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1 Innledning 

Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget 
er med sitt sekretariat og revisjon sentrale hjelpeorganer for kommunestyret og skal 
utøve sitt arbeid i henhold til kommunelovens bestemmelse i kapittel 12 i Kommuneloven. 

 
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner omfatter kommunens og 
fylkeskommunens kontrollutvalg, og gjelder utvalgets ansvar og oppgaver, regler om 
saksbehandling m.m. jf. kommuneloven § 77. Forskriften har bestemmelser om 
kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon (kap.4), 
forvaltningsrevisjon (kap.5) og selskapskontroll (kap.6). I tillegg er kontrollutvalget gitt 
oppgaver i forbindelse med valg av revisor (§16), ansettelse, suspensjon og oppsigelse 
av revisor (§17) og budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen (§18). 
Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til enhver 
tid tilfredsstiller utvalgets behov (§20). 

 

Årsrapporten omfatter tidsrommet 1.1.2016 til 31.12.2016. Rapporten gir oversikt over 
medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget, møter, opplysning om antall saker, 
og utvalgets arbeid. I hovedsak brukes saksnummer til kontrollutvalget. I enkelte tilfeller 
hvor det refereres til saksnummeret til kommunestyret, oppgis dette spesifikt. Der det gis 
referanse til kapitler eller paragrafer uten annen angivelse, viser disse til 
kontrollutvalgsforskriften. 

 

 

2 Kontrollutvalget i Bærum 

Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den 
kommunale forvaltning på sine vegne. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges 
blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. Utvalgets leder og nestleder har 
møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker behandles.

 
Utvalget skal bestå 

av minimum tre personer. 
 
Sammensetning 

I kommunestyrets konstituerende møte 20.10.2015, ble kontrollutvalget i Bærum 
bestemt endret fra 7 til 5 medlemmer. For perioden 2015-2019 er utvalgets 
sammensetning: 

 
 

Medlemmer Parti Varamedlemmer 

Per Arne Nyberg AP Dagny Kristine Anestad, Roar 
Snedkerud, Tine Lillemoen Asklund 

Carl Wilhelm Johannes 
Tyrén (**) 

Frp Ellen Sigrid Hollerud Bradley, Jon-Roar Selenlius, 
Klara Marie Komperud Dyresen 

Hilde Solberg Øydne  H Jan Olsen, Merete Skaug 

Hulda Tronstad  V Bernt Stilluf Karlsen, Inger Catrine Bangum, 
Turid Bergene Bahlman 

Kaare Granheim KrF Kari Husøy 
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Kontrollutvalgets arbeidsform 

Rammene for kontrollutvalgets arbeid er fastsatt i forskrift om kontrollutvalg i kommuner 
og fylkeskommuner fastsatt av kommunal- og regionaldepartementet 15. juni 2004.. 

 

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget organ når det gjelder tilsyn og kontroll, og det 
er bare kommunestyret som kan gi kontrollutvalget instrukser og konkrete oppdrag. 
Kommuneloven gir kontrollutvalget et vidtgående mandat. Kontrollutvalget kan hos 
kommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse, eller 
ethvert dokument, og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å 
gjennomføre sine oppgaver. Innsynsretten gjelder også heleide kommunale selskaper. 

 
Kontrollutvalget utøver sitt tilsyn og sin innsynsrett som et kollegium og ikke som 
enkeltpersoner. Rapporter om gjennomførte kontroller kan legges frem for kommunestyret, 
og et sammendrag av fjorårets virksomhet rapporteres i kontrollutvalgets 
å r s r a p p o r t  til kommunestyret. Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for 
demokratisk innsyn og kontroll i alle sider ved kommunens virksomhet. Det inngår ikke 
i kontrollutvalgets tilsynsansvar å overprøve politiske vedtak som er foretatt av 
kommunens folkevalgte organer. 

 

Kontrollutvalgets møter er åpne, og skal kun lukkes når enkeltsaker krever det. 
Kontrollutvalg og revisorer har rett til innsyn i alle interkommunale samarbeid etter 
kommuneloven § 27 og i alle aksjeselskap som er eid av kommunen alene, eller sammen 
med andre kommuner/ fylkeskommuner. 

 
Saker til behandling 

Gjennom året 2016 ble det avholdt 10 kontrollutvalgsmøter. Tilsammen 66 saker er 
behandlet. 

 
Arbeid i utvalget 

Kontrollutvalget besluttet å dra på virksomhetsbesøk til VEAS (sak 24/16). Det var første 
gang utvalget besøkte en virksomhet, noe som utvalget fant var lærerikt. 

 
Kontrollutvalget har utarbeidet et forslag til regelverk for høring i kontrollutvalget som er 
vedtatt av kommunestyret 7.12.16, sak 115/16. 

 
Kontrollutvalgets rapportering til kommunestyret 

Kontrollutvalget har i 2016 oversendt følgende saker til kommunestyret: 
 

Forvaltningsrevisjon 
Vedlikehold av skoler og øvrige bygninger sak 025/16 18.04.16. Kommunestyret 25.05.16 
sak 060/16. 

Investeringer som vedtatt? sak 036/16 09.05.16. Kommunestyret 31.08.16 sak 082/16. 

Investeringen i nytt økonomisystem (BØR) sak 050/16 12.09.16. Kommunestyret 28.09.16 
sak 088/16. 

Norskspråklig kompetanse i barnehagene sak 056/16 10.10.16. Kommunestyret 26.10.16 
sak 101/16. 

Behandling på korttidsplass? sak 060/16 07.11.16. (Oversendt kommunestyret men ikke 
behandlet ennå) 

Andre saker: 

Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 Kontrollutvalget 08.02.16 sak 010/16. 
Kommunestyret 16.03.16 sak 025/16 
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Plan for selskapskontroll 2016-2019 Kontrollutvalget 08.02.16 sak 012/16. Kommunestyret 
16.03.16 sak 028/16 

Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2017 Kontrollutvalget 08.02.16 sak 013/16. 
Kommunestyret 17.02.16 sak 017/16. 

Årsregnskap for kontrollutvalgssekretariatet 2015 Kontrollutvalget 07.03.16 sak 017/16. 
Kommunestyret 16.03.16 sak 027/16 

Årsrapport og regnskap revisjonen 2015 Kontrollutvalget 07.03.16 sak 018/16. 
Kommunestyret 16.03.16 sak 026/16 

Kontrollutvalgets uttalelse om Bærum kommunes årsregnskap 2015 Kontrollutvalget 
18.04.16 sak 023/16. Kommunestyret 25.05.16 sak 045/16. 

Eierskapskontroll utført i 2016 sak 065/16 05.12.16. (Oversendt kommunestyret men ikke 
behandlet ennå) 

3 Saksbehandling og sekretariat 

Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til enhver 
tid tilfredsstiller utvalgets behov. Sekretariatet skal påse at de saker som behandles 
av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt. Sekretariatet 
bør holde seg oppdatert om saker som er relevante for kontrollutvalget. 

 

Sekretariatet var i 2016 bemannet med én person i 0,5 årsverk. Kontrollutvalget ønsket 
å endre sekretariatsordning fra 2017. Det ble foretatt en tilbudsforespørsel til 4 mulige 
leverandører, og Romerike kontrollutvalgsekretariat IKS ble valgt. 

 

Utvalgets sammensetning, møter, saksdokumenter og møteprotokoller legges løpende 
ut på utvalgets hjemmeside: www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk. Her kan en finne 
frem til saker som er behandlet, også i tidligere år. 

 

4 Tilsyn med revisjonens arbeid 

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen 
på vegne av kommunestyret, herunder påse at kommunen har en forsvarlig 
revisjonsordning. 

 

Den praktiske delen av tilsyns- og kontrolloppgavene ivaretas hovedsakelig av revisjonen 
på oppdrag fra kontrollutvalget. Dessuten kan også kontrollutvalgets sekretariat utføre 
deler av arbeidet. Derfor må kontrollutvalget ha tilsyn med revisjonen og utvalgets 
sekretariat. Kontrollutvalget har i 2016 holdt seg løpende orientert om revisjonens 
virksomhet, og fått seg forelagt de saker det har bedt om og fått svar på de spørsmål som 
er stilt. 

 

I revisjonens virksomhetsplan fremgår bl.a. revisjonens resultatmål og frister for året. 
Planen for 2017 ble behandlet i desembermøtet 2016 

 
Rapportering om revisjonens virksomhet 

Kontrollutvalget stilte seg positiv til at Bærum kommunerevisjon inngår et formelt samarbeid 
om forvaltningsrevisjon med Rogaland revisjon som en prøveordning (sak 55/16). 
Ordningen vil bli evaluert i 2017. 

Bærum kommunerevisjon ble i 2016 trukket ut for kvalitetskontroll av regnskapsrevisjon og 
forvaltningsrevisjon i regi av Norges Kommunerevisor-forbund. Kvalitetskontrollen medførte 
ingen merknader. 

Bærum kommunerevisjon leverte sin årsrapport og regnskap for 2015, og saken ble 
behandlet i møte 7. mars 2016. 

http://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk
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Uttalelse om årsregnskap 

Kontrollutvalget avga sin uttalelse til kommunestyret om Bærum kommunes årsregnskap 
for 2015, i møte 18.4.15, sak 23/16. Kontrollutvalget hadde ingen merknader til 
kommunens regnskap 2015, og revisjonsberetningen til dette. 

 
Oppfølging av revisjonsmerknader 

Når revisor påpeker forhold i årsregnskapet, jf. forskrift om revisjon i kommuner og 
fylkeskommuner § 4, skal kontrollutvalget påse at dette blir fulgt opp. Det skal også 
rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en 
tilfredsstillende måte. Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret om hvordan 
kommunestyrets merknader er blitt fulgt opp. 

 
Kontrollutvalget har fulgt opp revisjonsmerknader fra 2014, og har intet å bemerke (sak 
5/16). 

 
Mislighetsforhold 

I septembermøtet orienterte revisjonen kontrollutvalget om at mislighetssaken fra 2014 
knyttet til et av kommunens tjenestesteder, er fremmet for tingretten i september 2016. 
Videre har kontrollutvalget fått informasjon om at revisor har bistått kommunens 
varslingssekretariat med en sak. Kommunerevisjonen følger saken og vil orientere 
kontrollutvalget om utfallet. Revisjonen har for øvrig ikke fått kjennskap til saker som 
gjelder misligheter i 2016. 

 
Kontrollrapport 

Skattekontoret har foretatt kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Bærum. I følge 
skattekontoret utøves det tilfredsstillende arbeid i henhold til gjeldende regelverk på 
følgende områder: 

 Intern kontroll 

 Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet 

 Skatte- og avgiftsinnkreving 

Arbeidsgiverkontroll gjøres ikke i tilstrekkelig omfang, og det er et avvik på 1,7 prosentpoeng 
i forhold til kravet (sak 16/16). 

 

5 Forvaltningsrevisjon 
 
Kommunestyret vedtok Plan for forvaltningsrevisjon 17.02.16, sak 017/16. I 2016 og 2017 
ønsker kontrollutvalget å vurdere forvaltningsrevisjoner på følgende områder: 

 Administrasjon 

 Barnehager 

 Grunnskoleopplæring 

 Helse og omsorg 

 Fysisk planlegging, kulturminne, natur 

 I enkelte selskaper. 
 
Kontrollutvalget behandlet 5 revisjonsrapporter i 2016. Alle sakene er oversendt 
Kommunestyret. Nedenfor følger hovedfunnene i revisjons-rapportene. 

 
Vedlikehold av skoler og øvrige bygninger  

Forvaltningsrevisjonen ble behandlet i kommunestyret i mai. De viktigste funnene i 
rapporten: 
 
Kostnadsestimatet for å hente inn vedlikeholdsetterslepet øker fra 0,9 mrd. i 1999 
til 2,4 mrd. i 2008, selv om det er en målsetting og redusere etterslepet i perioden. 
Avviket mellom de to estimatene skyldes at vedlikeholdsetterslepet har økt og eller 
at kostnaden med å hente inn vedlikeholdsetterslepet ble undervurdert i 1999.  
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Revisjonen har ikke funnet saker hvor det er gitt utfyllende informasjon om 
økningen til politisk nivå før i 2014/2015. 
Vedlikeholdsetterslepet ble ikke vesentlig redusert i perioden 2008 til 2013, selv 
om dette var en målsetting.  
Bygningsmassen er ikke tilstrekkelig tilstandsvurdert, og tilstandsvurderinger 
registreres ikke i kommunens FDVU-system. 
 

Investeringer som vedtatt? 
Prosjektet fokuserer på de folkevalgtes muligheter for styring av investeringer. 
Undersøkelsen omfatter 20 investeringer på til sammen 1 361 mill. Funnene avdekker et 
vesentlig forbedringspotensial i den overordnete styringen av investeringene. 
 
Hovedfunn i rapporten er: 

 Bare 30 % av investeringene ble gjennomført innenfor kommunestyrets 
opprinnelige kostnadsramme. 

 I snitt ble de 57 % dyrere enn opprinnelig kostnadsramme. 

 I snitt ble de ferdigstilt 16 mnd. etter opprinnelig frist. 

 De folkevalgte får mangelfull styringsinformasjon. 

 Det opplyses ikke om opprinnelig kostnadsramme og frist, når rammene endres. 

 Halvparten av investeringene er ikke mulig å finne igjen i objektregnskapet. 

 De folkevalgte får ikke alltid sluttrapportering for investeringer over 60 mill. 
 
Investeringen i nytt økonomisystem (BØR)  
Forvaltningsrevisjonen ble behandlet i kommunestyret 28.09.16, sak 088/16.  
Hensikten med prosjektet var å finne årsaker til overskridelsene og avdekke om 
administrasjonen har fulgt gjeldende bestemmelser. 
 
Hovedfunn i rapporten: 

 Åpningen for andre løsninger enn standard programvare medførte overskridelser. 

 Svak prosjektstyring medførte overskridelser. 

 Saksfremleggene om å åpne for andre løsninger var ikke forsvarlig utredet. 

 Budsjettforslag og informasjonen om økonomien var ikke forsvarlig utredet. 
 
Norskspråklig kompetanse blant ansatte i kommunens barnehager 
Forvaltningsrevisjonen ble behandlet i Kommunestyret 26.10.16 sak 101/16.  
 
Kontrollutvalget ønsket å undersøke om den norskspråklige kompetansen til de ansatte i 
kommunens barnehager støtter opp om barnehagenes formål, oppgaver og innhold. 
Revisjonens undersøkelser viser lite som tyder på at manglende norskferdigheter blant 
ansatte i Bærums barnehager er et vesentlig problem når det gjelder barnehagenes formål, 
oppgaver og innhold. 
 
Forvaltningsrevisjon - Behandling på korttidsplass? 
Saken er ennå ikke behandlet i kommunestyret. Undersøkelsen viser at kommunens 
institusjonstjenester har stor endringsvilje og endringsevne. Generelt er det svært godt 
samsvar mellom kommunestyret vedtatt mål for korttidsplassene og aktiviteten på området. 
Rapporten fokuserer på utfordringer på området. Hovedfunn: 

 Korttidsplassene brukes til behandling slik de skal. 

 Det er korttidsoppholdene på langtidsenhetene som drar gjennomsnittlig botid opp.  

 Registreringssystemet har uutnyttede potensialer for styringsinformasjon. 
 

Oppfølging av forvaltningsrevisjoner 
I august behandlet kontrollutvalget en sak om oppfølging av tidligere kontroller, og avsluttet 
sitt arbeid med følgende:  

 016/13 Forvaltningsrevisjon - Prognoser for elevtall 

 004/15 Forvaltningsrevisjon – Kulturhuset i kommunen 

 041/15 Forvaltningsrevisjon – Digitalisering av kommunens tjenester 
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Forvaltningsrevisjoner i 2017 
Utvalget vedtok i sak 54/16 at utvalget skal stemme over forslag til nye 
forvaltningsrevisjonsprosjekter. Kontrollutvalget prioriterte følgende prosjekter for 2017: 

 Kan byggesaksbehandlingen effektiviseres?  

 Oppleves hjemmehjelpen som godt organisert?  

 Er veivedlikeholdet i samsvar med inngåtte kontrakter  
 
Ytterligere to prosjekter vurderes i løpet av våren 2017. 

 
 

6 Selskapskontroll 

Kommuneloven fastslår at Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen 
av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.

 
Nærmere regler om 

selskapskontroll er gitt i kontrollutvalgs-forskriften
 
kapittel 6. 

 
Plan for selskapskontroll 2016 – 2019 er vedtatt av Kommunestyret 16.03.16, sak 028/16. I 
henhold til planen skal kontrollutvalget vurdere eierskapskontroll i kommunens selskaper 
minst én gang i perioden 2016-2019. Det skal kontrolleres om den som utøver kommunens 
eierinteresser, utøver myndigheten i henhold til lovverket og i samsvar med kommunestyrets 
vedtak og forutsetninger. Kontrollutvalget kan på bakgrunn av risiko- og 
vesentlighetsvurderinger selv vedta å gjennomføre forvaltningsrevisjoner i selskaper hvor det 
er adgang til det. 
 
I desembermøtet rapporterte kommunerevisjonen på eierskapskontroller utført i 2016. 
Revisjonen mener kommunen har etablert og fører god kontroll med sine eierinteresser i 
kommunale selskaper. 
 
Det er etablert rutiner for eierstyring som ivaretar kommunen som eier på en god måte. 
Eierutvalget følger opp relevante saker vedrørende eierstyring, og har tatt aktivt del i 
prosessen med utforming av eiermelding for kommunen. Gjennomgangen viser at 
Eierutvalget systematisk avholder dialogmøter med selskapene og gir råd til 
ordføreren/kommunens representant i forkant av selskapenes 
generalforsamlinger/representantskapsmøter. Gjennomførte kontroller viser at kommunens 
eierinteresser utøves i samsvar med gjeldende regelverk og politiske vedtak. 
 

7 Særlige oppgaver for kontrollutvalget 
 

Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid 
Kontrollutvalget skal etter § 18 utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet 
i kommunen. Der kommunen har egen revisjon avgir revisjonen innstilling til 
kontrollutvalget om budsjett for revisjonen. Revisjonens handlingsprogram 2017 – 2020 
med budsjett, samt sekretariatets budsjett for 2017

 
ble behandlet i møte 10.10.16.  

 

 
For kontrollutvalget i Bærum kommune, 
 
Per Arne Nyberg  
leder 

Mona Moengen 
                                                                                              sekretær 
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VEDLEGG 1 

 
SAKER BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 2016 

Møtedato Sakstittel Saksnr 

18.01.2016 Godkjenning av protokoll 001/16 

 Revisjonens serviceerklæring til kontrollutvalget 2016 002/16 

 Kontrollutvalgets risiko- og vesentlighetsanalyse og plan for selskapskontroll 2016- 003/16 

 
Kontrollutvalgets risiko og vesentlighetsvurdering og overordnete plan for 
forvaltningsrevisjon 

004/16 

 OPPFØLGING AV REVISJONSMERKNADER FRA 2014 005/16 

 Virksomhetsplan 2016 - Revisjonen 006/16 

 Virksomhetsplan 2016_Kontrollutvalget 007/16 

 Vurdering av forvaltningsrevisjon om nytt økonomisystem 008/16 

08.02.2016 Godkjenning av protokoll 009/16 

 Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 010/16 

 Oppfølging av mislige forhold 2. halvår 2015 011/16 

 Plan for selskapskontroll 2016-2019 012/16 

 Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2017 013/16 

 Forslag forvaltningsrevisjon om investeringen i økonomisystem 014/16 

07.03.2016 Godkjenning av protokoll 015/16 

 Skatteoppkreverfunksjonen for Bærum kommune - Kontrollrapport 2015 016/16 

 Årsregnskap for kontrollutvalgssekretariatet 2015 017/16 

 Årsrapport og regnskap revisjonen 2015 018/16 

 Idedugnad forvaltningsrevisjoner 2016 019/16 

18.04.2016 Godkjenning av protokoll 020/16 

 Revisjonens gjennomgang av Årsrapport 2015 for Bærum kommune 021/16 

 Bærum kommunes regnskap 2015 022/16 

 Kontrollutvalgets uttalelse om Bærum kommunes årsregnskap 2015 023/16 

 Virksomhetsbesøk våren 2016 024/16 

 Forvaltningsrevisjon - Vedlikehold av skoler og øvrige bygg 025/16 

 Forslag til regelverk for høring i kontrollutvalget 026/16 

 Kontrollutvalgssekretariatets arbeidsoppgaver 027/16 

 Utkastene til prosjektforslag 028/16 

09.05.2016 Godkjenning av protokoll 029/16 

 Orientering fra Follo og Romerike Kontrollutvalgssekretariater 030/16 

 Kontrollutvalgssekretariatets Økonomimelding I  - Regnskap pr 31.03.2016 031/16 

 Revisjonens regnskap pr. 31.mars 2016 - Øk.meld 1/2016 032/16 

 Etterlevelsesrevisjon 2016 033/16 

 Forslag til regelverk for høring i kontrollutvalget 034/16 

 Utkastene til prosjektforslag 035/16 

 Investeringer som vedtatt? 036/16 

15.06.2016 Godkjenning av protokoll 037/16 

 Utsettelse av frist for forvaltningsrevisjonen av BØR 038/16 

 Valg av nye forvaltningsrevisjoner 039/16 

 Godkjenning av protokoll 040/16 

 Revisors egenvurdering av uavhengighet 041/16 

 Frister for forvaltningsrevisjoner 2016 042/16 

 Rådmannens oppfølging av kontrollutvalgsvedtak 043/16 

12.09.2016 Godkjenning av protokoll 044/16 

 Forslag til møtedatoer for kontrollutvalget i 2017 045/16 

 Kontrollutvalgssekretariatets Økonomimelding II - Regnskap pr 31.07.2016 046/16 

 Revisjonens regnskap pr 31. juli 2016 - Øk.meld. 2/2016 047/16 
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 Oppfølging av mislige forhold 1. halvår 2016 048/16 

 Forsinket rapport om korttidsplassene 049/16 

 Forvaltningsrevisjonsrapport: Investeringen i nytt økonomisystem (BØR) 050/16 

10.10.2016 Godkjenning av protokoll 051/16 

 Kontrollutvalgssekretariatets budsjettforslag 2017 052/16 

 Bærum kommunerevisjon - Handlingsprogram 2017 - 2020 053/16 

 Idedugnad forvaltningsrevisjoner 2017 054/16 

 Formelt samarbeid om forvaltningsrevisjon 055/16 

 
Forvaltningsrevisjon - Norskspråklig kompetanse blant ansatte i kommunens 
barnehager 

056/16 

07.11.2016 Godkjenning av protokoll 057/16 

 Kvalitetskontroll av revisjonen 058/16 

 Anskaffelse av sekretærbistand til kontrollutvalget 059/16 

 Forvaltningsrevisjon - Behandling på korttidsplass? 060/16 

 Valg av forvaltningsrevisjoner for 2017 061/16 

05.12.2016 Godkjenning av protokoll 062/16 

 Vurdering av to valgte forvaltningsrevisjoner 063/16 

 Revisjonssjefens betingelser 2016 064/16 

 Eierskapskontroll utført i 2016 065/16 

 Virksomhetsplan 2017 revisjonen 066/16 

 


