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1 INNLEDNING 
Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. 

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll på vegne av 
kommunestyret, og skal utøve sitt arbeid iht. kommuneloven og forskrift om 
kontrollutvalg. Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp ethvert forhold ved 

kommunens virksomhet så lenge det kan defineres som kontroll og tilsyn, men 
kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens 

folkevalgte organer.  
 
Kontrollutvalget rapporterer om sin virksomhet til kommunestyret. Noen saker 

som f.eks. forvaltningsrevisjonsrapporter og rapporter etter selskapskontroller 
oversendes kommunestyret gjennom året etter hvert som de foreligger. 

Årsrapporten gir en samlet oversikt over kontrollutvalgets virksomhet i 2016.  

2 KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET  

2.1 Medlemmer 
Kontrollutvalget i Asker består av 6 medlemmer. Følgende medlemmer er valgt 
for perioden 2015 – 2019. 

 

Medlem Parti Varamedlem Parti 

Ole Willy Sandbekk, leder  A 1. Stein H. Annexstad H 
Erling Bergsaker, nestleder V 2. Stein Arne Bakken A 
Kirsti Kierulf  H 3. Jan Erik Wilhelmsen V 
William Norset  H 4. Marit Røgeberg SV 
Astrid O. Nesland  Frp 5. Marianne Knarud H 
Petter Berntsen MDG 6. Solveig Fossum PP 

 

2.2 Møter og saker 
I løpet av 2016 har kontrollutvalget hatt 11 møter og behandlet 82 saker. Hvilke 
saker som er behandlet går fram av vedlegget til årsrapporten.  
 

Kontrollutvalget er beskrevet på kommunens hjemmeside. I møtekalenderen er 
det en link til sekretariatets hjemmeside hvor møteinnkallinger, protokoller og 

rapporter blir lagt ut (www.rokus.no). 
 
Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører. 

3 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER  
 

3.1  Valg av ny revisor 
Kommunestyret besluttet å konkurranseutsette revisjonstjenesten fra og med 
regnskapsåret 2016 (sak 81/15). Ved anbudsfristens utløp var det kommet inn 4 
anbud. Kontrollutvalget innstilte på valg av BDO som ny revisor, og 

kommunestyret fattet følgende vedtak (sak 25/16)  

http://www.rokus.no/
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1. Kommunestyret velger BDO som 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. 

 

Fast ansatte i Asker kommunerevisjonen har fått tilbud om og takket ja til nye 
stillinger i kommunen.  

 

3.2 Orienteringer  
Kontrollutvalget gjennomfører samtaler med ordfører og rådmann ved behov. 

Ordfører har generell møterett i kontrollutvalgets møter. Rådmannen blir innkalt 
for å rapportere eller orientere kontrollutvalget i spesielle saker. Ordfører og 
rådmann besvarer også spørsmål utvalget har i forhold til saker som er til 

behandling. Deltakelsen fra ordfører og rådmann gjør at utvalget er godt 
orientert om den løpende virksomhet i kommunen. 

 
Kontrollutvalget har fått en rekke orienteringer fra rådmannen i løpet av 2016. I 
marsmøtet fikk utvalget en orientering om Fylkesmannens tilsyn ved Bondi 

avlastningshjem. I august orienterte rådmannen om kommunens arbeid med IT-
sikkerhet. I oktober fikk utvalget en orientering om utfallet av skjønnsretten ifm. 

utbygging av Otto Blehrs vei, og en orientering om kommunens engasjement i 
Asker sentrum AS. 

3.3 Henvendelser 
Kontrollutvalget har mottatt ulike henvendelser som er behandlet i løpet av året. 

Kontrollutvalget må selv vurdere om en henvendelse hører inn under utvalgets 
ansvarsområde, og om det vil prioritere saken. 

 
I januar behandlet kontrollutvalget en sak angående mangelfull skilting i 
Ridderkleiva. Etter å ha fått en orientering fra rådmannen, besluttet utvalget ikke 

å gå videre med saken. I desember behandlet kontrollutvalget en henvendelse 
angående bygging av ungdomsskole på Landøya, og besluttet ikke å ta saken til 

behandling. 

3.4 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 
Kontrollutvalget skal påse at årsregnskapet for kommunen og for kommunale 

foretak blir revidert på en betryggende måte (kontrollutvalgsforskriften § 6). Det 
vil si at regnskapene skal revideres etter de kravene som går fram av forskrift 
om revisjon og god kommunal revisjonsskikk. 

 
Kommuneregnskapet for 2015 ble behandlet i kontrollutvalget 25.4.16. 

Økonomisjefen redegjorde for regnskapet og svarte på spørsmål. Leder for 
regnskapsrevisjon, Asker kommunerevisjon, orienterte om revisjonsarbeidet og 
om revisors beretning. 

 
Kontrollutvalget hadde ingen særskilte merknader til årsregnskapet for 2015. I 

kontrollutvalgets uttalelse går det frem at utvalget merket seg at kommunens 
lånegjeld er stadig økende, og ligger over økningen i kommunens frie inntekter. 
Dette gir seg utslag i økende rente- og avdragsbelastning, og er et 

bekymringsfullt trekk ved kommunens økonomi.  
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Kontrollutvalgets merket seg også rapporteringen på etisk standard og 
betryggende kontroll. 

 

3.5 Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 
Hensikten med den overordnede analysen er å framskaffe relevant informasjon 
om kommunens virksomhetsområder, slik at det er mulig for kontrollutvalget å 

prioritere arbeidet med forvaltningsrevisjon.  
 

Kontrollutvalget bestilte overordnet analyse for forvaltningsrevisjon av Asker 
kommunerevisjon høsten 2015, og ba om at utvalget skulle bli involvert i 
prosessen. I januarmøtet var ordføreren invitert til møtet for å gi sine innspill og 

drøfte risikobildet. I februarmøtet foretok utvalget vesentlighetsvurdering, og 
besluttet å legge analysen til grunn for arbeidet med Plan for forvaltnings-

revisjon. 
 
Plan for forvaltningsrevisjon ble vedtatt av kommunestyret 12.4.16 (sak 33/16). 

Kontrollutvalget identifiserte følgende områder som aktuelle for forvaltnings-
revisjon: 

 

Tema Gjennomføring 

Anskaffelser 2016 

Prosjektgjennomføring av større investeringer 2016 

Økonomistyring, målstyring og internkontroll 2017 

Psykisk helse og rus 2018 

IKT/informasjonssikkerhet 2017 

Etikk, etiske retningslinjer og arbeidsgiverstrategi 2017 

Barnevern 2018 

Tilskudd innen kultur og idrett 2018 

Vann og avløp 2019 
  

Kontrollutvalget vil også følge med på og eventuelt komme tilbake til 
flyktningeområdet.  
 

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

 
Utvalget har identifisert områder og tema utover de prioriterte. På disse 

områdene vil utvalget ta i bruk andre kontrollformer som å be om en orientering 
eller foreta egne undersøkelser. Det er også områder hvor utvalget vil avvente 
andre undersøkelser eller tilsyn før beslutning om igangsetting tas: 

 

Mobbing i skolen Avventet 

Fylkesmannens 
tilsyn i Bærum 

Foreløpig 

tatt til 
orientering 

Barne- og familieenheten Avventet 

kommunestyresak 

Foreløpig 

tatt til 
orientering 
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Etterlevelse av klimaplanen Avventer revisjon 
av planen 

 

 

3.6 Forvaltningsrevisjon 
I januarmøtet ba kontrollutvalget sekretær om å foreta en tilbudsforespørsel til 
tre leverandører angående forvaltningsrevisjonsprosjekt som undersøker 

stønadslengden for unge sosialhjelpsmottakere i Asker kommune. Dette i 
påvente av den nye planen for forvaltningsrevisjon. Oppdraget ble tildelt KPMG, 
som leverte rapporten til kontrollutvalget i juni. Bakgrunnen for at 

kontrollutvalget ville undersøke dette var at Asker kommune har lengre 
stønadstid for unge sosialhjelpsmottakere enn sammenlignbare kommuner. Ett 

hovedfunn var at dette ikke er korrekt registrert i KOSTRA.   
 
Kommunestyret behandlet rapporten i september (sak 83/16), en rapport som 

kontrollutvalget fulgte opp i desembermøtet. Rådmannen hadde lukket alle 
avvik, og kontrollutvalget avsluttet sitt arbeid med saken. 

 
Kontrollutvalget har fulgt opp forvaltningsrevisjonsrapporten fra Asker 
kommunerevisjon Forvaltning av kommunens eiendeler. Utvalget anså saken 

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

 
Forvaltningsrevisjonsrapporten fra Asker kommunerevisjon Tjenester til barn 

med nedsatt funksjonsevne ble fulgt opp i junimøtet. Utvalget tok tilbakemelding 
fra administrasjonen om hvordan anbefalingene er fulgt opp til orientering, og vil 
be om å få en orientering om organisasjons- og utviklings-prosjektet våren 2017. 

 
I september fulgte utvalget opp forvaltningsrevisjon på skolefritidsordningen som 

ble utført av Asker kommunerevisjon. Anbefalingene er fulgt opp fra rådmannens 
side, og kontrollutvalget avsluttet sin oppfølging av revisjonsrapporten.  
 

I oktober bestilte kontrollutvalget en foranalyse på forvaltningsrevisjon innen 
anskaffelser. Rapporten vil bli levert i januar, og danne grunnlag for et eventuelt 

hovedprosjekt.  
 

3.7 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 
Kontrollutvalget bestilte overordnet analyse for selskapskontroll fra BDO til møtet 

i august. Analysen er basert på en risiko- og vesentlighetsvurdering av 
kommunens virksomhet som organisert utenfor den ordinære kommunale 

forvaltningen. Analysen danner grunnlag for kontrollutvalgets prioriteringer i 
perioden.  
 

Sekretær utarbeidet forslag til Plan for selskapskontroll 2016 – 2019, som 
kommunestyret vedtok i desember (sak 134/16). Utvalget prioriterte å få 

gjennomført eierskapskontroll i Asker produkt AS, et selskap som ikke har vært 
kontrollert tidligere.  
 

Utover dette vil kontrollutvalget gjennomføre forvaltningsrevisjon i følgende 
selskaper (prioritert rekkefølge):  

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

3. Asker og Bærum vannverk IKS. 

3.8 Selskapskontroll 
Rapporten på eierskapskontroll i Asker produkt AS ble behandlet i desember. 

Utvalget ba revisor komme tilbake med en redegjørelse for EØS-støtte-
regelverket til denne type virksomheter og mulige konsekvenser av dette, samt 
avklare status for utsalget i Asker sentrum. Tilleggsundersøkelsen ble lagt frem i 

januarmøtet. Kontrollutvalget besluttet å oversende rapporten fra 
eierskapskontrollen til kommunestyret sammen med tilleggsundersøkelsen i 

februar. 
 

3.9 Kommunereformen 
Asker kommune skal slå seg sammen med Hurum og Røyken kommuner. I 

denne forbindelse har kommunestyret bedt kontrollutvalget om å forestå valg av 
revisor til folkevalgt nemd.  

 
Kontrollutvalgene i de tre kommunene hadde sitt første felles møte i november, 
hvor valg av revisor ble drøftet. Utvalgene utvekslet også informasjon om 

kommunenes planer for forvaltningsrevisjon. Utvalgene har besluttet å invitere 
lederen av fellesnemda til et nytt møte i februar. Kontrollutvalgslederen for nye 

Sandefjord kommune vil også bli invitert til dette møtet.  

3.10  Tilsyn med revisjonen 
I tillegg til å påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at 

årsregnskapet blir revidert på en betryggende måte, skal kontrollutvalget holde 
seg løpende orientert om revisjonsarbeidet. 
 

Kontrollutvalget fikk en orientering om revisjonsmetodikk i septembermøtet, og 
en orientering om Regnskapsrevisjon - Status og risikoområder i møtet i 

november.  
 
Revisjonen rapporterer muntlig om revisjonsarbeidet i hvert møte. 

Kontrollutvalget har bedt om at revisor i hvert møte rapporterer i forhold til 
budsjettet for 2017, med vekt på hvor mange timer som er fakturert og bestilt 

fra BDO.  
 
BDO la fram uavhengighetserklæring for Asker kommune for revisjonsåret 

2015/16 i junimøtet. 
 

3.11  Virksomhetsbesøk 
Kontrollutvalget gjennomførte virksomhetsbesøk hos VEAS i februar. 

3.12  Budsjettbehandling 
Etter kontrollutvalgets forskrift § 18 skal kontrollutvalget legge fram forslag til 
budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Forslaget bør foreligge 

tidsnok til at kommunen kan få innarbeidet dette i sine budsjetter. 
Budsjettforslaget skal inneholde utgifter til kontrollutvalgets virksomhet, ramme 

for sekretariatets budsjett og ramme for revisjonens budsjett. Til sammen skal 
dette utgjøre funksjon 110 i KOSTRA-rapporteringen. 
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I kontrollutvalgets budsjett ligger godtgjørelser, utgifter til reise, kurs, 
bevertning mv. I revisjonens budsjett ligger revisjon av kommuneregnskap, 

Asker kirkelige fellesråd, fem menigheter og flere legater, regnskapsbekreftelser, 
samt andre tilhørende tilleggsoppgaver. Det er budsjettert med 1500 timer til  
selskapskontroll og 500 timer til gransking. 

 
I sekretariatets budsjett ligger blant annet arbeid med å sørge for at de saker 

som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak 
blir fulgt opp. 
 

Kontrollutvalget behandlet forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet 
2017 i maimøtet. Forslaget ble deretter oversendt kommunen, og 

budsjettforslaget som ble vedtatt i kommunestyret i desember er: 
 

 Poster Budsjett 2017 
Kontrollutvalget Godtgjørelser kontrollutvalget    516 000.- 
 Konferanser, bevertning etc.    150 000.- 
 Sum    666 000.- 
Sekretariatet     190 000.-  
Revisjonen  2 515 000.- 
Totalt   3 371 000.- 

 
Etter bytte av revisjonsordning, så utvalget behov for å justere 2016 budsjettet. 

Justert budsjett ble oversendt kommunestyret som behandlet forslaget i 
desember.  

 
 

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.- 

 

3.13  Kontrollutvalgets rapportering 
Rapporter fra forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller oversendes 

kommunestyret etter hvert som de foreligger. 
 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 ble behandlet i utvalget i januar 2016 og i 

kommunestyret den 1.3.16. Årsplan for 2017 ble behandlet i utvalget i desember 
2016, og er oversendt kommunestyret for behandling. 

 

3.14  Øvrige aktiviteter 
Kontrollutvalget avga innspill til kommunens høringsuttalelse til NOU 2016: Ny 
kommunelov.  
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Kontrollutvalgets medlemmer følger med på aktuelle saker som drøftes i 

kommunestyret og hovedutvalgene, og bringer informasjon om dette til 
kontrollutvalget.  

 
Kontrollutvalget var representert på Kontrollutvalgskonferansen 2016. 

4 SEKRETÆRFUNKSJON 
Sekretærfunksjonen for kontrollutvalget i Asker kommune utføres av Romerike 

kontrollutvalgsekretariat IKS (Rokus).  

 
Kontrollutvalgets sekretariat har brukt 255 timer på arbeid for kontrollutvalget i 
Asker kommune. Dette er en nedgang på 68 timer i forhold til 2015. At timetallet 
var så høyt i 2015 skyldes i hovedsak merarbeid knyttet til konkurranseutsetting 

av revisjon. 
 

Fordelingen på oppgaver ser slik ut: 

 

Oppgaver 2016 

Saksbehandling 204 

Møter i utvalget 

Møter adm, leder, mv 

31 

20 

 255 

  

 
Under saksbehandling ligger all saksforberedelse, rådgivning, møtetilrettelegging 

og utredning, herunder planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, 
årsplan og årsrapport. Det er videre utsendelse av møteinnkallinger, referater og 
vedtak til videre behandling, samt oppfølging av vedtak.  

5 Avsluttende kommentarer 
Kontrollutvalgets oppgave er å ivareta kontroll- og tilsynsfunksjonen i kommunen 
på vegne av kommunestyret, med støtte og hjelp fra sekretariat og revisjon. 
Utvalget er godt fornøyd med de tjenestene revisjonen og sekretariatet har 

levert. 
 

Dialogen med ordfører og rådmann oppleves som god. 
 
Utvalget forhandler nå med revisor om rammer for nye oppdrag, noe som er en 

ny arbeidssituasjon. 

 

 
Asker 16.1 2017,  
 
Ole Willy Sandbekk 
leder kontrollutvalget 

 

 

 Mona Moengen 
Sekretariatsleder 
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Vedlegg 
Kontrollutvalgets saker 2016 

Møte Sak nr. 

 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdi

g 

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. 

Utskrift 

sendt 

26.1.16 

 K-styret 1.3.16 

(sak 16/16) 

  

  

 

 

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  

 

 
 
 
 
 
 
10/16 

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: 

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. 

Saksutskrift 

sendt 

18.2.16 

 K-styret 1.3.16 

sak 25/16 

Vedtaket ble 

endret til : 

1. 

Kommunestyret 

velger BDO 

som ny revisor 

for perioden 1. 

juni 2016 til og 
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Møte Sak nr. 

 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdi

g 

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: 

1. Kommunestyret vedtar plan for 

forvaltningsrevisjon 2016 – 2019. 

2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å 

foreta endringer i planen. 

Saksutskrift 

sendt 

21.3.16 

K-styret 

12.4.16 

sak 33/16 
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g 

 
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      

25.4.16 

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. 

 

 
Poster 

Budsjett 
2017 

Kontrollutvalget Godtgjørelser 
kontrollutvalget 

   516 000.- 

Saksutskrift 

sendt 

24.5.16 
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Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdi

g 

 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 

K-styret 

6.9.16 

Sak 83/16 

   

 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. 

     



 

14 

 

Møte Sak nr. 
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g 

 

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.      

 
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 
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19.9.2016 

53/16 
Oppfølging av forvaltningsrevisjon 

- Skolefritidsordningen 

Kontrollutvalget registrerer at anbefalingene er fulgt opp, 

og avslutter med dette oppfølgingen av 

forvaltningsrevisjonen. 

     

 
54/16 

Overordnet analyse for 

selskapskontroll 

Kontrollutvalget vedtar overordnet analyse for 

selskapskontroll 

     

 

55/16 

Plan for selskapskontroll 2016 - 

2019 

Kontrollutvalget vedtar Plan for selskapsrevisjon 2016 – 

2019. 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. 

Saksutskrift 

sendt 

21.9.16 

K-styret 

6.12.16 sak 

134/16 

   

 
56/16 

Revisjonsmetodikk - orientering 

ved revisor 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 57/16 Orientering fra revisor Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 
58/16 

Om valg av revisor til fellesnemda Kontrollutvalget ber sekretær om å planlegge et felles møte 

med kontrollutvalgene i Hurum og Røyen. 

     

 

59/16 

Forslag til ny kommunelov - 

høringsinnspill fra kontrollutvalget 

Kontrollutvalget vedtar innspill til høringsuttalelsen til ny 

kommunelov med de endringer som fremkom i møtet. 

Innspillet oversendes formannskapet til videre behandling. 

Saksutskrift 

sendt 

21.9.16 

K-styret 

11.101.16 

sak 110/16 

   

 
60/16 

Gjensidig orientering om aktuelle 

saker fra komiteer og utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 61/16 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 

62/16 

Eventuelt 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.- 

 

Saksutskrift 

sendt 

21.9.16 

K-styret 

6.12.16 sak 

135/16 
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2. Forslaget følger formannskapets innstilling til 

kommunestyret vedrørende behandling av 

rapport for 2. tertial.  
 

17.10.16 
63/16 

Orientering om Arba 
Inkludering 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 

64/16 

Orientering om utfallet av 
skjønnsretten ifm utbygging av 
Otto Blehrs vei 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 

65/16 

Orientering om kommunens 
engasjement i Asker sentrum 
AS 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 

66/16 
Forvaltningsrevisjon 
anskaffelser - foranalyse 

Kontrollutvalget har merket seg at selskapene ikke 
har levert materiale til revisor i et hensiktsmessig 
format. 
 
Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon på 
anskaffelsesområdet i tråd med revisors forslag. 
 
Rapporten leveres til januarmøtet 2017. Det settes 
av inntil 400 timer til prosjektet inklusiv foranalysen. 

Utskrift 
sendt 
18.10.16 

    

 
67/16 Orientering fra revisor 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 

68/16 

Gjensidig orientering om 
aktuelle saker fra komiteer og 
utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 
69/16 Referater 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 

70/16 Eventuelt 
Møteplan 2017: 16.1, 13.2, 20.3, 24.4, 22.5, 19.6, 
21.8, 18.9, 16.10, 11.12 
  

     

14.11.16 

71/16 Valg av revisor til fellesnemda  
Utvalgslederne kontakter respektive ordførere for å 
avklare om det er behov for anbudsprosess for å 
velge revisor til fellesnemda. 

     



 

17 

 

Møte Sak nr. 
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g 

 

72/16 Forvaltningsrevisjon 
Leder av fellesnemd for kommunesammenslåing 
inviteres til et møte med kontrollutvalgene i Asker, 
Hurum og Røyken på nyåret. 

     

 

73/16 Eventuelt 
Sekretærene undersøker om kontrollutvalget i SAS-
kommunene (Nye Sandefjord kommune) kan komme 
til møtet på nyåret. 

     

5.12.2016 74/16 
Frie inntekter - rapportering til 
kontrollutvalget 

Kontrollutvalget mottar til orientering samme 

rapportering på skatt og rammetilskudd som Utvalg 

for økonomi, eiendom og eierstyring og 

Administrativ ledergruppe. 

     

 75/16 

Oppfølging av 
forvaltningsrevisjon Sosialhjelp 
til unge i Asker 

Kontrollutvalget har merket seg at rapporten er fulgt 
opp, og avslutter med dette sin oppfølging av 
forvaltningsrevisjonen. 

     

 76/16 
Selskapskontroll Asker Produkt 
AS 

1. Utvalget ba revisor komme tilbake med en 
redegjørelse for EØS-støtteregelverket til denne 
type virksomheter og mulige konsekvenser samt 
avklare status for utsalget i Asker sentrum. 
Tilleggsundersøkelsen gjennomføres innenfor en 
ramme på 20 timer, og legges frem til 
februarmøtet. 

2. Rapporten fra eierskapskontrollen oversendes 
kommunestyret sammen med 
tilleggsundersøkelsen. 

     

 77/16 
Regnskapsrevisjon - Status og 
risikoområder 

Kontrollutvalget tar informasjon om status og 

risikoområder for regnskapsrevisjon av Asker 

kommunes regnskap for 2016 til orientering. 

     

 78/16 Orientering fra revisor  Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 79/16 
Årsplan 2017 - Asker 
kontrollutvalg 

1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte årsplanen 
for 2017. 

2. Saken sendes kommunestyret med følgende 
forslag til vedtak: 
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 Kommunestyret tar 
kontrollutvalgets årsplan for 2017 
til orientering.  

 

 80/16 

Gjensidig orientering om 
aktuelle saker fra komiteer og 
utvalg 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 81/16 Referater  Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 

82/16 

Eventuelt  

Fra behandlingen: Henvendelse angående bygging av 
ungdomsskole på Landøya var sendt utvalget på 
epost. Leder orienterte om henvendelsen. Vedtak: 
Kontrollutvalget drøftet henvendelsen angående 
bygging av ungdomsskole på Landøya. Saken blir ikke 
å behandle. 

     

       ok 

 

 

 

 


