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MØTEPROTOKOLL  
 

Asker kontrollutvalg 
 
Dato: 13.02.2017 kl. 16:00 
Sted: Formannskapssalen, Asker rådhus 
Arkivsak: 15/00036 
  
Tilstede:  Ole Willy Sandbekk, leder, Erling Bergsaker, nestleder, Kirsti 

Kierulf, Astrid Nesland, Petter Berntsen, 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:  William Norset 
  
Andre: Seksjonsleder byggesak Gudbrand Hasvold og 

byggesaksbehandler Berit Devold Tysseland Plan og 
Bygningsavdelingen møtte under sak 9. 
Fra BDO møtte Director Øyvind Sunde under sak 9 – 13 og 
forvaltningsrevisor Espen Løge Goksøyr under sak 10. 

  
Protokollfører: Utvalgssekretær Mona Moengen, Rokus 
  

 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

9/17 15/00243-12 
Henvendelse til kontrollutvalget angående klage på 
plan- og byggesaksbehandling. 

3 

10/17 16/00096-3 

Forvaltningsrevisjon av anskaffelser i - Asker 
kommune, Asker og Bærum vannverk IKS, Asker og 
Bærum brannvesen IKS og Asker Eiendomsforvaltning 
AS 

4 

11/17 16/00087-9 
Rapportering fra revisor inklusiv rapportering på 
budsjett 

6 

12/17 15/00240-24 
Gjensidig orientering om aktuelle saker fra komiteer og 
utvalg 

7 

13/17 15/00242-27 Referater 8 
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14/17 15/00241-29 Eventuelt 9 

 
 
Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.  
 
Møtet ble hevet kl. 17.45 
 
Asker, 13.2.2017 
 
Ole Willy Sandbekk, leder   ______________________ 
 
Erling Bergsaker, nestleder  ______________________ 
 
Kirsti Kierulf     ______________________ 
 
Astrid Nesland    ______________________ 
 
Petter Berntsen    ______________________  
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Saker til behandling 

9/17 Henvendelse til kontrollutvalget angående klage på plan- og 
byggesaksbehandling 
 
 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Asker kontrollutvalg 13.02.2017 9/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Saken legges frem uten forslag til innstilling. 
 
 
Møtebehandling 
Til habilitet: Astrid Nesland gjorde oppmerksom på at hun har et kundeforhold til 
Boxs Arkutektstudio AS som har kommet med innspill i saken. Kontrollutvalget anser 
Nesland for habil. 
 
Seksjonsleder byggesak Gudbrand Hasvold, Plan og Bygningsavdelingen orienterte 
om rådmannens behandling av saken og svarte på kontrollutvalgets spørsmål. 
Byggesaksbehandler Berit Devold Tysseland deltok også under behandlingen. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering. 
 
[Lagre]  
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10/17 Forvaltningsrevisjon av anskaffelser i - Asker kommune, 
Asker og Bærum vannverk IKS, Asker og Bærum brannvesen IKS 
og Asker Eiendomsforvaltning AS 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Asker kontrollutvalg 13.02.2017 10/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
1. Kontrollutvalget tar revisjonsrapporten Forvaltningsrevisjon av anskaffelser i 

Asker kommune, Asker og Bærum vannverk IKS, Asker og Bærum brannvesen 
IKS og Asker Eiendomsforvaltning AS til orientering.  

2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:  
a. Kommunestyret tar revisjonsrapporten Forvaltningsrevisjon av anskaffelser 

i Asker kommune, Asker og Bærum vannverk IKS, Asker og Bærum 
brannvesen IKS og Asker Eiendomsforvaltning AS til orientering. 

b. Kommunestyret ber administrasjonen om å følge opp revisjonsrapportens 
funn og anbefalinger, herunder  

 vurdere behovet for og omfanget av opplæring/oppfrisking av 
anskaffelsesfaglig kompetanse. 

 sørge for presise innkjøpsrutiner og at anskaffelsesprosessen 
dokumenteres. 

 sørge for at kommunens eierrepresentanter i selskapene blir 
orientert om resultatet av revisjonen, og følger opp overfor 
selskapene. 

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

 
 
Møtebehandling 
Øyvind Sunde og Espen Løge Goksøyr begge BDO la frem rapporten og svarte på 
kontrollutvalgets spørsmål. Anbefalingene er skrevet slik at de kan etterleves også 
under det nye innkjøpsregelverket som trådt i kraft 1.1.2017. 
 
Vedtak  
1. Kontrollutvalget tar revisjonsrapporten Forvaltningsrevisjon av anskaffelser i 

Asker kommune, Asker og Bærum vannverk IKS, Asker og Bærum brannvesen 
IKS og Asker Eiendomsforvaltning AS til orientering.  

2. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:  
a. Kommunestyret tar revisjonsrapporten Forvaltningsrevisjon av anskaffelser 

i Asker kommune, Asker og Bærum vannverk IKS, Asker og Bærum 
brannvesen IKS og Asker Eiendomsforvaltning AS til orientering. 

b. Kommunestyret ber administrasjonen om å følge opp revisjonsrapportens 
funn og anbefalinger, herunder  

 vurdere behovet for og omfanget av opplæring/oppfrisking av 
anskaffelsesfaglig kompetanse. 
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 sørge for presise innkjøpsrutiner og at anskaffelsesprosessen 
dokumenteres. 

 sørge for at kommunens eierrepresentanter i selskapene blir 
orientert om resultatet av revisjonen, og følger opp overfor 
selskapene. 

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

 
 
[Lagre]  
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11/17 Rapportering fra revisor inklusiv rapportering på budsjett 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Asker kontrollutvalg 13.02.2017 11/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Vedtak  
Saken ble utsatt. 
 
 
[Lagre]  
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12/17 Gjensidig orientering om aktuelle saker fra komiteer og utvalg 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Asker kontrollutvalg 13.02.2017 12/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
 
Vedtak  
Saken ble utsatt. 
 
 
[Lagre]  
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13/17 Referater 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Asker kontrollutvalg 13.02.2017 13/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget ber revisor om å følge opp undersøkelsen Saksbehandlingsrutiner i 
Planseksjonen, plan og bygningsavdelingen, med utgangspunkt i Asker 
kommunerevisjons notat til kontrollutvalget 6.juni 2016, og komme tilbake til utvalget i 
neste møte. Punktene 1,3,4 og 5 i Asker kommunerevisjons rapport er ikke kvittert ut. 
 
Det ble lagt frem et nytt forslag til vedtak: 
Vedtak  
Kontrollutvalget ber revisor om å følge opp undersøkelsen Saksbehandlingsrutiner i 
Planseksjonen, plan og bygningsavdelingen, med utgangspunkt i Asker 
kommunerevisjons notat til kontrollutvalget 6.juni 2016, og komme tilbake til utvalget i 
neste møte. 
 
 
[Lagre]  
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14/17 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Asker kontrollutvalg 13.02.2017 14/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Ingen saker meldt 
 
 
Møtebehandling 
Leder orienterte om  

 behandlingen av årsrapporten i kommunestyremøtet,  

 Formannskapet har bestilt en ekstern gjennomgang av bygging av Heggedal 
skole 

 Kontrollutvalgskonferansen 2017. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
[Lagre]  
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