til 

kontrollutvalget. Som følge av at nummererte brev etter forslaget ikke 
alltid skal adresseres til kontrollutvalget, foreslår utvalget at revisor årlig 

må utarbeide en oppsummering av de nummererte brevene som er sendt 
gjennom året.  

 

Det framstår som lite hensiktsmessig å gjøre adressering av nummererte 
brev til en løpende vurdering avhengig av forholdet det rapporteres om. 

Nummererte brev bør gå til kontrollutvalget som forestår løpende tilsyn av 
den kommunale forvaltningen. Denne ordningen har kontrollutvalget god 

erfaring med. 
 

Vedlagt følger et utkast til høringsinnspill som kontrollutvalget kan ta 

utgangspunkt i. 
 
 
 



Saksframlegg

Saksbehandler : Trine Groven
S aksnr .: 16 / 3501

Behandles av:
Eldrerådet
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Komité for oppvekst
Bygningsrådet
Komité for helse og omsorg
Komité for teknikk, kultur og fritid
Formannskap

Høring - Kommunelovutvalgets utredning 2016: 4 - Ny kommunelov

Rådmannens forslag til
v e d t a k:

1. U tvalget støtter rådmannens forslag til høringssv ar – ny kommunelov

1. Sammendrag og konklusjon
Kommunal - og moderniseringsdepartementet har i brev av 6.4.2016 sendt på høring
ny lov om kommuner og fylkeskommuner . Høringsbrevet følger vedlagt.
Høringsfristen er 6. oktober. Høringen baserer seg på kommunelovutvalgets utredning
NOU 2016:4 Ny kommunelov.

Gjeldende kommunelov trådte i kraft 1. januar 1993. Siden den gang har trekk ved
samfunnsutviklingen gjort det ønskelig med en helhetlig og samlet revisjon av loven.
Kommunen e har fått flere oppgaver, og organiseringen av kommunal virksomhet og
bruken av ulike styringsverktøy er endret. Ny informasjonsteknologi har gitt
innbyggerne en helt annen mulighet til å kommunisere og delta i prosesser om
kommunale beslutninger.

Kommun elovutvalgets utredning er et omfattende dokument på nær 500 sider.
Utvalget foreslår at grunnstammen i dagens kommunelov videreføres. Etter utvalgets
vurdering ivaretar loven de mest sentrale hensynene på en god måte, samtidig er det
behov for endringer o g justeringer på flere områder. De vurderinger og hensyn
kommun e lovutvalget har vektlagt kan oppsummeres slik:

Styrket kommunalt selvstyre
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Styrket folkevalgt styring i kommunene
Effektive, tillitsskapende og bærekraftige kommuner
En økonomiforvaltning som bygger opp under selvstyret og den lokale
handlefriheten
En god egenkontroll og mer samordnet statlig kontroll og tilsyn
En enklere og mer tilgjengelig kommunelov for brukerne

Det mest sentrale punktet i nytt lovutkast er forslaget om å lovfeste det komm unale
selvstyret, og derved styrke lokaldemokratiet. Øvrige endringer i loven bygger opp
om disse hovedmålene, bl.a. ved at begrensninger i det kommunale selvstyret skal
hjemles i lov. I mellomtiden er også det lokale selvstyret forankret i Grunnloven, og
forslaget til lovutkast må sees i lys av bes t emmelsen der.

Lovforslaget må også sees i sammenheng med øvrige prosesser og høringer som
pågår: kommunereformen, nye oppgaver til større kommuner, regionreformen,
fylkesmannsstrukturen og nylig gjennomført hør ing om endrede
tvisteløsningsmekanismer for kommunene.

KS har utarbeidet et faglig debattgrunnlag for høringsarbeidet til hjelp i den enkelte
kommune og som innspill fra medlemmene til behandlingen i KS’ egne organer.
Debattgrunnlaget og KS’ brev av 21.6. 2016 til alle landets kommuner følger som
vedlegg til saken. KS Landsstyre vil behand l e s a ken 28. oktober.

Under formannskapets behandling av sak om prosess for Askers høringssvar
23.8.2016, sak 115/16 , ble rådmannen bedt om å gi en nærmere redegjørelse for og
gi sin vu rdering av lovutvalgets forslag, før formannskapet tar endelig stilling til Asker
kommunes høringssvar. Før formannskapet får saken til endelig behandling, får andre
folkevalgte organer saken til orientering , med mul ighet til å gi sine innspill til
formannskapet . Politisk forhandlingsutvalg vil avgi innstilling i saken.

Rådmannens forslag til Asker kommunes høringssvar fremgår av pkt. 4 i saken.

2. Bakgrunn for saken /s aksopplysninger

Under gis et sammendrag av hovedkapit lene i N OU 2016: 4 Ny kommunelov.

Formål (kapittel 3)
Utvalget foreslår en ny og modernisert formålsbestemmelse. Utvalget foreslår at
loven skal fremme det kommunale selvstyret og legge nødvendige rammer for
selvstyret. Loven skal legge til rette for et sterkt og representativt lokaldemokrati
med aktiv innbyggerdeltakelse. Loven skal også legge til rette for at kommunene kan
yte tjenester og drive samfunnsutvikling til beste for innbyggerne, og den skal bidra
til at kommunene er effektive, tillits skapende og bærekraftige.

Kommunalt selvstyre (kapittel 4)
Utvalget bemerker at kommunalt selvstyret er en viktig del av det norske samfunnet
og har i seg selv en egenverdi. Selvstyret desentraliserer makt, gir demokratisk
deltakelse og effektiviserer for valtningen.

Kommunalt selvstyre har aldri vært tydelig lovfestet og utvalget foreslår å gi det en
tydelig rettslig forankring i kommuneloven. Dette gjelder både hovedinnholdet i
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selvstyret, rammene for selvstyret og enkelte prinsipper for hvordan nasjonal e
myndigheter skal forholde seg til det kommunale selvstyret.

Forutsetningen for selvstyret, at Norge er inndelt i kommuner med egen folkevalgt
ledelse, foreslås tatt inn loven. Videre foreslås det å lovfeste at hver kommune er et
eget rettssubjekt og kan ta avgjørelser på eget initiativ og ansvar. Skal det
kommunale selvstyret begrenses, må slik begrensning gjøres i lov eller med hjemmel
i lov.

Utvalget foreslår videre å lovfeste tre prinsipper for forholdet mellom nasjonale
myndigheter og kommunene. Ett slikt prinsipp er at det kommunale selvstyret ikke
bør begrenses mer enn det som er nødvendig for å ivareta nasjonale mål. Et annet
prinsipp er at offentlige oppgaver fortrinnsvis bør legges til organer som er så nær
innbyggerne som mulig. Det tredje prin sippet som foreslås lovfestet, er at innenfor
rammene av nasjonal økonomisk politikk bør kommunene ha frie inntekter som gir
økonomisk handlingsrom

Virkeområdet (kapittel 5)
Kommunelovens virkeområde skal være kommunal virksomhet. Dette inkluderer både
eg eninitierte aktiviteter og lovpålagte oppgaver. For andre organisasjonsformer
gjelder andre lover som aksjelov og lov om interkommunale selskaper. Hvis
kommuneloven skal gjelde for enkelte tilfeller her, bør det følge av særskilte
lovbestemmelser i kommune loven eller særlover

Kommuners informasjonsplikt (kapittel 6)
Utvalget mener det er viktig at kommunene aktivt informerer om virksomheten sin.
Tilgang til informasjon har betydning for innbyggernes mulighet til å delta i
lokaldemokratiet, til å ivareta sine rettigheter og til å kunne stille de folkevalgte til
ansvar for den politikken de fører, og for at innbyggerne skal ha tillit til kommunen.

Utvalget foreslår derfor at kommunene også skal ha plikt til å legge til rette for at alle
kan få tilgang til informasjon. Bestemmelsen innebærer ikke et krav på å motta noen
spesiell informasjon.

Innbyggerdeltakelse (kapittel 7)
Utvalget foreslår i hovedsak å videreføre dagens regler om innbyggerforslag og
folkeavstemninger.

Utvalget foreslår likevel å øke kravet til antall innbyggere som må stå bak et
innbyggerforslag, med bakgrunn i utviklingen med internett har gjort det enklere å
samle inn underskrifter. Forslaget gir en hovedregel på åtte prosent innbyggerforslag
mot to prosent i dag, men det skal være tilstrekkelig med 1 000 underskrifter mot
300 i dag.

Folkevalgte or ganer og administrasjonen (kapittel 8)
Utvalget foreslår i hovedsak å videreføre dagens regler om folkevalgte organer. For å
sikre god saksbehandling og åpenhet i arbeidet til folkevalgte tydeliggjøres det i ny
lov hvilke folkevalgte organer som kan oppret tes i kommunen, hvilke regler som
gjelder for dem og hvilke navn som skal brukes om dem.

Forslaget tydeliggjør at med folkevalgt menes både medlemmer av kommunestyret
og andre personer som et folkevalgt organ har valgt inn i et folkevalgt organ.
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Utvalg et foreslår at komiteer og faste utvalg etter dagens kommunelov § 10 fjernes
som egne typer organer og erstattes med organet utvalg. Saksbehandlingsreglene,
inkludert reglene om åpenhet, vil gjelde fullt ut for alle utvalg. Utvalgene kan være
faste eller m idlertidige, og de kan bli tildelt beslutningsmyndighet, innstillingsrett eller
bare utredningsoppgaver.

Kommunestyrets rolle er tydeliggjort i lovforslaget, blant annet ved at adgangen
kommunestyret har til å delegere sin myndighet til andre folkevalgte organer,
ordføreren, kommunedirektøren og andre rettssubjekter er tatt eksplisitt inn i loven

Utvalget ønsker en felles, kjønnsnøytral og dekkende tittel på lederen for kommunens
administrasjon, og foreslår kommunedirektør som en slik ny tittel.
Kommunedi rektørens rolle og ansvar tydeliggjøres i forslaget, som også får et
lovfestet ansvar for personalsaker.

Utvalget foreslår å tydeliggjøre roller, ansvar og oppgaver i loven, både for de
folkevalgte og for administrasjonen ved kommunedirektøren, og mener d ette vil
kunne bidra til å styrke rollen både til de folkevalgte og administrasjonen.

Utvalget har også redegjort for alternative måter å regulere problemstillingen om
kommunen blir budet dersom noen i kommune foretar disposisjoner uten å ha
fullmakt elle r myndighet til å gjøre det.

Overordnede styringsmodeller. Særlig om parlamentarisme (kapittel 9)
Kommunene kan velge mellom to overordnede styringsmodeller,
formannskapsmodellen og parlamentarismemodellen. Utvalget mener begge
styringsmodellene bør videreføres i den nye loven, men formannskapsmodellen bør
fortsatt være hovedmodellen.

Utvalget mener at det er behov for å styrke både opposisjonens og kommunestyrets
stilling i en parlamentarisk styrt kommune.

Ordfører (kapittel 10)
Utvalget foreslår å åpne for at kommuner som selv ønsker å delegere mer myndighet
til ordføreren, kan gjøre dette. Utvalget foreslår å åpne for at kommunene kan
beslutte at ordføreren skal velges direkte av innbyggerne i kommunen.

Kommunale foretak (kapittel 11)
Utvalget f oreslår å videreføre adgangen til å organisere deler av den kommunale
virksomheten i kommunale foretak. Utvalget foreslår i hovedsak også å videreføre
regelverket for kommunale foretak.

Utvalget mener at de generelle reglene om hvem som er valgbare og hve m som er
utelukket fra valg til folkevalgte organer, også bør gjelde ved valg til styret i
kommunale foretak. Dette innebærer en innstramming sammenlignet med gjeldende
rett. Utvalget foreslår videre at medlemmer og varamedlemmer av kommunestyret
ikke skal kunne velges til styret i kommunale foretak. Dette for å unngå uheldige
dobbeltroller.

Valgbarhet. Ombudsplikt og suspensjon mv. (kapittel 12)
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Utvalget foreslår at de alminnelige reglene om å være valgbar til og utelukket fra valg
i utgangspunktet bør væ re de samme ved valg av medlemmer til alle folkevalgte
organer. Utvalget foreslår likevel enkelte unntak fra dette.

Det foreslås også enkelte regler om fritaksrett for valg til kommunestyret og
underordnete organer i kommunene.

Utvalget foreslår utvidet adgang til å suspendere ordføreren og regler for dette.

Valg av medlemmer til folkevalgte organer (kapittel 13)
Utvalget foreslår å innføre en ny bestemmelse om at kravet til representasjon av
begge kjønn ved forholdsvalg ikke bare skal knytte seg til det enkelte listeforslaget,
men også til sammensetningen av organet som helhet.

Utvalget foreslår også å fjerne den eksisterende adgangen til å rette på
stemmesedlene ved forholdsvalg av medlemmer til folkevalgte organer. Dette
innebærer at når det er avgjor t hvor mange medlemsplasser en liste vil få i organet,
skal medlemmene fra listen pekes ut i den rekkefølgen de står oppført i på det
innleverte listeforslaget.

Godtgjøring og velferdsgoder (kapittel 14)
Utvalget mener dagens støtteordninger stort sett er tilfredsstillende. Utvalget foreslår
derfor i hovedsak å videreføre gjeldende regelverk på området, med enkelte
endringsforslag.

Utvalgte foreslår for det første en egen bestemmelse om godtgjøring ved frikjøp av
folkevalgte. Utvalget fremmer for det andr e forslag om at folkevalgte som ved
fratreden har verv på minst halv tid, etter søknad har rett til ettergodtgjøring i inntil
tre måneder.

Utvidet innsynsrett og taushetsplikt for folkevalgte (kapittel 15)
Utgangspunktet er at alle opplysninger som de fol kevalgte trenger for å treffe vedtak,
skal fremgå av de dokumentene administrasjonen legger frem til behandling i det
folkevalgte organet.

Utvalget foreslår å lovfeste og presisere en utvidet innsynsrett for de folkevalgte. De
folkevalgte gis rett til inn syn også i taushetsbelagte opplysninger og i opplysninger
som kan unntas fra offentlighet med hjemmel i offentlighetsloven. Begrunnelsen er å
sikre at de folkevalgte har den informasjonen de trenger for å utføre vervet sitt, og
for dermed å styrke de folk evalgtes muligheter til å ivareta ansvaret for styring og
kontroll av kommunen. Denne innsynsretten skal ligge til de folkevalgte organene, og
ikke til den enkelte folkevalgte. Det foreslås også nærmere krav til stemmegivningen
mv. når organet skal ta sti lling til om de vil kreve slikt innsyn.

Som en konsekvens av denne utvidede retten til innsyn foreslår utvalget en
bestemmelse i kommuneloven som pålegger de folkevalgte s taushetsplikt for slike
opplysninger.

Saksbehandlingsregler for folkevalgte organer (kapittel 16)
Regler om at saksbehandlingen i folkevalgte organer i hovedsak skal skje i møter og
med åpenhet om innkalling, saksliste og selve møtene. Disse reglene skal ivareta de
særlige hensyn som er viktige for at folkevalgte organer og lokaldemokratiet skal
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fungere best mulig. Utvalget foreslår derfor at dagens regler i hovedsak videreføres,
men med enkelte endringer, justeringer og språklige forenklinger. Virkeområdet for
saksbehandlingsreglene foreslås forenklet og noe utvidet ved at r eglene i
utgangspunktet skal gjelde for alle folkevalgte organer. Åpenhet skal således være
hovedregelen for alle organer.

Utvalgets vurdering er at hensynene som ligger bak prinsippet om åpenhet, veier
tyngre enn de konkrete behovene for å kunne lukke mø tene, og utvalget mener det
ikke er ønskelig å tillate lukkede møter i flere situasjoner.

Utvalgets vurdering er at hensynene som ligger bak prinsippet om åpenhet, veier
tyngre enn de konkrete behovene for å kunne lukke møtene.

Inhabilitet for folkevalgt e og ansatte (kapittel 17)
Etter utvalgets vurdering dekker reglene i dagens kommunelov, sammenholdt med
forvaltningsloven, behovet for regler om inhabilitet for folkevalgte eller tjenestemenn.
Utvalget ser derfor ikke grunn til å endre hovedinnholdet i da gens regler om
inhabilitet i kommuneloven, utover enkelte presiseringer, klargjøringer og språklige
forenklinger.

Interkommunalt samarbeid (kapittel 18)
Utvalget foreslår å ta inn en overordnet bestemmelse i loven som slår fast at
kommuner kan samarbeide om å utføre felles oppgaver.

Utvalget foreslår to nye samarbeidsformer til erstatning for interkommunalt
samarbeid etter § 27 i gjeldende kommunelov. Dette er for det første kommunale
oppgavefellesskap som er beregnet på samarbeid om enkeltstående tjenest er.
Utvalget foreslår for det andre å lovfeste en regionrådsmodell. Modellene er ment å
være enklere samarbeidsordninger sammenlignet med for eksempel samarbeid etter
lov om interkommunale selskaper.

Økonomiforvaltning (kapittel 19)
Utvalget foreslår å lovfeste en generalbestemmelse for kommunens
økonomiforvaltning. Utvalget foreslår også en ny plikt for kommunene til å fastsette
et økonomireglement og finansielle måltall for kommunens økonomiske utvikling
(målsettinger for utviklingen i driftsresultat, gjeld og annet). Dette er verktøy som
skal støtte opp under den langsiktige økonomistyringen.

I tillegg foreslår utvalget flere nye krav som kan støtte opp om bedre helhetlig
planlegging og styring. Blant annet foreslås endringer som skal bidra til at inn dekning
av merforbruk ikke skyves unødig frem i tid. Nye regler om avslutning av
kommuneregnskapet og plikt for kommunedirektøren til å foreslå endringer i årets
budsjett hvis forårets regnskap viser et merforbruk, og en frist for kommunestyret til
å behan dle forslaget senest 30. juni i budsjettåret.

Disposisjoner i strid med reglene om lån og garantier mv. (kapittel 20)
Utvalget foreslår å lovfeste en hovedregel om at kommunenes drift bare skal
finansieres av løpende inntekter. Utvalget drøfter låneopptak og forslår bestemmelser
som klargjør rettsvirkningene av disposisjoner i strid med økonomiforvaltningen.

Selvkost (kapittel 21)



7

Etter utvalgets vurdering bør det ikke innføres et generelt selvkostprinsipp som en
alminnelig begrensning på brukerbetalinge r i kommunesektoren. Selvkostprinsippet
bør bare gjelde for betalinger for bestemte typer tjenester, og det bør reguleres i
særlov, slik systemet er i gjeldende lovverk.

Utvalget foreslår at det lovfestes enkelte overordnede regler for beregning av selvkost
i kommuneloven.

Kommunene som markedsaktør. Forholdet til statsstøtteregelverket ( kapittel 22)
Utvalget redegjør for statsstøtterettslige problemstillinger som kan oppstå når
kommunene opptrer som aktør i det økonomiske marked, og om dette medfør er
behov for å endre kommuneloven eller andre lover. Utvalget fremmer ikke noen
lovforslag på dette området, men mener at det er hensiktsmessig at regjeringen
fortsetter det arbeidet den har startet med disse problemstillingene.

Kontroll og tilsyn med kom munene (kapittel 23)
Kapitlet inneholder en overordnet beskrivelse av ulike kontroll - og tilsynsordninger
med kommunene. De ulike kontroll - og tilsynsordningene blir nærmere beskrevet i
egne kapitler i utredningen.

Internkontroll (kapittel 24)
Utvalget me ner at kommunedirektørens ansvar for internkontroll bør tydeliggjøres i
en noe mer omfattende regulering enn dagens kommunelov. I dag er dette kort
regulert i kommuneloven og med stadig mer omfattende bestemmelser i
særlovgivningen. Utvalget foreslår derfo r en egen bestemmelse i kommuneloven som
kan erstatte reguleringen i særlovgivningen.

Kontrollutvalget og kontrollutvalgssekretariatet (kapittel 25)
Utvalget foreslår å utvide antall medlemmer i kontrollutvalget fra tre til fem, for å
styrke kontrollutval gets arbeid og legitimitet. Utvalget mener at det ikke bør innføres
særlige regler for hvem som skal kunne velges som leder av kontrollutvalget.
Utvalgets forslag viderefører gjeldende regler om hvem som kan velges til
kontrollutvalget. I tillegg foreslår utvalget at den som er leder eller har en ledende
stilling i et selskap som kan være gjenstand for kontroll etter bestemmelsene om
eierskapskontroll eller forvaltningsrevisjon, eller den som er medlem av styret eller
bedriftsforsamlingen for et slikt selskap, ikke skal være valgbar til kontrollutvalget.

Revisjon (kapittel 26)
Utvalget foreslår endringer som klargjør innholdet i regnskapsrevisjon og
regnskapsrevisors rolle i kommunene.

Kommunenes styring og kontroll med ekstern virksomhet (kapittel 2 7)
For å styrke kommunens eierstyring foreslås et krav om å utarbeide
eierskapsmeldinger som skal si noe om kommunens prinsipper for eierstyring og gi en
oversikt over selskapene og de formål kommunen har med disse.

Når en ekstern virksomhet utfører oppgaver eller tjenester for en kommune, bygger
det som regel på en oppdragsavtale. En slik avtale kan gi kommunen rett til innsyn i
og opplysninger fra den eksterne virksomheten, men utvalget mener det er behov for
å lovfeste en rett til informasjon som k ommunen trenger for å undersøke om
kontrakten blir oppfylt, for de tilfellene der avtalene ikke gir tilstrekkelig grunnlag.
Utvalget foreslår at det er kontrollutvalget og revisjonen som skal få en slik utvidet
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rett til innsyn og til undersøkelser overfor virksomheter som utfører oppgaver på
vegne av kommunen.

Kommunen som tilsynsinstans (kapittel 28)
Utvalget foreslår at der kommunen skal gjennomføre lovpålagt tilsyn med egen
virksomhet eller eiendom, så skal kommunen legge til rette for at likebehandling
sikres, og at kommunens tilsyn blir så uavhengig som mulig.

Statlig kontroll og tilsyn mv. (kapittel 29)
Etter utvalgets vurdering er det viktig å kunne få prøvd om kommunale vedtak er
lovlige. Utvalget foreslår derfor at hovedstammen i regelverket for l ovlighetskontroll
blir videreført, men mener det er behov for enkelte innholdsmessige endringer og
tydeliggjøringer i regelverket for lovlighetskontroll. Utvalget foreslår at det blir tatt inn
i loven et vilkår om at det må foreligge særlige grunner for at departementet på eget
tiltak skal kunne ta opp et vedtak til lovlighetskontroll.

Utvalget foreslår å klargjøre at kommunen kan klage på vedtak og utøve andre
partsrettigheter etter reglene i forvaltningsloven når staten fører tilsyn med
kommunene. Videre foreslår utvalget å styrke samordningen av tilsyn som utføres av
ulike tilsynsmyndigheter.

Økonomiske og administrative konsekvenser (kapittel 30)
Utvalgets samlede vurdering er at lovforslaget ikke innebærer vesentlige økonomiske
og administrative konse kvenser hverken for kommunesektoren eller for staten.

3 . Rådmannens vurderinger
Kommunelovutvalgets forslag til ny kommunelov er et omfattende lovforslag, men
etter rådmannens vurdering uten de store endringene i forhold til gjeldende
kommunelov og den pr aksisen Asker kommune har lagt seg på i henhold til dagens
kommunelov.

Rådmannen for sin del mener lovutkastet inneholder forslag som er egnet til å styrke
det lokale selvstyret, og dermed fremme en effektiv og bærekraftig kommunesektor.
Øvrige bestemmelser, særlig knyttet til internkontroll, økonomi og strengere grenser
for statlig overprøving bygger godt opp om lovens formålsbestemmelse.

Kravene til internkontroll styrkes vesentlig i den nye kommuneloven. Dette er etter
rådmannens oppfatning en av de viktigste endringene i lovforslaget, og helt sentralt
for kommunens omdøm me og tillit i lokalsamfunnet.

Rådmannen foreslår at Asker kommune i det alt vesentlige støtter
kommunelovutvalgets forslag til ny kommunelov, med unntak av på enkelte punkter .
Dette fremgår av rådmannens forslag til høringssvar.

4 . Rådmannens forslag til høringssvar

Rådmannen foreslår at Asker kommune avgir følgende høringssvar:

---
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Asker kommune ser det som positivt at kommunalt selvstyre lovfestes, og støtter
hovedtrekkene i foreslåtte endringer i kommuneloven.

Asker kommune foreslår endring i § 2 - 2 annet ledd ved at det presiseres at det er
folkevalgte organer som menes.

Asker kommune foreslår at § 2 - 2 tredje ledd snus, slik at selvstyret kommer før
begrensningene . Vi støtter derfor forslag fra KS om følgende formulering: «Kommuner
og fylkeskomm uner bør ha frie inntekter som gir økonomisk handlingsrom, innenfor
rammene av nasjonal økonomisk politikk».

Asker kommune støtter forslaget i § 5 - 1 om at kommunale organer skal være enten
folkevalgte eller administrative (med unntak av administrasjonsutv alget).

Asker kommune foreslår at § 5 - 2 siste ledd siste setning endres, slik at lovpålagte
oppgaver kan delegeres til eget rettssubjekt, dersom dette ikke strider mot lov.

Asker kommune foreslår at det inntas en bestemmelse i § 5 - 4 om at formannskapet
kan opprette arbeidsutvalg med medlemmer som er valgt blant medlemmene av
formannskapet, på samme måte som utvalg kan det etter § 5 - 5.

Asker kommune støtter mindretallet om å videreføre gjeldende rett når det gjelder
kjønnsbalanse i valgoppgjør ved forhol dsvalg, ved a t § 7 - 6 fjerde ledd utgår.
Demokratihensynet bør gå foran hensynet til kjønnsbalanse.

Asker kommune støtter ikke forslaget til lovendring i § 8 - 3 om utvidet innsynsrett i
interne dokumenter , med utvidet taushetsplikt for folkevalgte. F orslaget vil kunne
svekke lokaldemokratiet og prinsippene i offentleglova.

Asker kommune støtter forslaget i § 11 - 5 tredje ledd bokstav c) om å hjemle at møter
der kommunens advokat informerer kan lukkes .

Asker kommune støtter mindretallet i at det bør inntas i § 11 - 5 tredje ledd bokstav d)
en bestemmelse som hjemler muligheten til lukket møte i forb ind else med
saksforberedende opplæring.

Asker kommune støtter endringsforslaget i § 11 - 7 som åpner opp for muligheten til å
avholde fjernmøter i folkevalgte organer.

Asker kommune støtter forslaget i § 13 - 1 om den kjønnsnøytrale benevnelsen
kommunedirektør på leder for administrasjonen, under forutsetning av at dette blir
lovpålagt og likt i alle kommuner.

Asker kommune støtter forslaget i § 14 - 4 annet ledd som åpner opp for
lånefinansiering av investering i aksjer i eiendomsselskap . Slike transaksjoner kan
være praktiske, og innebærer ikke økonomisk risiko for kommunene.

Asker kommune støtter forslaget i § 14 - 6 første ledd om at kommunen skal avlegge
samle t regnskap som juridisk enhet, men slik at IKS og AS som selvstendige
rettssubjekt ikke inngår. Krav om å fremlegge et samlet konsernregnskap vil
innebære merarbeid som ikke kan forsvares ut fra nytteverdien.
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Asker kommune støtter nye regler i § 14 - 6 femte og sjette ledd om inndekning av
merforbruk. Dette vil gjøre det enklere for folkevalgte å se hvilket handlingsrom som
ligger i kommunens regnskap.

Asker kommune støtter den nye beregningsmetoden for minimumsavdrag på lån i §
14 - 15 an net ledd, slik a t avdragene samsvarer med kapitalslitet for investeringen.

Asker kommune støtter flertallets forslag i § 24 - 1 første ledd om å videreføre
adgangen til å konkurranseutsette kommunal revisjon.

Asker kommune støtter forslaget i § 25 - 2 om at det skal rapport eres til
kommunestyret om internkontroll og statlig tilsyn . Kommunen foreslår at det
konkretiseres at dette gjøres i forbi n delse med årsrapporteringen.

Asker kommune støtter mindretallets syn på at lovendringen i § 26 - 1 (og kap 26) om
lovregulering av hvordan kommunen fører tilsyn med seg selv bør utgå , og ikke
reguleres særskilt i kommuneloven .

Asker kommune støtter flertallets forslag om at fylkesmannen bør gis
beslutning s myndighet til å koordinere planlagte statlige tilsyn, jf. § 31 - 6 tredje ledd.
Omfanget av de t samlede tilsyn i den enkelte kommune bør ikke være større enn det
som er forsvarlig.

Asker kommune støtter forslaget om å rydde mellom kommuneloven og regler i
særlovgivningen, slik at generelle bestemmelser skal fremgå av kommuneloven. Dette
gjelder særlige reglene om internkontroll.

Asker kommune foreslår at det inntas en bestemmelse som klargjør forholdet mellom
aksjeloven og kommuneloven når det gjelder fullmaktsrepresentasjon.

Asker kommune mener velferdsordninger regulert i ulike særlover bør vurderes
nærmere , slik at folkevalgte med omfattende tillitsverv kan få tilnærmet samme
rettigheter som ansatte i kommunen.

Kommunen viser avslutning s vis til behovet for å få etablert en tvisteløsningsordning
for rettslige tvister mellom stat og kommune.

Lars Bjerke
r ådmann

Doku mentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:

1. Brev fra KMD av 6.4.2016
2. Brev fra KS av 21.6.2016
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3. KS - D ebattgrunnlag



Til formannskapet 

Fra kontrollutvalget 

 

NOU 2016:4 Ny kommunelov – høringsinnspill fra kontrollutvalget - 

utkast 
 

Kommunelovutvalget foreslår at kommunedirektøren skal rapportere til 

kommunestyret på internkontroll. Kontrollutvalget anser at slik rapportering vil 

være til nytte også i kontrollutvalgets arbeid, og bør derfor rapporteres parallelt 

til kontrollutvalget. 

Kommunelovutvalget foreslår at nummererte brev fra revisjonen i 

utgangspunktet skal rettes direkte til kommunedirektøren. Dette er en 

innskrenkning av kontrollutvalgets mandat.  Det framstår som lite 

hensiktsmessig å gjøre adressering av nummererte brev til en løpende vurdering 

avhengig av forholdet det rapporteres om. Nummererte brev bør gå til 

kontrollutvalget som forestår løpende tilsyn av den kommunale forvaltningen. 

Denne ordningen har vi god erfaring med. 

 

 

 



 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 15/00240-14 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 19.9.2016 

Asker kontrollutvalg            
 
 
 

   
 
 

GJENSIDIG ORIENTERING OM AKTUELLE SAKER FRA KOMITEER 
OG UTVALG 

 

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

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalgets medlemmer orienterer hverandre om aktuelle saker fra de andre 
hovedutvalgene og kommunestyret i denne saken:  
• Kommunestyret og formannskapet – Kirsti Kierulf  
• Komite for helse- og omsorg – William Norset  
• Komite for oppvekst – Astrid Nesland  
• Bygningsrådet. – Erling Bergsaker  
• Komite for teknikk - Petter Berntsen 
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Arkivsak-dok. 15/00242-19 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 19.9.2016 

Asker kontrollutvalg            
 
 
 

   
 
 

REFERATER 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Vedlegg:  
1. Oversikt over saker behandlet i kontrollutvalget 2016. 
2. Plan for saker som skal til behandling. 
 

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



Kontrollutvalget i Asker kommune 
 
Saker til oppfølging 2016 

 
Møte Sak nr. 

 
Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

25.1.16  
1/16 

Overordnet analyse - innspill fra 
ordfører og drøfting av 
risikoområder 

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

     

  
2/16 

Henvendelse angående mangelfull 
skilting i Ridderkleiva 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 3/16 Mulig forvaltningsrevisjon vår 2016 
- forslag til prosjekt 

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

     

  
 
4/16 

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

     

  
 
 
5/16 

Arbeidsdeling i kontrollutvalget Kontrollutvalget besluttet følgende fordeling av utvalg: 
Kommunestyret og formannskapet – Kirsti Kierulf 
Komite for helse- og omsorg – William Norset 
Komite for oppvekst – Astrid Nesland 
Bygningsrådet. – Erling Bergsaker 
Komite for teknikk - Petter Berntsen 

     

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

  16.2.16   

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

     

 8/16 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering      

 9/16 Eventuelt Ingen vedtak      

15.2.16  
 
 
 
 
 
 

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

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

Saksutskrift 
sendt 
18.2.16 

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

  



Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

 
10/16 

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

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

  
 
11/16 

Overordnet analyse - 
kontrollutvalgets 
vesentlightesvurdering 

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

     

  
12/16 

Gjensidig orientering på aktuelle 
saker fra komiteer og utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

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

     

  
14/16 

Referater 
 

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

     

 15/16 Eventuelt Ingen vedtak.      

17.3.16 
16/16 

Orientering om Fylkesmannens 
tilsyn ved Bondi avlastningshjem 

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

     

 

17/16 

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

KPMG tildeles oppdraget Forvaltningsrevisjon Sosialhjelp 
til unge. 
 

     

 

18/16 
Plan for forvaltningsrevisjon - 
utkast til plan 

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

Saksutskrift 
sendt 
21.3.16 

K-styret 
12.4.16 
sak 33/16 

   



Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

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

 
19/16 

Økonomirapportering fra 
revisjonen 2015 

Kontrollutvalget tar økonomirapporteringen til orientering.      

 
20/16 

Orientering fra Asker 
kommunerevisjon 

Kontrollutvalget tar kommunerevisors rapport orientering      

 
21/16 

Gjensidig orientering på aktuelle 
saker fra komiteer og utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 22/16 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 23/16 Eventuelt  Ingen vedtak      

 
24/16 

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

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 

25/16 
Kontrollutvalgets uttalelse til 
årsregnskapet 2015 

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

     

 
26/16 

Prosjektplan forvaltningsrevisjon 
Sosialhjelp til unge 

Kontrollutvalget slutter seg til den fremlagte 
prosjektplanen. 

Saksutskrift 
26.4.16 

    

 
27/16 

Oppfølging av forvaltningsrevisjon - 
Forvaltning av kommunens 
eiendeler 

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

     

 
28/16 

Orientering fra Asker 
kommunerevisjon 

Kontrollutvalget tar kommunerevisors rapport orientering. 
 

     

 
29/16 

Gjensidig orientering om aktuelle 
saker fra komiteer og utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

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

32/16 

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

tilsynsordningen for Asker kommune vedtas og 
oversendes kommunen som kontrollutvalgets 
forslag til budsjett for kontroll og tilsyn for 2017. 

Saksutskrift 
sendt 
24.5.16 

   



Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

 

 
Poster 

Budsjett 
2017 

Kontrollutvalg
et 

Godtgjørelser 
kontrollutvalget 

   516 000.- 

 Konferanser, bevertning 
etc. 

   150 000.- 

 Sum    666 000.- 

Sekretariatet     190 000.-  

Revisjonen  2 515 000.- 

Totalt   3 371 000.- 

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

 
33/16 

Orientering fra Asker 
kommunerevisjon 

Saken tas til orientering.      

 
34/16 

Gjensidig orientering om aktuelle 
saker fra komiteer og utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 35/16 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 36/16 Eventuelt Ingen vedtak.      

20.6.2016 

37/16 
Forvaltningsrevisjon sosialhjelp til 
unge i Asker 

1. Kontrollutvalget tar revisjonsrapporten Sosialhjelp til 
unge til orientering. 

2. Saken oversendes kommunestyret med følgende 
forslag til vedtak:  

a. Kommunestyret tar revisjonsrapporten 
Sosialhjelp til unge til orientering. 

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

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

 

Saksutskrift 
sendt 
22.6.16 

    



Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

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

 
39/16 Revisors uavhengighetserklæring 

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

     

 

40/16 
Bestilling av overordnet analyse for 
selskapskontroll 

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

Saksutskrift 
sendt 
22.6.16 

    

 

41/16 

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

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

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

Saksutskrift 
sendt 
22.6.16 
 
 

    

 
42/16 

Rapport fra kommunerevisor om 
avvikling og arkivering 

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

     

 
43/16 

Gjensidig orientering om aktuelle 
saker fra komiteer og utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 44/16 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 

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

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

Saksutskrift 
sendt 
22.6.16 

    

 46/16 Eventuelt Ingen vedtak.      

22.8.2016 

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

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 

48/16 
Overordnet analyse 
selskapskontroll - utkast 

1. Overordnet analyse for selskapskontroll ferdigstilles 
til neste møte.  

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

Saksutskrift 
sendt 
23.8.16 

    

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



Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

 

50/16 
Gjensidig orientering om 
aktuelle saker fra komiteer og 
utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 51/16 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 

52/16 Eventuelt 

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

Saksutskrift 
sendt 
23.8.16 

    

       1 rest 
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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.
A nnen informasjon

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

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

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

Virksomhetsbesøk på VEAS
Årsrapport 2015

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

15 . februar Valg av ny revisor.

Overordnet analyse – utkast til ferdig rapport.
Rapportering fra kommunerevisjonen.

Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg

R eferater

Eventuelt

17 . mars Tilsyn fra FM på Bondi avlastning
Evaluering av innkomne tilbud på forvaltningsrevisjon Sosialhjelp til
unge.
Utkast til p lan for forvaltningsrevisjon 2016 - 2020

Økonomi rapportering fra revisjonen 2015 .

Rapportering fra kommunerevisjonen.

Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg

R eferater

25 . april Orientering fra rådmannen om en pågående personalsak.
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015 .
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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.
Prosjektplan forvaltningsrevisjon sosialhjelp til unge.
Rapportering fra kommunerevisjonen.

Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg
Referater

23 . mai Buds jett for kontroll og tilsyn 2017 .

Rapportering fra kommunerevisjonen.
Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg

R eferater

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

Presentasjon av ny revisor

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

Rapport fra kommune revisor om avvikli ng og arkivering .

Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg

Referater

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

O verordnet analyse selskapskontroll – utkast.

Rapportering fra revisor .

Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg
R eferater

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

Valg av revisor til fellesnemda

Overordnet analyse selskapskontroll .

Plan for selskapskontroll - utkast

Forslag til ny kommunelov – høringsinnspill
Revisjonsmetodikk, orientering ved revisor

Orient ering fra revisor .
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Møte Saker

Eventuell infor masjon fra komiteer og utvalg

R eferater

17. oktober Orientering fra daglig leder i ARBA , Tage Gam

Orientering om utfallet av skjønnsretten ifm. utbygging av Otto
Blehrs vei .
K ommunens engasjement i Asker sentrum AS, orientering ved
rådmannen.
Foranalyse forvaltningsrevisjon – anskaffelsesområdet .

Rapportering fra revisor .

Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg

R eferater

5 . desember Overordnet re visjonsstrategi

Kontrollutvalgets årsplan 2017 .

Rapportering fra revisor .

Eventuell informasjon fra komiteer og utvalg
R eferater

Saker som ikke er
berammet

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

Sluttevaluering Ba rne - og familieetaten legges frem for
kommunestyret mai eller juni.

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

Sak 37/16 Forvaltningsrevisjon sosialhjelp til unge i Asker :
Kontrollutvalget innhenter tilbakemelding fra administrasjonen om
hvordan anbefalingene er fulgt opp våren 2017.

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

Sak45/16:Kontrollutvalget ber om å få en orientering om
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Møte Saker

organisasjons - og utviklingsprosjektet våren 2017.



 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 15/00241-17 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 19.9.2016 

Asker kontrollutvalg            
 
 
 

   
 
 

EVENTUELT 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Følgende forslag til justert budsjettet for kontroll- og tilsynsordningen for Asker 

kommune vedtas og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag til 
justert budsjett for kontroll og tilsyn for 2016. 

 
 

Poster 
 

Budsjett 2016 
Justert 

budsjett 2016 

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

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

 Sum 560 000.- 650 000.- 

Sekretariatet  190 000.- 225 000.- 

Revisjonen  6 250 000.-    3 565 000.- 

Totalt   7 000 000.-    4 440 000.- 

 
2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende 

behandling av rapport for 2. tertial. 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg. 
 
Saksfremstilling: 
Kontrollutvalget vedtok følgende budsjett for 2016 i sak 30/15 Budsjett for kontroll og 
tilsyn 2016:  
 

 Poster Budsjett 2016 

Kontrollutvalget Godtgjørelser kontrollutvalget 410 000.-. 

 Konferanser, bevertning etc. 150 000.- 

 Sum 560 000.- 

Sekretariatet  190 000.- 

Revisjonen  6 250 000.- 

Totalt   7 000 000.- 

 
Det har fremkommet at kontroll og tilsyn har et vesentlig mindreforbruk i 2016. 
Mindreforbruket skyldes i hovedsak lavere kostnader til revisor. Kontrollutvalget bør 



 

  
2 

foreta en budsjettjustering som kan behandles i tilknytning til kommunens behandling 
av 2. tertialrapport for 2016. 
 
I tabellen nedenfor er det foreslått følgende justering: 

 Møtegodtgjørelsen er justert opp i henhold til faktisk sats 2016. 

 Sekretariatskostnadene er justert opp basert på at medgått tid hittil i år er noe 
høyere enn budsjettert. Dette skyldes konkurranseutsetting av revisjon. 

 Under revisjon er det tatt høyde for påløpte kostnader til asker 
kommunerevisjon og KPMG samt estimerte kostnader til BDO ut året. 

 
 

 
Poster 

 
Budsjett 2016 

Justert 
budsjett 2016 

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

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

 Sum 560 000.- 650 000.- 

Sekretariatet  190 000.- 225 000.- 

Revisjonen  6 250 000.-    3 565 000.- 

Totalt   7 000 000.-    4 440 000.- 
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