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Kommunerevisjonen 

Notat 

Til:  Kontrollutvalget 

Kopi: Rådmannen 

Fra: Kommunerevisor 

Dato: 16. september 2015 

 

Emne: Reiser dekket av Asker kommune etter fakturaer, o.l. med 

utgangspunkt i ordførerens reiser knyttet til FN verv 
 

 
Bakgrunn for revisjonens kontroller 
Kommunerevisjonen utarbeider årlige planer for revisjon av utgifter på hhv. 

lønningsområdet og innkjøpsområdet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger.  

Det utarbeides også rotasjonsplaner for sykliske kontroller av transaksjoner som 

vurderes som mindre vesentlige eller hvor risiko anses moderat til lav. I praksis betyr 

dette at revisjonen ikke nødvendigvis vil kontrollere alle typer transaksjoner like grundig 

hvert eneste år. 

 

I Budstikka ble det 08.09.2015 og de påfølgende dager skrevet en del om ordførerens 

verv i FN, hennes reiser i den anledning og utgifter knyttet til dette som er betalt av 

Asker kommune. Budstikka hevder at det ikke er levert reiseregninger, at utgiften er 

uforsvarlig høye og at ordføreren sammen med ledsager(e) fra administrasjonen har reist 

på business class og bodd på luksushoteller. 

 

Både i lys av oppslaget i Budstikka og henvendelse fra regnskapssjefen i Asker kommune 

om forholdet, har vi ansett det som nødvendig å gjøre noen detaljkontroller av 

reiseutgiftene og se på hvilken praksis man har rundt dokumentasjon og reiseregninger 

for denne type reiser. Det presiseres at utgiftene gjelder alle reisedeltakere som Asker 

kommune betalte for. 

 

 

Utført kontroll og avgrensninger 
Vi har hatt en gjennomgang av et skjønnsbasert utvalg av bilag knyttet til de nevnte 

reisene. Vi har både sett på fakturaer fra Berg Hansen reisebyrå, leverandøren som har 

rammeavtale med Asker kommune om bestilling av flyreiser og hotellopphold, og 

fakturaer fra Eurocard med tilhørende underdokumentasjon for kortbelastninger.  

Vi har vurdert om utgiftene er godt nok legitimert i forhold til kommunale regnskaps-

bestemmelser, bokføringsloven og bestemmelser i Asker kommunes personalhåndbok 

som henviser til Statens særreglement for reiser utenlands/innenlands. 

 

Vår gjennomgang er foretatt med et regnskapsrevisjonsperspektiv. 
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Kommunerevisjonen 

Resultat av utførte kontroller: 
Asker kommune har i personalhåndboken eget avsnitt om tjenestereiser. 

Personalhåndboken beskriver ikke detaljert om dokumentasjonskrav til reiseregning, 

hverken for reiser der ansatt skal har refundert private utlegg eller for reiser der 

kommunen betaler reiseutgifter direkte til leverandør/kortselskap. Det henvises til 

Statens særreglement for reiser utenlands med hyperlink til regelverket. 

 
5 betrodde personer disponerer Eurocard som kan benyttes som betalingskort ved reiser 

og utlegg i tjenesten. Faktura for kortbelastninger kommer direkte til kommunen, blir 

skannet, attestert og anvist og bokført i regnskapet. Det synes å være praksis at 

kortholderne i ettertid samler og leverer inn dokumentasjon (originale kvitteringer m.m.) 

for kortbelastningene. Det påføres i mange tilfeller kommentarer til hva utgiftene gjelder 

og relevans til virksomheten, før dokumentasjonen attesteres og anvises og sendes til 

regnskapsavdelingen som underdokumentasjon til Eurocard-fakturaene. 

 

Vi fant at opprinnelige flybilletter for de 3 nevnte reisene er bestilt gjennom og betalt til 

Berg Hansen reisebyrå. Oppgradering av flybilletter er betalt med Eurocard. 

Hotelloppholdene knyttet til de 3 nevnte reisene er trolig ikke bestilt og betalt gjennom 

Berg Hansen reisebyrå, da hotelloppholdene er belastet kredittkortene.  

 

Når det gjelder underbilagene for de 3 store reisene som er omtalt av Budstikka, så er 

det ikke mye å utsette på dokumentasjonen for det vesentligste av reiseutgiftene.  

I de tilfeller det mangler kommentarer, kan revisjonen likevel ane utgiftens legitimitet 

(relevans og gyldighet) ut fra sammenhengen, i hvert fall hva angår utgifter til transport 

(fly, tog, taxi), losji og måltider. Det er lagt ved konferanseprogram ved en av de 

reisendes underdokumentasjon som sier noe om oppstart, program, varighet og 

avslutningstidspunkter for hele konferansen. 

Det foreligger dog ingen sammenfattende formell reiseregning pr. reisende som 

oppsummerer hvilke utgifter til transport, kost, losji og annet hver deltaker har hatt pr. 

reise. Det er således vanskelig på en enkel måte å få et bilde av hva de totale utgiftene 

pr. reise og pr. person har vært og hvordan disse har vært dekket. Således fremstår det 

som at formelle krav iht. Statens særavtale for reiser utenlands § 15 om å lage 

reiseregning pr. reise ikke er ivaretatt.  

Ettersom personalhåndboken henviser til Statens særavtale for reiser utenlands mener 

revisjonen at reglene i § 15, pkt. 6 tilsier at det skal lages en sammenfattende 

reiseregning, selv om intet skal utbetales til den ansatte siden alle utgifter allerede er 

betalt av arbeidsgiver. Revisjonen ser at reiseregningskravet må være absolutt når 

ansatt krever refusjon av personlige utlegg. Det presiseres likevel at det vil være god 

internkontroll å lage reiseregninger for større reiseutgifter. Når det gjelder behovet for å 

kunne dokumentere reiseutgiftenes legitimitet i kommuneregnskapet, er det uten 

betydning om reiseutgifter betales direkte fra kommunens bankkonto eller refunderes. 

 

Andre funn: 
Ved gjennomgang av noen mindre beløpsmessige kortbelastninger fra de 3 nevnte 

reisene så vi at det manglet underdokumentasjon for hva kontantuttak fra minibanker er 

benyttet til. Samlet sett utgjorde 4 minibankuttak i utenlandsk valuta kortbelastninger på 

ca. NOK 6.600. Selv om beløpet ikke er vesentlig, er det etter revisors syn kritikkverdig 

at det mangler dokumentasjon eller redegjørelse for hvordan kontantene er benyttet. 

Statens særreglement for reiser utenlands tillater ulegitimerte utgifter i visse tilfeller 

(bagasjeoppbevaring, bagasjetransport, tips til pikkoloer), men da skal en redegjørelse 

om slike utgifter vedlegges reiseregningen/dokumentasjonen. 
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Kommunerevisjonen 

Hvis en kortholder har benyttet kontantene til reiseutgifter og spart på kvitteringene, 

åpner dette en mulighet for i tillegg å få refundert kontantkvitteringene som utlegg 

gjennom reiseregninger/utlegg utbetalt sammen med lønnsutbetalinger. Dette vil ikke 

være enkelt å oppdage gjennom sekundærkontroller i lønningsavdelingen eller 

regnskapsavdelingen. Hvis det er samme attestant på Eurocard-fakturaen og 

reiseregning/utlegg som utbetales over lønn, kan muligens en våken attestant avdekke 

en slik dobbeltbelastning. På den annen side kan det gå tid mellom attestasjon av 

Eurocard-faktura og en reiseregning som vanskeliggjør en slik oppdagelse. Kontantuttak 

som ikke er redegjort for kan alternativt ha vært benyttet til private anskaffelser, og 

skulle således ha vært tilbakebetalt eller trukket i lønn. 

 

Anbefalinger: 
 Revisjonen anbefaler at rådmannen v/HR-sjef presiserer regler om 

dokumentasjon og krav til forklaringer og reiseregninger for de som er 

kortholdere, samt at man gjennomgår attestantenes og anvisernes rolle ved 

kontroll og gjennomgang av kort-bilagene. 

 Revisjonen vil anbefale at det utarbeides sammenfattende reiseregninger av 

hensyn til god internkontroll rundt reiseutgiftene og bruk av kommunens 

kredittkort. 

 Revisjonen anbefaler at det, hvis det ikke allerede er etablert, lages retningslinjer 

for hva som skal skje dersom kortholder ikke legitimerer kortbelastninger eller 

disse er av privat karakter, samt etablerer rutine for trekk i lønn (om nødvendig). 

 

 

Kommunerevisjonen har varslet rådmannen (10.09.2015) at dette notatet utarbeides.  

Vi vil oversende våre anbefalinger til administrasjonen og etterspørre deres oppfølging av 

konkrete funn. 


