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MØTEPROTOKOLL  
 

Fellesmøter kontrollutvalgene i Asker, Hurum og Røyken 
 
Dato: 23.05.2018 kl. 18:00 
Sted: Hurum rådhus, Formannskapssalen, Nordre Sætrevei 1, 3475 

Sætre   
Arkivsak: 17/00017 
  
Tilstede:  Fra kontrollutvalget i Hurum møtte: Knut Sørli, leder Geir Tveit, 

nestleder, Thomas R. Jacobsen, Anne Berit Vestad Wærpen 
og Margareth Wrålid.  
 
Fra kontrollutvalget i Røyken møtte: Lars Sverdrup Johansen, 
leder, Hans Frivold, Halvard Berg og Ami Bernérus. 
 
Fra kontrollutvalget i Asker møtte Ole Willy Sandbekk, leder, 
Erling Bergsaker, nestleder, William Norset og Petter Berntsen. 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Bjørn Funderud, Hurum kontrollutvalg, Stein Annexstad, Asker 
kontrollutvalg 

  
Forfall:  Thomas R. Jacobsen, Hurum, Anne Berit Vestad Wærpen, 

Hurum og Hans Frivold, Røyken, Kirsti Kierulf, Asker, Astrid 
Nesland, Asker 

  
Andre: Ordfører i Asker og leder av fellesnemnda Lene Conradi. 

Pål Ringnes (KUBIS), sekretær for kontrollutvalgene i Hurum 
og Røyken. 

  
Protokollfører: Utvalgssekretær Mona Moengen, Rokus 
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6/18 16/00106-3 Drøfting av mulige felles tema for forvaltningsrevisjon 8 

7/18 17/00020-4 Eventuelt 9 
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Saker til behandling 

1/18 Protokoll fra møtet 22.8.2017 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Fellesmøter kontrollutvalgene i Asker, 
Hurum og Røyken 

23.05.2018 1/18 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Protokoll fra møtet 22.8.2017 godkjennes 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Vedtak  
Protokoll fra møtet 22.8.2017 godkjennes 
 
[Lagre]  
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2/18 Orientering om status i arbeidet med 
kommunesammenslåingen 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Fellesmøter kontrollutvalgene i Asker, 
Hurum og Røyken 

23.05.2018 2/18 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Saken tas til orientering 
 
 
Møtebehandling 
Leder av fellesnemnda orienterte. Kontrollutvalgenes spørsmål ble besvart. 
 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering 
 
[Lagre]  
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3/18 Prosess for valg av revisor til nye Asker kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Fellesmøter kontrollutvalgene i Asker, 
Hurum og Røyken 

23.05.2018 3/18 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Det anbefales at kontrollutvalgene igangsetter en prosess for valg av revisor til nye 
Asker kommune. 
 
Det anbefales videre at sekretariatene legger frem en tentativ tidsplan for prosessen. 
 
 
Møtebehandling 
Lars Sverdrup Johansen fremmet følgende forslag: 
 
Det anbefales at kontrollutvalgene igangsetter en prosess for valg av privat revisor til 
nye Asker kommune. 
 
Det anbefales at sekretariatene legger frem sak for det enkelte kontrollutvalg. 
 
Sekretariatene legger frem en tentativ tidsplan for prosessen. 
 
Vedtak  
Det anbefales at kontrollutvalgene igangsetter en prosess for valg av privat revisor til 
nye Asker kommune. 
 
Det anbefales at sekretariatene legger frem sak for det enkelte kontrollutvalg. 
 
Sekretariatene legger frem en tentativ tidsplan for prosessen. 
 
[Lagre]  
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4/18 Prosess for valg av sekretariat til nye Asker kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Fellesmøter kontrollutvalgene i Asker, 
Hurum og Røyken 

23.05.2018 4/18 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Det fremmes ikke forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling 
Lars Sverdrup Johansen fremmet følgende forslag: 
 
Sekretariatene bes tilskrive prosjektrådmannen om bistand til saksforberedelser. 
Vedtak  
Sekretariatene bes tilskrive prosjektrådmannen om bistand til saksforberedelser. 
   
 
[Lagre]  
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5/18 Kontrollutvalget i nye Asker kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Fellesmøter kontrollutvalgene i Asker, 
Hurum og Røyken 

23.05.2018 5/18 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Saken tas til orientering 
 
 
Møtebehandling 
Knut Sørli ba om at vedtakene i kommunestyresakene om politisk struktur i nye 
Asker kommune ble vedlagt protokollen 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering 
 
 
[Lagre]  
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6/18 Drøfting av mulige felles tema for forvaltningsrevisjon 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Fellesmøter kontrollutvalgene i Asker, 
Hurum og Røyken 

23.05.2018 6/18 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Saken legges frem uten innstilling 
 
 
Møtebehandling 
Knut Sørli oppsummerte med følgende forslag: 
  
Kontrollutvalgene jobber videre med temaene digitalisering og mobbing i skolen. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalgene jobber videre med temaene digitalisering og mobbing i skolen. 
 
 
[Lagre]  
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7/18 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Fellesmøter kontrollutvalgene i Asker, 
Hurum og Røyken 

23.05.2018 7/18 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Ingen saker  
 
 
Møtebehandling 
Neste møte blir i rådhuset i Asker kommune. Kontrollutvalget i Asker kommune står 
for valg av dato. 
 
Vedtak  
Ingen vedtak 
 
[Lagre]  
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Arkivsak-dok. 18/00030-8 
Saksbehandler Mona Moengen 
        Pål Ringnes 
   
Saksgang Møtedato 

Fellesmøter kontrollutvalgene i Asker, Hurum og 
Røyken          

14.01.2019 

 
 
 

   
 

VALG AV SEKRETARIATORDNING TIL NYE ASKER KOMMUNE 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Det fremmes ikke forslag til vedtak. 
 
Vedlegg:  

1. Rapport fra Deloitte om Alternativer for valg av sekretariatsordning for 
kontrollutvalg 

2. Saksfremlegg fra Asker kommune om valg av sekretariatsordning (Røyken 
kommune)  

3. Saksfremlegg fra Asker kommune om valg av sekretariatsordning (Hurum 
kommune) 

4. Saksfremlegg fra Asker kommune om valg av sekretariatsordning (Asker 
kommune) 

 

Saksframstilling: 
Det vises til vedlagte saksfremlegg.  
 

Etter saksfremleggene er utarbeidet, bestilte kontrollutvalget i Røyken kommune en 
rapport fra Deloitte om Alternativer for valg av sekretariatsordning for kontrollutvalg. 
 
Rapporten ligger vedlagt. Manager Iver Fiksdal fra Deloitte vil møte for å redegjøre 
for rapporten. 
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Desember 2018 
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«Alternativer for valg av 

sekretariatsordning for 

kontrollutvalg» 

Desember 2018 

Kartleggingen er utarbeidet for 

Røyken kommune av Deloitte AS. 

Deloitte AS 

Postboks 221 Sentrum 

NO-0103 Oslo 

tlf: 23 27 90 00 

www.deloitte.no 
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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn og formål 

Deloitte har i samsvar med bestilling fra kontrollutvalget i Røyken 9. oktober 2018, sak 47/18, gjennomført 

en kartlegging av de to alternative sekretariatsordninger som er aktuelle valg for kontrollutvalget i nye 

Asker kommune. Formålet med kartlegging har vært å presentere hovedtrekkene ved hver av ordningene, 

samt hvilke styrker og svakheter som knytter seg til ordningene sett opp mot utvalgte vurderingskriterier. 

Det er ikke en del av mandatet til Deloitte å gjøre en endelig vurdering av hvilken ordning nye Asker bør 

benytte seg av.  

Nye Asker kommune vil bestå av kommunene Asker, Hurum og Røyken. Kontrollutvalget i Røyken 

kommune mottar per dags dato sine sekretariatstjenester fra Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og 

omegn IS (KUBIS), som er et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27. Kontrollutvalget i 

Hurum kommune inngår i og mottar sekretariatstjenester fra det samme interkommunale samarbeidet, 

mens kontrollutvalget i Asker kommune per dags dato kjøper sine sekretariatstjenester i markedet fra 

Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS). ROKUS er (til forskjell fra KUBIS) organisert som et 

interkommunalt selskap (IKS) etter lov om interkommunale selskaper. 

1.2 Kriterier for vurdering av sekretariatsordninger 

I bestilling fra kontrollutvalget i Røyken kommune går det frem at de ulike sekretariatsordningene som er 

aktuelle for kontrollutvalget i nye Asker kommune, bør vurderes mot et sett med kriterier. I bestillingen er 

det vist til at slike kriterier blant annet kan være: 

 Erfaring, kompetansebredde og sektorkunnskap 
 Kvalitet 
 Fleksibilitet 
 Kostnadseffektivitet 

 Nærhet til oppdragsgiver og lokalkunnskap  

 

I møte i kontrollutvalget i Røyken kommune 6. november 2018, sak 59/18, ble det med tanke på kriterier 

for vurdering av sekretariatsordning også vist til at det burde tas hensyn til tilsvarende vedtak i 

kontrollutvalget i Asker. I dette vedtaket går det frem at følgende kriterier skal vurdere i forbindelse med 

utredning av sekretariatsordning: 

 Kompetansebredde og sektorkunnskap  

 Kvalitet  
 Fleksibilitet 

 Kostnadseffektivitet – forutsigbarhet i kostnad  
 Fellesnemndas prinsipp om å begrense deltakelse i interkommunale samarbeid og selskaper 

 
På bakgrunn av dette, har Deloitte satt sammen følgende liste med kriterier for vurdering av de ulike 

sekretariatsordningene: 
 

 Kvalitet, kapasitet og kompetanse (erfaring og sektorkunnskap) 
 Fleksibilitet  
 Nærhet til oppdragsgiver og lokalkunnskap 
 Forutsigbarhet i kostnader og kostnadseffektivitet 
 Begrensning i deltakelse i interkommunale samarbeid og selskaper 

 

1.3 Undersøkelsesopplegg og rapportstruktur 

For å gjennomføre kartleggingen har Deloitte tatt utgangspunkt i regelverk, ulike veiledere og rapporter 

knyttet til kontrollutvalgssekretariatenes rolle, for å kunne si noe om hvilke krav det er viktig at et 

kontrollutvalg tar hensyn til i forbindelse med valg av sekretariatsordning, samt hvilke føringer og 

anbefalinger sentrale aktører innenfor kommunal revisjon, kontroll og tilsyn gir. 

Videre har Deloitte samlet inn og gått gjennom data knyttet til de to ulike sekretariatsordningene, og omtalt 

hvordan disse er organisert på overordnet nivå, samt hvor utbredt de ulike typene av sekretariatsordninger 
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er både på nasjonalt nivå og i nærhet til nye Asker kommune. I tillegg har data om de to ulike ordningene, 

samt om ulike aktuelle leverandører av sekretariatstjenester, blitt samlet inn og analysert opp mot de ulike 

kriteriene presentert i kapittel 1.2.  

Det var ikke en del av mandatet å intervjue potensielle leverandører av sekretariatstjenester. Deloitte har 

likevel kontaktet de leverandørene som vi har vurdert å være mest aktuelle. Dette for å få 

bekreftet/avkreftet om de var aktuelle, enten ved at nye Asker gikk inn som ny eier/deltager i 

virksomheten, eller ved at virksomheten kunne være interessert i å tilby sine sekretariatstjenester i 

markedet. Samtalene var kun ment å være kartleggende og innebærer ingen forpliktende standpunkt. 

Rapporten fra kartleggingen består av tre hovedkapitler. Kapittel 2 inneholder en gjennomgang av ulike 

former for tilknytning av kontrollutvalgssekretariat, samt en fremstilling av hvilke tilknytningsformer som 

er mest utbredt både nasjonalt og i nærheten av nye Asker kommune. Kapittelet inneholder også en 

oversikt over mulige leverandører av sekretariatstjenester til nye Asker kommune. 

Kapittel 3 inneholder en vurdering av de ulike typene sekretariatsordning og de mulige leverandørene av 

sekretariatstjenester opp mot de kriteriene kontrollutvalget i Røyken har definert, mens kapittel 4 

oppsummerer hovedfunnene i kartleggingen. 
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2. Oversikt over sekretariatsordninger og 

mulige leverandører 

I dette kapittelet er det foretatt en overordnet gjennomgang av sekretariatsordningene som i samsvar med 

bestillingen kan være aktuelle for kontrollutvalget i nye Asker kommune. Gjennomgangen omfatter en 

beskrivelse av typiske trekk ved de ulike typene av sekretariatsordninger, en oversikt over utbredelsen av 

ulike ordninger nasjonalt og lokalt, og oversikter over mulige leverandører av sekretariatstjenester til 

kontrollutvalget i nye Asker kommune. Leverandøroversiktene omfatter både leverandører det forventes 

at er interesserte i å tilby sekretariatstjenester til kontrollutvalget (bekreftet gjennom uforpliktende 

samtaler med leverandørene), og leverandører som potensielt kan være interesserte i å tilby 

kontrollutvalget sekretariatstjenester.  

2.1 Sekretariatsordninger 

De to sekretariatsordningene kontrollutvalget har ønsket at Deloitte skal kartlegge, er de følgende: 

1. At sekretariatsordningen for kontrollutvalget i nye Asker kommune ivaretas ved å tre inn i et 

etablert interkommunalt samarbeid, fra og med 1.1.2020.  

 Samarbeid kan gjennomføres både som et interkommunalt samarbeid etter § 27 i 

kommuneloven eller ved å blir medeier i et interkommunalt selskap (regulert i 

særlov).1 

 

2. At sekretariatsordningen for kontrollutvalget i nye Asker kommune ivaretas ved kjøp av tjenesten 

i markedet. 

 Kjøp i markedet kan omfatte både kjøp av tjenester fra private leverandører og som kjøp 

av tjenester fra offentlige aktører slik som interkommunale samarbeid og 

interkommunale selskap.  

I dag har kommunene som inngår i nye Asker ulike sekretariatsordninger. Røyken og Hurum kommuner 

mottar sine sekretariatstjenester fra Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn IS (interkommunalt 

samarbeid - KUBIS), mens Asker kommune kjøper sine sekretariatstjenester i markedet fra Romerike 

kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS). 

På bakgrunn av dette har vi vurdert det som relevant å se på tre ulike måter å knytte til seg 

sekretariatstjenester på:  

 samarbeid med andre kommuner (interkommunalt samarbeid)  

 kommunalt eierskap (interkommunalt selskap)  

 kjøp i markedet. 

I tabellene under er ulike sentrale trekk ved de tre ulike måtene å knytte til seg sekretariatstjenester på 

presentert, herunder lovgrunnlag, typiske kostnadsoppsett, ordningens forekomst nasjonalt og eksempel 

på kontrollutvalg som får levert sine tjenester fra leverandører innenfor hver av ordningstypene. 

 

 

 

 

 

                                                

1 Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Lov om interkommunale selskaper. LOV-1999-01-29-6. 
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Tabell 1: Sentrale trekk ved interkommunale samarbeid etter kommuneloven § 27 

Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven §27 

Lovgrunnlag og organisering 

 Samarbeid mellom kommuner/fylkeskommuner regulert av kommuneloven § 27.  

 
 Kan organiseres som et selvstendig rettssubjekt, men kan også kun være et samarbeidsorgan 

mellom kommuner for å løse felles oppgaver.  
 

 Etter IKS, er dette den hyppigst forekommende måten å organisere sekretariatsordningen på. 

Kostnader  

 Kostnader kan fordeles på ulike måter, for eksempel ved: 
o Fast beløp etter eierandel 
o Akontoinnbetaling, med endelig fordeling av kostnader ved årsslutt, etter faktisk aktivitetsnivå 

(timeforbruk, møteaktivitet mv.) 
 

 Innskudd knyttet til opprettelse av samarbeid kan forekomme. 

Kjente leverandører i geografisk nærhet 

 KUBIS er organisert som et interkommunalt samarbeid. Det er også Vestfold interkommunale 
kontrollutvalgssekretariat (VIKS), som fungerer som sekretariat for blant annet Sande, 
Holmestrand, Re og Horten kommuner. Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS), 
som er sekretær for Oppegård, Frogn, Ski, Ås, Vestby. Nesodden og Enebakk kommuner, er også 
organisert som et interkommunalt samarbeid. 

Andre forhold 

 I ny kommunelov vil denne samarbeidsformen forsvinne, og av vedtak om ny lov går det frem at 

dagens § 27-samarbeid innen fire år etter lovens ikrafttreden må omdanne seg enten til kommunalt 
oppgavefellesskap eller interkommunalt politisk råd, alternativt omorganiseres til annen 
selskapsform (IKS, AS eller SA).  

 

 

Tabell 2: Sentrale trekk ved interkommunale selskap 

Interkommunalt selskap etter lov om IKS (intkomsel.) 

Lovgrunnlag og organisering 

 Samarbeid mellom kommuner/fylkeskommuner, regulert av særlov. 

   

 Egen juridisk enhet, der deltakerne til sammen har ubegrenset ansvar for selskapets forpliktelser, 

og der deltakerne hefter for sin andel av selskapets totale forpliktelser. 

 

 IKS er den mest utbredte organiseringsformen nasjonalt for kontrollutvalgssekretariat. 

 

Kostnader 

 Kostnader kan fordeles på ulike måter, for eksempel ved: 

o Fast deltakerinnskudd etter eierandel, innbyggertall el. 
o Fakturering etter registrert timeforbruk per deltaker 

 

 I tillegg kommer eventuelle etableringskostnader/innskudd i forbindelse med opprettelse av 

selskap. 

Kjente leverandører i geografisk nærhet 

 Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS), som per i dag leverer tjenester til Asker 
kommune (da ved kjøp i markedet), er organisert som et interkommunalt selskap. Det samme 
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er Temark – Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS, som er sekretær for blant annet 
Notodden og Porsgrunn kommuner. 

Andre forhold 

 ESA stilte i 2004 spørsmål ved om IKS-lovens ansvarsregler var i strid med forbudet mot 

statsstøtte i EØS-avtalen artikkel 61 (1). Det at et IKS ikke kan gå konkurs, samt det 
ubegrensede ansvaret til eierne, gjør at de interkommunale selskapene i dag har en fordel i 
markedet i form av lån og kreditt på bedre vilkår enn andre selskaper. Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet gjennomførte en høringsrunde om mulige endringer i lov om 
interkommunale selskaper. Konklusjonen etter høringsrunden var at en lovendring som 
avskjærer IKS-ene fra å utføre økonomisk aktivitet i statsstøtterettslig forstand vil være 
fordelaktig. Saken er imidlertid fremdeles til behandling, og det er per dags dato ikke avgjort 

hvorvidt IKS-er sine muligheter til å selge tjenester i markedet skal begrenses. 

 

Tabell 3: Kjøp av tjeneste i markedet 

Kjøp av tjeneste i markedet 

Lovgrunnlag 

 Kjøp av tjenester skjer gjennom konkurranseutsetting av kontrollutvalgets sekretariatsfunksjon, og 
inngåelse av kontrakt med privat/offentlig leverandør som selger sekretariatstjenester. 
 

 Rundt 60 kommuner i landet kjøper sine sekretariatstjenester i markedet, enten fra private 
leverandører eller fra kommunale/fylkeskommunale ordninger. Dette gjør kjøp av tjenester i 

markedet til den tredje vanligste måten å organisere sekretariatsordning for kontrollutvalget på. 

Kostnader 

 Kostnader påløper i samsvar med spesifikasjoner i inngått kontrakt (årlig fastpris eller timepris). 

Kjente leverandører i geografisk nærhet 

 Asker kommune kjøper sine tjenester i markedet fra ROKUS. Kommunene i Valdres kjøper sine 
sekretariatstjenester fra selskapet Lukkeleik AS, mens tolv kommuner i Hedmark og Oppland 
kjøper sine tjenester fra Kontrollutvalgstjenester AS. Sandefjord kommune kjøper 
sekretariatstjenester fra et privat tjenesteleverandør og flere kommuner i både Hallingdal og 
Gudbrandsdalen kjøper sekretariatstjenester fra private leverandører, henholdsvis fra et lokalt 
enkeltmannsforetak og fra selskapet Søstrene Åsjord AS.  

 

2.2 Utbredelse av sekretariatsordninger nasjonalt og regionalt 

En gjennomgang av landets kommuner viser at de to interkommunale samarbeidsordningene dominerer 

når det gjelder hvilken type sekretariatsordning som er mest utbredt nasjonalt. 345 av landets 422 

kontrollutvalget mottar sekretariatstjenester fra enten interkommunalt samarbeid (159) eller 

interkommunalt selskap (186). 71 kontrollutvalg kjøper tjenesten i markedet (fordelt på 53 kontrollutvalg 

som kjøper tjenesten fra private leverandører, og 18 kontrollutvalget som kjøper sine sekretariatstjenester 

fra offentlige leverandører).2 Oslo, Bergen, Trondheim og Skien kommuner har egne 

kontrollutvalgssekretariater (egne ansatte), mens Austevoll kommune og Os kommune i Hordaland har 

inngått en ordning om bytte av sekretariatstjenester. Figuren under viser den samlede oversikten over 

hvor mange kontrollutvalg som mottar sekretariatstjenester fra de ulike ordningstypene på nasjonalt nivå: 

  

                                                

2 Sekretariat for kontrollutvalget i Hordaland fylkeskommune selger tjenester til 16 kommuner i Hordaland, mens Bærum 
og Asker kommuner kjøper sekretariatstjenester fra Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS.  
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Figur 1: Oversikt over ulike sekretariatsordninger og antall kontrollutvalg per ordning på nasjonal nivå (N=422)  

 

Når det gjelder utbredelsen av ulike sekretariatsordninger i kommuner med nærhet til både Røyken og nye 

Asker kommuner, viser gjennomgangen at interkommunalt samarbeid er den mest vanlig typen 

sekretariatsordning. 31 kontrollutvalg mottar sine sekretariatstjenester fra interkommunale samarbeid. 

Dette inkluderer de 17 kontrollutvalgene som mottar tjenester fra KUBIS, samt syv kommuner i Follo og 

syv kommuner i Vestfold. Videre er 13 kommuner på Romerike medeiere i det interkommunale selskapet 

ROKUS IKS. Asker og Bærum kommuner kjøper i tillegg sekretariatstjenester i markedet fra ROKUS IKS. 

Oslo kommune har sitt eget kontrollutvalgssekretariat, mens kommunene i Hallingdal og Sandefjord 

kommune kjøper sekretariatstjenester i markedet fra private leverandører.  

Tabell 4: Oversikt over sekretariatsordninger, antall kontrollutvalg per ordning og sekretariat i nærheten til 

Røyken og nye Asker 

Ordning Antall kontrollutvalg per ordning i 
kommuner i nærheten til Røyken og 
nye Asker 

Sekretariat 

Interkommunalt 

samarbeid 

31  KUBIS 

 FIKS 
 VIKS 

Interkommunalt 
selskap 

13  ROKUS 

Kjøp i markedet 8  ROKUS 
 Deloitte 
 Søstrene Åsjord 

 Lukkeleik AS 
 Kontrollutvalgstjenester 

AS 

Eget sekretariat 1  Oslo kommune 

 

 

 

159

186

71

4 2

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

IS IKS Kjøp av tjeneste i
markedet

Eget sekretariat Annen ordning



2/19 Valg av sekretariatordning til nye Asker kommune - 18/00030-8 Valg av sekretariatordning til nye Asker kommune : Røyken kommune - kartlegging av sekretariatsordninger

 

11  

Figuren under viser den samlede oversikten over hvor mange kontrollutvalg som har valgt de ulike 

sekretariatsordningene i Buskerud, Akershus, Vestfold og Oslo: 

Figur 2: Oversikt over ulike sekretariatsordninger og antall kontrollutvalg per ordning i nærheten til Røyken og 

nye Asker (kommuner i Buskerud, Akershus, Vestfold og Oslo) (N=53) 

 

2.3 Leverandøroversikt 

Deloitte har videre gjort en kartlegging av kjente mulige leverandører av sekretariatstjenester til 

kontrollutvalget i nye Asker kommune. Oversikten over mulige leverandører omfatter ulike interkommunale 

leverandører av sekretariatstjenester og en privat leverandør. Blant de interkommunale aktørene finner vi 

de to leverandørene som per i dag leverer sekretariatstjenester til Røyken, Hurum og Asker kommuner 

(KUBIS og ROKUS). Den private leverandøren som synes mest aktuell (Søstrene Åsjord AS), leverer per i 

dag sekretariatstjenester til tre kommuner i Gudbrandsdalen. 

I tillegg er det tre interkommunale aktører med noe større geografiske avstand til nye Asker kommune, 

som leverer sekretariatstjenester til kontrollutvalget i kommuner i sitt geografiske område (VIKS - Vestfold 

Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat, FIKS - Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat og 

Temark – Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS).  

2.3.1 Aktuelle leverandører 

Leverandørene i oversikten under kan etter det Deloitte kjenner til være interessert i å tilby tjenester til 

nye Asker kommune. 
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Kontrollutvalgs-
sekretariatet i 
Buskerud og 
omegn IS (KUBIS) 

KUBIS har sitt nedslagsfelt blant kontrollutvalgene i 
Buskerud, og leverer i dag sekretariatstjenester til både 
Røyken og Hurum kommuner. KUBIS leverer også 
sekretariatstjenester til både Drammen kommune og 
Buskerud fylkeskommune. Det interkommunale 
samarbeidet har dermed erfaring som sekretær for 

Deltager (primært) 
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2.3.2 Andre leverandører i nærområdet 

VIKS (Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat), FIKS (Follo interkommunale 

kontrollutvalgssekretariat) og Temark (Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS) er, på samme 

måte som ROKUS, samarbeid og selskaper med en geografisk tilknytning til et bestemt område. I 

motsetning til ROKUS er imidlertid ingen av samarbeidene og selskapene per i dag involvert i å levere 

sekretariatstjenester til kommuner som skal inn i eller som ligger svært nært nye Asker kommune. Dette 

gjør at det etter Deloittes vurdering fremstår som noe mindre sannsynlig at disse aktørene vil være 

interesserte i å tilby sekretariatstjenester til kontrollutvalget i nye Asker kommune. De tre selskapene er 

likevel inkludert, for å synliggjøre for kontrollutvalget hvilke aktører som eksisterer og som kan være 

alternativer dersom vedtas at sekretariatsordningen for kontrollutvalget i nye Asker kommune ivaretas ved 

å tre inn i et etablert interkommunalt samarbeid. 

I tillegg kan det ikke utelukkes at også andre aktører som per i dag ikke leverer sekretariatstjenester til 

kontrollutvalg, vil kunne ha interesse av å levere sekretariatstjenester til kontrollutvalget i nye Asker 

kommune, herunder for eksempel mindre advokatfirma og enkeltstående advokater, eller 

konsulentselskaper som ønsker å utvide sin virksomhet til også å omfatte sekretariatstjenester. Både 

advokatfirma og konsulentselskaper utfører sekretariatsoppdrag i landet ellers, men ordningene 

forekommer ikke i det sentrale østlandsområdet per i dag.  

                                                

3 Antallet kontrollutvalg i ROKUS’ portefølje vil bli redusert med tre som følge av kommunesammenslåing. 

kontrollutvalg både i flere av aktuelle kommunene som går 
inn i nye Asker kommune og for kontrollutvalg i 
kommuner/fylkeskommuner av en viss størrelse og som det 
er relevant å sammenlikne nye Asker kommune med 
(eksempelvis har Drammen kommune cirka 68 000 
innbyggere, mens nye Asker kommune vil ha cirka 93 000 
innbyggere). Etter det Deloitte erfarer, ønsker KUBIS å 
levere sekretariatstjenester til kontrollutvalget i nye Asker 
kommune, og da helst ved at den nye kommunen blir med i 
det interkommunale samarbeidet. 

Romerike 
kontrollutvalgs-

sekretariat IKS 
(ROKUS) 

ROKUS leverer per i dag sekretariatstjenester til 
kontrollutvalgene i både Asker og Bærum kommuner, i 

tillegg til kontrollutvalgene i kommunene på Romerike, og 
selskapet er blant de største aktørene innenfor 
sekretariatstjenester i det sentrale østlandsområdet. ROKUS 
har i tillegg en strategi og ambisjon om å opprettholde den 
oppdragsmengden selskapet har per i dag, også etter 
kommunereformen.3 Etter det Deloitte erfarer har ROKUS, 
blant annet på bakgrunn av den koblingen selskapet allerede 
har til dagens Asker kommune (samt til nabokommunen 
Bærum) og ambisjonen om fremdeles å være en betydelig 
aktør i området, ønske om å levere sekretariatstjenester til 
kontrollutvalget i nye Asker kommune. 

Eierskap eller kjøp i markedet 

Søstrene Åsjord 
AS 

Når det gjelder den private leverandøren (Søstrene Åsjord 
AS), er dette en leverandør som erfaringsmessig har levert 
tilbud på sekretariatstjenester i flere kommuner over de 
siste årene, der denne tjenesten har blitt lyst ut i markedet. 
Dersom kontrollutvalget i nye Asker kommune bestemmer 
seg for å lyse ut sekretariatstjenestene i markedet, er det 
Deloittes erfaring at leverandøren vil vurdere å legge inn et 
tilbud på å levere denne tjenesten. 

Kjøp i markedet 
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3. Styrker og svakheter ved de ulike 

sekretariatsordningene 

3.1 Kontrollutvalgssekretariatets rolle og oppgaver 

Et grunnleggende premiss for hvilken type sekretariatsordning et kontrollutvalg velger å benytte seg av, 

er hvilken rolle og hvilke oppgaver utvalget ønsker å legge til sekretariatet. I Deloittes evaluering fra 2014 

av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat, er det vist til at kontrollutvalgssekretariatene i norske 

kommuner i hovedsak innehar en av de tre rollene administrator, saksbehandler eller utreder.4 

Sekretariatets rolle som administrator omfatter først og fremst oppgaver som typisk kan karakteriseres 

som sekretærmessige, som utarbeidelse og distribusjon av møteinnkallinger, praktisk tilrettelegging av 

møter og protokollføring, i tillegg til de oppgavene sekretariat har som fremgår av kontrollutvalgsforskriften 

§ 20 om ansvar for saksbehandling og å påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig 

utredet og at utvalgets saker blir iverksatt. 

Rollen som saksbehandler vil i tillegg til administrative/sekretærmessige oppgaver, også kunne omfatte 

oppgaver knyttet til forberedelse og vurdering av saker som skal legges frem for kontrollutvalget. Dette vil 

for eksempel kunne omfatte å gjøre vurderinger av om forvaltningsrapporter fra revisjonen er av 

tilstrekkelig god kvalitet og i samsvar med kontrollutvalgets bestilling, eller av relevansen og betydning av 

bestemte funn i rapporten eller revisjonens anbefalinger for kommunens videre arbeid innenfor det temaet 

som er omhandlet av forvaltningsrevisjonsrapporten. 

Når det gjelder sekretariatets rolle som utreder, vil denne i tillegg til de oppgavene som inngår i rollene 

som administrator og saksbehandler, også kunne inneholde mer omfattende oppgaver knyttet til for 

eksempel risiko- og vesentlighetsvurdering (overordnet analyse) i forbindelse med utarbeidelse av plan for 

forvaltningsrevisjon og andre typer utredning/kartlegginger som kontrollutvalget ønsker å få utført.   

Beslutningen om hvilke oppgaver kontrollutvalget ønsker at sekretariatet skal ivareta vil påvirke hvilke 

krav kontrollutvalget bør stille til kompetanse, erfaring og kapasitet til den/de som leverer 

sekretariatstjenesten til kontrollutvalget. For eksempel vil et kontrollutvalgssekretariat som primært utfører 

administratoroppgaver være mindre avhengig av å ha tilgang på et fagmiljø med kapasitet og kompetanse 

til å kunne utrede kompliserte saker, enn det et sekretariat som også er ment å utføre denne typen arbeid 

vil være. Før kontrollutvalget gjør et valg av sekretariat er det derfor viktig at det gjøres en innledende 

vurdering av hvilke oppgaver utvalget planlegger at sekretariatet skal utføre, og deretter gjør en vurdering 

av hvilke tilknytningsformer som kan gi kontrollutvalget de nødvendige sekretariatstjenestene. 

 

3.2 Kvalitet, kompetanse og kapasitet 

I Kontrollutvalgsboken blir det pekt på at sekretariatet er kontrollutvalgets viktigste hjelper og støttespiller, 

og at et velfungerende sekretariat er en forutsetning for at kontrollutvalget kan kunne utføre sin tilsyns- 

og kontrollfunksjon på en god måte. Følgelig er det viktig at sekretariatet for kontrollutvalget er i stand til 

å utføre sine oppgaver med den kvaliteten som er nødvendig ut fra kontrollutvalgets behov. Som pekt på 

innledningsvis i kapittel 3.1, vil rollen og oppgavene kontrollutvalget ser for seg at sekretariatet skal løse 

være avgjørende for hvilke kvalitetskrav utvalget trenger å stille til sekretariatet. Hvilke kvalitet 

sekretariatene har i sine utførte oppgaver vil i stor grad avhenge av sekretariatenes kompetanse og 

kapasitet.  

I Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) sin veileder for sekretariat for kontrollutvalg (2018)5, blir det vist til at 

en forutsetning for et fungerende kontrollutvalg er at sekretariatet for kontrollutvalget har eller har tilgang 

på både en bredt sammensatt kompetanse og tilstrekkelig kapasitet. I veilederen vises det til at FKT er av 

den oppfatning at bred kompetanse betyr at minimum én ansatt i sekretariatet har relevant høyere 

                                                

4 Deloitte (2014): Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat, s. 174. 
5 Forum for Kontroll og Tilsyn (2018): Veileder. Sekretariat for kontrollutvalg. 
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utdanning fra universitet eller høgskole, men at antall ansatte med høyere utdanning vil avhenge av 

størrelsen på sekretariatet. Videre blir det vist til at det etter FKTs mening er viktig at sekretariatene har 

flere ansatte, gjerne med forskjellig utdanning, realkompetanse og bakgrunn. Dette vil ifølge FKT bidra til 

at sekretariatene blir mindre sårbare ved sykdom og annet fravær, samt at man ved å ha et bredere faglig 

miljø vil være bedre rustet til å løse vanskelige enkeltsaker.  

Norges kommunerevisorforbund (NKRF) viser i sin veileder for god skikk og praksis for 

kontrollutvalgssekretariatene (2018)6 til Kontrollutvalgsboken,7 der det går frem at det er viktig at 

sekretariatet besitter kompetanse om blant annet regnskap, revisjon og offentlig forvaltning. Videre peker 

NKRF på at selv om det i kommuneloven ikke er stilt direkte krav til sekretariatets kompetanse, går følgende 

frem av merknaden til ny koml. § 23-7, 1. ledd: «Det følger av bestemmelsen at sekretariatet skal ha 

kapasitet og kompetanse som oppfyller kontrollutvalgets behov for utrednings- og 

sakforberedelseskapasitet». NKRF anbefaler i sin veileder at det ved nye ansettelser av sekretærer til 

kontrollutvalg stilles krav om høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå. Kravet til utdanning bør 

imidlertid sees i sammenheng med relevant erfaring fra offentlig virksomhet. Videre peker NKRF på at det 

er viktig at sekretariatet har kjennskap til og forståelse for politiske og administrative prosesser. 

I Kontrollutvalgsboken fra KMD blir det også vist til at sekretariatet for kontrollutvalget må ha tilstrekkelig 

kapasitet til saksforberedelse, utredning og oppfølging av kontrollutvalgets saker.  

Som pekt på under overskrift 3.1, er et grunnleggende premiss for valg av sekretariatsordning hvilke 

oppgaver kontrollutvalget ønsker å legge til sekretariatet. Dette er også reflektert i merknadene til den nye 

kommuneloven, som gjengitt i NKRFs veileder, der det går frem at sekretariatet skal ha kapasitet og 

kompetanse som oppfyller kontrollutvalgets behov for utrednings- og sakforberedelseskapasitet. Dersom 

kontrollutvalget ønsker et sekretariat som i hovedsak utfører administrative oppgaver (utarbeidelse av 

sakspapirer, møteprotokoll mm.), vil behovet for bred faglig kompetanse og forvaltningsmessig innsikt og 

forståelse være vesentlig mindre omfattende enn dersom sekretariatet skal stå for utredende arbeid som 

for eksempel gjennomføring av risiko- og vesentlighetsanalyse i forbindelse med utarbeidelse av plan for 

forvaltningsrevisjon. I førstnevnte tilfelle, vil andre faktorer som for eksempel samlede kostnader og 

fleksibilitet/leveringsdyktighet være av større betydning å ta hensyn til enn kompetanse og kapasitet til 

saksutredning/-forberedelse. I det motsatte tilfellet, der kontrollutvalget ønsker at sekretariatet også skal 

kunne utføre mer omfattende utredningsarbeid, er det viktigere at utvalget tar stilling til hvilken 

kompetanse (erfaring og kunnskap) og kapasitet som er tilgjengelig gjennom ulike ordninger og 

leverandører. Samtidig er det viktig å understreke at ettersom sekretariatet for kontrollutvalget skal påse 

at de saker som legges frem for kontrollutvalget er forsvarlig utredet, bør det stilles krav til et visst 

kompetansenivå også i tilfeller der kontrollutvalget ser for seg at sekretariatet primært skal ha en 

administrator-rolle.  

Et annet moment det kan være relevant å ta stilling til med tanke på valg av sekretariatsordning, er hvilke 

fagutviklingsmuligheter og -nettverk de ulike interkommunale og private leverandørene deltar i og har 

tilgang til. I Kontrollutvalgsboken blir det pekt på at sekretariatet for kontrollutvalg, i tillegg til tilstrekkelig 

kapasitet til saksforberedelse, utredning og oppfølging av saker, også bør holde seg oppdatert om saker 

som er relevante for kontrollutvalget, slik at det kan være en faglig ressurs og diskusjonspartner for 

kontrollutvalget. Dette kan gjelde for eksempel endringer i regelverk, faglige kurs og konferanser eller 

rapporter fra statlige tilsyn i kommunen. I denne forbindelse kan det være nyttig å vurdere hvilke kanaler 

de ulike aktørene har når det gjelder for eksempel å holde seg oppdatert på endringer i regelverk eller for 

å delta på faglige kurs og konferanser.  

3.2.1 Om de aktuelle ordningene og leverandørene 

Som det fremgår over, vil kompetanse, faglig kvalitet og kapasitet hos leverandører av 

sekretariatstjenester kunne variere med bakgrunn i flere ulike forhold, blant annet fagbakgrunn hos 

ansatte, erfaring med oppfølging av kontrollutvalg, antall ansatte og personlige egenskaper. Ifølge en 

utredning av kontrollutvalgets sekretariatsfunksjon gjennomført av PwC (2017), vil interkommunale 

samarbeidsløsninger ofte ha ansatte med bakgrunn og erfaring fra de kommunene de fungerer som 

                                                

6 NKRF (2018): Veileder for god skikk og praksis for kontrollutvalgssekretariatene. 
7 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2015): Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver. 
2. utgave. 
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sekretær for, som kan fungere som en god sparringpartner for kontrollutvalget med hensyn til hvordan 

den spesifikke kommunen fungerer og når det gjelder forståelse for kommunale prosesser generelt. 

Interkommunale samarbeid vil ifølge kartleggingen også kunne se sammenhenger og gi erfaringsoverføring 

mellom de ulike kommunene i sin oppdragsportefølje. Samtidig blir det pekt på at det ikke er noe i veien 

for at også ekstern leverandører av sekretariatstjenester også kan besitte slik kompetanse. PwC peker 

videre i sin utredning på at løsninger med flere ansatte vil kunne gi et bedre fagmiljø og gjøre ordningen 

mindre sårbar. Det blir vist til at interkommunale samarbeidsordninger ofte kan stå godt rustet med tanke 

på antall ansatte, mens dette ofte vil kunne variere mer blant eksterne leverandører. Blant annet blir det 

pekt på at de store revisjons- og regnskapsselskapene har tilgang til et større antall medarbeidere rundt 

sekretæren som gir godt fagmiljø ved behov, mens små eksterne leverandører i større grad vil ha 

utfordringer med dette ettersom leverandøren ofte kan dreie seg om en person. 

Det er Deloittes oppfatning at de to interkommunale aktørene som leverer sekretariatstjenester til dagens 

Asker kommune, har kapasitet, erfaring og sektorkunnskap til å håndtere de alle ulike sekretariatsrollene. 

Både KUBIS og ROKUS har tre ansatte, der flere eller alle har erfaring fra sekretariatsarbeid i kontrollutvalg 

i ulike kommuner og relevant høyere utdanning. Begge aktørene har også erfaring med rollen som utreder 

for kontrollutvalg, og har blant annet utført analysearbeid knyttet til utarbeidelse av plan for 

forvaltningsrevisjon.  

Når det gjelder de øvrige interkommunale samarbeidene og selskaper som kan være mulige leverandører 

av sekretariatstjenester til nye Asker kommune, er det Deloittes oppfatning at disse i hovedsak har 

kapasitet og kompetanse som tilsvarer den hos henholdsvis KUBIS og ROKUS IKS. Både Vestfold 

Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (VIKS), Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) 

og Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark IKS) er aktører med flere ansatte8, og har 

erfaring fra sekretariatsarbeid i mange kommuner over en lengre periode. De har også erfaring med rollen 

som utreder for kontrollutvalgene de fungerer som sekretær for. 

Når det gjelder kjøp i markedet er det identifisert at dette kan omfatte både private leverandører slik som 

Søstrene Åsjord AS og det interkommunale selskapet ROKUS. ROKUS sin kapasitet og kompetanse er nevnt 

over. Når det gjelder Søstrene Åsjord har også dette selskapet tre ansatte som de kan trekke på ved behov. 

Samtidig er det Deloittes forståelse at det i hovedsak er én av de ansatte som primært arbeider med å 

levere sekretariatstjenester til kontrollutvalg, mens de to andre involveres i enkeltsaker der deres 

fagkunnskap er særlig relevant.  Leverandøren synes videre å ha noe mer begrenset erfaring både med 

hensyn til antall kontrollutvalg de betjener og hvor lenge de har utført dette arbeidet. 

Som det går frem av avsnittene over, har alle aktørene som er identifisert som mulige leverandører flere 

ansatte å trekke på, noe som gir kapasitet til å håndtere og redusere sårbarhet ved sykdom og annet 

fravær.  

Alle de interkommunale samarbeidene og selskapene i gjennomgangen over, er medlemmer i Norges 

Kommunerevisorforbund (NKRF). Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) og Agder og 

Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark IKS) er i tillegg medlem av Forum for Kontroll og Tilsyn 

(FKT). Gjennom disse organisasjonene har de interkommunale aktørene tilgang på ytterligere møte- og 

kompetansearenaer, der man kan utveksle erfaringer med andre som arbeider med og opp mot kontroll 

og tilsynsfunksjonen i kommunene. Gjennom organisasjonene har man også tilgang på ulike kurs og 

konferanser, som kan omhandle for eksempel endringer i regelverk, ulike revisjons- og tilsynsfaglige tema, 

samt sekretariatets rolle opp mot kontrollutvalget. Den private leverandøren er ikke medlem av NKRF 

og/eller FKT. I mange tilfeller vil det likevel være mulig for private leverandører å delta på arrangementer, 

kurs og konferanser i regi av NKRF eller FKT ved behov.   

                                                

8 FIKS har på tidspunktet for kartleggingen kun én ansatt. Samarbeidet har imidlertid to stillinger, og arbeider med å 
fylle den stillingen som på kartleggingstidspunktet står ledig. 
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3.3 Fleksibilitet 

I Kontrollutvalgsboken9 blir det vist til at sekretariatet for kontrollutvalget må være fleksibelt når det gjelder 

tidspunkt for møter i utvalget, og være tilgjengelig for utvalget med tanke på drøfte saker mellom møtene. 

Behovet for et fleksibelt sekretariat blir også trukket frem i NKRF sin veileder for kontrollutvalgssekretariat. 

De ulike leverandørene av sekretariatstjenester i denne kartleggingen sine muligheter til å være fleksible 

når det gjelder tidspunkt for møter, vil i stor grad henge sammen med antall ansatte hos de ulike 

leverandørene, samt hvor mange kommuner hver enkelt ansatt har ansvar for å følge opp. Leverandører 

med én ansatt som håndterer mange kommuner vil nødvendigvis ikke ha mulighet til å være like fleksibel 

som en leverandør med flere ansatte med færre kommuner per ansatte når det kommer til å bemanne om 

i forbindelse med for eksempel sykdom eller annet fravær. Leverandører med færre ansatte og/eller mange 

kontrollutvalget per ansatte vil sannsynligvis også kunne ha vanskeligere for å flytte/utsette møter dersom 

kontrollutvalget skulle ha behov for dette, ettersom leverandøren ofte vil være avhengig av at én bestemt 

person har anledning til å stille på nye/alternative møtedatoer.  

Fleksibilitet kan også handle om i hvilken grad de ulike leverandørene har mulighet til å tilpasse tjenestene 

til kommunens spesifikke behov. Dette kan avhenge av tilknytningsform til sekretariatet. Dersom 

kommunen går inn som en av flere eiere eller deltagere i et samarbeid, vil en sannsynligvis ikke kunne 

kreve å få tilpasset tjenestene i særlig stor grad. Dersom kommunen velger å kjøpe tjenestene i et marked 

kan kommunen sannsynligvis bedre anledning til å utforme en spesifikasjon av tjenestene som i større 

grad er tilpasset det behovet som kommunen har. 

På samme måte som kontrollutvalget bør gjøre en innledende vurdering av hva slags rolle og oppgaver 

man ønsker å legge til kontrollutvalgssekretariatet, kan det også være relevant å gjøre en vurdering av 

hvilket fleksibilitetsbehov kontrollutvalget har.  

3.3.1 Om de aktuelle ordningene og leverandørene 

For de ulike aktørene som kan være mulige leverandører av sekretariatstjenester til kontrollutvalget i nye 

Asker kommune, viser kartleggingen at selv om den private leverandøren i utgangspunktet har færrest 

ansatte, har aktøren blant de lavere forholdstallene mellom antall ansatte og antall kontrollutvalg (tre 

kontrollutvalg per ansatt). Kun VIKS har et lavere forholdstall mellom antall ansatte og antall kontrollutvalg 

enn dette (2,3), mens de resterende interkommunale aktørene har mellom 3,5 og 5,7 kontrollutvalg per 

ansatt. KUBIS har det høyeste forholdstallet mellom antall ansatte og antall kontrollutvalg blant de mulige 

leverandørene, med 5,7 kontrollutvalg for hver ansatt å følge opp.10 Antall kontrollutvalg per ansatt vil 

kunne ha innvirkning på de ulike leverandørene sin kapasitet og dermed deres evne til å være fleksible og 

tilgjengelige for kontrollutvalget mellom møter og ved eventuelt behov for endring av møtetidspunkter. 

Mulighetene for fleksibilitet hos sekretariatet, både når det gjelder tilgjengelighet og særlig når det gjelder 

tilpasning av tjenestene til kontrollutvalgets spesifikke behov, vil sannsynligvis kunne påvirkes mer 

gjennom en anskaffelsesprosess i markedet enn den vil ved å tre inn i en interkommunal 

samarbeidsløsning.  

3.4 Nærhet til oppdragsgiver og lokalkunnskap 

Når det gjelder nærhet til oppdragsgiver viser kartleggingen at det per i dag er interkommunale samarbeid 

og interkommunale selskap som leverer sekretariatstjenester i nærområdet til nye Asker, men at en kan 

knytte til seg disse tjenestene også gjennom kjøp i markedet (for eksempel ved kjøp av tjenester fra et 

interkommunalt selskap). Sånn sett vil ikke valg av sekretariatsordning nødvendigvis påvirke hvorvidt det 

er mulig å knytte til seg sekretariatstjenester som ligger i nærheten av den nye kommunen. 

Når det gjelder lokalkunnskap, er det Deloittes oppfatning at dette henger tett sammen med både 

geografisk nærhet til oppdragsgiver og med erfaring fra arbeid opp mot kontrollutvalgene i de kommunene 

som vil inngå i nye Asker kommune. I praksis betyr dette at de to leverandørene som per i dag leverer 

                                                

9 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2015): Kontrollutvalgsboken. Veileder om kontrollutvalgets rolle og 
oppgaver. 2. utgave. 
10 Tall om antall ansatte og antall kontrollutvalg er hentet fra hjemmesidene til de ulike sekretariatene (kubis.no, 
rokus.no, viksre.no, temark.no, follofiks.no/om_fiks.html). Forholdstallet for hvor mange kontrollutvalget hver enkelt 
sekretær betjener, er beregnet ved å dele antall kontrollutvalg sekretariatet betjener på antall ansatte i sekretariatet. 
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sekretariatstjenester til henholdsvis Røyken, Hurum og Asker kommuner, også er de leverandørene som 

per i dag kan forventes å ha størst kunnskap om lokale forhold og relevante kontroll- og tilsynssaker i 

Røyken, Hurum og Asker kommune. Samtidig må det understrekes at andre aktører vil ha muligheten til å 

sette seg inn i lokale forhold og at leverandører med erfaring innen kontrollutvalgsarbeid vil ha et godt 

grunnlag for å gjøre seg kjent med lokale forhold som er relevant for sekretariatsarbeidet. Det er de to 

leverandørene som per i dag leverer sekretariatstjenester til henholdsvis Røyken og Asker kommuner som 

befinner seg fysisk nærmest Asker rådhus (som er foreslått som rådhus også i nye Asker kommune). Både 

KUBIS og ROKUS har sine kontorlokaler innenfor en avstand med reisetid under 30 minutter fra Asker 

rådhus. Reisetiden for de øvrige interkommunale samarbeidene og selskapene fra de respektive 

kontorlokalene til Asker rådhus varierer fra cirka 50 minutter til cirka to timer. For den private leverandøren 

i kartleggingen er avstanden til nye Asker kommune betydelig større, ettersom leverandøren p.t. har sine 

kontorer i Nord-Norge.  

3.5 Forutsigbarhet i kostnader og kostnadseffektivitet 

Et viktig forhold å ta stilling til i forbindelse med valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget, er hvorvidt 

det foreligger noen forskjeller mellom de ulike måtene å tilknytte seg sekretariatsordninger på hva gjelder 

forutsigbarhet i kostnader og kostnadseffektivitet.  

Hvordan sekretariatsordningene er finansiert/blir betalt for, kan følge flere ulike modeller. En modell kan 

være at tjenesten betales time for time, og at kommunen faktureres etter hvor mange timer sekretariatet 

har arbeidet opp mot kontrollutvalget. Denne modellen blir benyttet av flere kontrollutvalg i forbindelse 

med kjøp av sekretariatstjenester i markedet, og den blir også benyttet av flere interkommunale selskaper 

og samarbeid.11 En annen modell som ofte benyttes, er at kostnader til sekretariat fordeles mellom 

deltakerne i interkommunale selskaper og samarbeid etter selskapets/samarbeidets eierbrøk. Dette er en 

vanlig måte å fordele sekretariatskostnader på for kommuner som benytter seg av tjenester fra IKS-er 

eller interkommunale samarbeid.12 Eierbrøks-modellen reflekterer vanligvis størrelsen på kommunene i 

utvalget (de største betaler mest), og vil ofte også reflektere antallet saker i det enkelte kontrollutvalg og 

hvor mye oppfølging utvalgene får fra sekretariatet (antall timer). Koblingen mellom kostnader og antall 

saker/arbeidsmengden til sekretariatet er imidlertid ikke like direkte (1:1) i eierbrøk-modellen som i time 

for time-modellen. En tredje finansieringsmodell for sekretariatstjenester, kan være fastpris-avtale, der 

det betales et fast årlig beløp for sekretariatstjenester. Denne modellen benyttes i en del tilfeller der 

kontrollutvalg kjøpe sekretariatstjenester i markedet. 

Med hensyn til at to av de tre modellene beskrevet over er helt eller delvis aktivitetsbaserte, vil det å 

forutse de årlige kostnadene til sekretariatstjenester for kontrollutvalget i forholdsvis stor grad avhenge av 

i hvilken grad det er mulig å forutse hvor mange saker man kan forvente at kontrollutvalget vil behandle 

gjennom året og hvilken rolle/hvilke oppgaver det blir lagt opp til at kontrollutvalgssekretariatet skal ha i 

forbindelse med forberedelse og oppfølging av den enkelte sak. Typisk vil kostnadene til sekretariatet øke 

dersom kontrollutvalget har et høyt antall saker og sekretariatet har en rolle (for eksempel som utreder) 

som krever mye involvering i den enkelte sak.  

Et element som også bør tas med når kontrollutvalget vurderer sekretariatsordninger og mulige 

leverandører av sekretariatstjenester til kontrollutvalget, er om de interkommunale samarbeidene og 

selskapene som er aktuelle som leverandører i tillegg til den årlige kostnaden for sekretariatstjenestene 

også opererer med en form for innskuddsløsning for å delta i samarbeidet/selskapet. Dette vil i tilfellet 

komme som en enkeltstående ekstrakostnad for kommunen i forbindelse med valg av sekretariatsordning. 

Kartleggingen viser at av de interkommunale leverandørene som kan forventes å være eller potensielt kan 

være interesserte i å levere sekretariatstjenester til nye Asker kommune, opererer tre av fem aktører med 

innskuddsløsning. 

Ettersom interkommunale samarbeid/selskaper kan operere med både time for time-betaling og 

eierbrøkfinansiering, og det heller ikke nødvendigvis er slik at det vil kreves innskuddsbeløp for kommunen 

                                                

11 Alle de private leverandørene i kartleggingen, samt KUBIS, benytter denne finansieringsmodellen. 
12 Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS, Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS), Vestfold 
interkommunale kontrollutvalgssekretariat (VIKS) og Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark IKS) 
benytter alle varianter av denne modellen, med fordeling av kostnader delvis etter kommunestørrelse og delvis ut fra 
aktivitet. 
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for å kunne delta i et interkommunalt samarbeid eller selskap, er det vanskelig på generelt grunnlag å peke 

på tydelige kostnadsforskjeller mellom private leverandører av sekretariatstjenester og interkommunale 

løsninger.  

For å få et bilde av i hvilken grad det foreligger vesentlige kostnadsforskjeller mellom kjente leverandører 

av sekretariatstjenester med hensyn til hvilken tilknytningsform de har til kommunen, har Deloitte gjort 

en beregning av gjennomsnittlige budsjetterte kostnader for 2018 til sekretariatstjenester i kontrollutvalg 

i et utvalg på syv kommuner som mottar tjenester fra  leverandørene listet opp i kapittel 2.3. Alle tall er 

hentet fra sak i kommunestyret om vedtak av budsjett for 2018 for kontrollutvalgene i de respektive 

kommunene. 

Tallene viser at det i snitt er budsjettert med høyere totale kostnader til sekretariatstjenester i de 

kommunene som har tilknyttet seg tjenester gjennom interkommunalt samarbeid/selskap (ved enten 

deltakelse eller eierskap) enn det er i de kommunene som har tilknyttet seg tjenester gjennom kjøp i 

markedet. Tilsvarende bilde gjelder for kostnader per møte og kostnader per sak.  

Figuren under viser de gjennomsnittlige budsjetterte kostnadene til sekretariatstjenester for de syv 

utvalgte kommunene, både samlet sett, per møte og per sak i kontrollutvalget:  

Figur 3: Gjennomsnittlige budsjetterte kostnader (2018) til sekretariatstjenester i et utvalg kommuner som har 

tilknyttet seg tjenester fra de mulige leverandørene av sekretariatstjenester til nye Asker kommune, fordelt på 

de to tilknytningsformene samarbeid/eierskap og kjøp i markedet (per november 2018) 

 

 

3.6 Begrensning av deltakelse i interkommunale samarbeid og selskaper 

Kontrollutvalget i Asker kommune vedtok i sak 58/18 at et av kriteriene som burde vurderes med hensyn 

til valg av sekretariatsordning, var fellesnemndas prinsipp om å begrense deltakelse i interkommunale 

samarbeid og selskaper. I saksfremlegget i saken blir det vist til at fellesnemda for nye Asker kommune i 

flere saker har lagt opp til at flest mulig tjenester skal utføres i basisorganisasjonen, og at nye Asker i 

mindre grad skal delta i kommunale samarbeid og selskaper.  

I forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 20 om sekretariatet går det frem at 

sekretariatet skal være uavhengig av både kommunens administrasjon og den/de som utfører revisjon for 

kommunen, og at sekretariatsfunksjonen ikke kan legges til kommunens administrasjonen. Som det også 

går frem at NKRFs veileder for god skikk og praksis for kontrollutvalgssekretariatene, innebærer dette at 

de som utfører sekretariatstjenester for kontrollutvalget ikke kan være ansatt i administrasjonen i 

kommunen.  

Bestemmelsen i forskriften kommer sånn sett i konflikt med fellesnemdas prinsipp om at flest mulig 

tjenester i den nye kommunen skal utføres i basisorganisasjonen, ettersom sekretariatstjenestene for 
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kontrollutvalg ikke lovlig kan organiseres som en del av den administrative organisasjonen i kommunen 

med mindre det ansettes personer som utelukkende arbeider som sekretariat for kontrollutvalget, og som 

plasseres utenfor rådmannens organisasjon og instruksjonsmyndighet. Kontrollutvalgene i både Røyken og 

Asker kommune har imidlertid allerede valgt bort løsningen med å ansette egne sekretærer for 

kontrollutvalget i nye Asker kommune. Dersom man skal følge fellesnemdas prinsipp om begrensing av 

deltakelse i interkommunale samarbeid og selskaper, betyr dette i praksis at kjøp av sekretærtjenester i 

markedet er den eneste aktuelle løsningen for kontrollutvalget i nye Asker. Dette kan ha påvirkning på 

hvilke av leverandørene i kartleggingen som fremdeles vil være aktuelle for å levere sekretariatstjenester 

til kontrollutvalget i nye Asker kommune. 

For kjøp i markedet har denne kartleggingen identifisert en privat leverandør som ønsker å selge tjenester 

i dette markedet (Søstrene Åsjord AS). Deloitte utelukker ikke at det kan være andre private leverandører 

som kan være aktuelle, som i dag ikke leverer slike tjenester i nærområdet. 

Når det gjelder kjøp i markedet så kan dette også innebære kjøp av tjenester fra interkommunale selskaper. 

I dag kjøper Asker kommune allerede tjenester fra ROKUS IKS. ROKUS selger også sekretariatstjenester 

til Bærum kommune. Følgelig er det sannsynlig at ROKUS også vil kunne levere sekretariatstjenester til 

kontrollutvalget i nye Asker kommune dersom kontrollutvalget velger å kjøpe disse tjenestene i markedet.  

Når det gjelder andre interkommunale samarbeid som i dag leverer tjenester til de andre kommunene som 

blir en del av nye Asker kommune, er ikke kjøp i markedet et like sannsynlig alternativ. KUBIS har ved 

tidligere anledning signalisert at samarbeidet ikke har noen intensjon om å selge sekretariatstjenester i 

markedet. Det går frem av brev fra KUBIS til Flå kommune (datert 30. april 2018), i forbindelse med 

anskaffelse av sekretariatstjenester for kontrollutvalget, at KUBIS gjerne tilbyr sekretariatstjenester til 

kontrollutvalget i kommunen, men at dette forutsetter et ønske fra kommunen om å bli deltaker i 

samarbeidet. KUBIS peker på at samarbeidet på grunn av EØS-bestemmelsene ikke ønsker å komme i en 

situasjon der de opererer i et marked, og at virksomheten er tuftet på deltakerne i samarbeidet sine behov 

for sekretariatstjenester heller enn på salg av tjenester. 
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4. Oppsummering 

Kartleggingen som er gjennomført viser at både på landsbasis og i områdene i nærheten av nye Asker 

kommune, er det interkommunale løsninger i form av interkommunale samarbeid eller IKS som er det 

vanligste når det gjelder sekretariatstjenester til kontrollutvalgene. I overkant av 80 prosent av 

kontrollutvalgene benytter seg av slike interkommunale sekretariatsordninger. Kjøp av 

sekretariatstjenester i markedet er den nest mest hyppige forekommende sekretariatsordningen både 

nasjonalt og i nærheten av den nye kommunen. 

Det er ikke en del av Deloittes mandat å gjøre en anbefaling knyttet til hvilke ordning nye Asker bør velge 

for kontrollutvalgets sekretariatstjenester. De ulike alternativene er derfor oppsummert i tabellen under, 

med hensyn til de kriteriene som er vurdert.  

Tabell 5: Oppsummering av de alternative ordningene med hensyn til de ulike kriteriene 

 Interkommunalt 
samarbeid 

Interkommunalt 
selskap 

Kjøp i markedet 

Kompetanse  

 

 

I hovedsak bred 
kompetanse og erfaring 
med 
kontrollutvalgsarbeid. 
God sektorkunnskap.  

I hovedsak bred 
kompetanse og erfaring 
med 
kontrollutvalgsarbeid. 
God sektorkunnskap. 

Avhengig av hvilke 
aktører som er på 
markedet (og hvilke 
krav kommunen stiller i 
innkjøpsprosessen). 
Små aktører kan mangle 
fagmiljø og ha 
begrenset bredde i 
kompetanse. Større 
aktører i markedet har 

som regel gode fagmiljø 
og god tilgang til 
spesialkompetanse.  

Kapasitet 

 

 

Relativt god kapasitet 
som kan tilpasses antall 
kommuner som inngår i 
samarbeidet. Kan ofte 
trekke på flere ressurser 
som er godt kjent med 
lignende arbeid.  

Kapasiteten avhenger 
samtidig av hvor mange 
kommuner hver ansatt 
har ansvar for. 

Relativt god kapasitet 
som kan tilpasses antall 
kommuner som inngår i 
selskapet. Kan ofte 
trekke på flere ressurser 
som er godt kjent med 
lignende arbeid. 

Kapasiteten avhenger 
samtidig av hvor mange 
kommuner hver ansatt 
har ansvar for. 

Avhengig av hvilke 
aktører som er på 
markedet. Små aktører 
vil ha mer begrenset 
kapasitet enn større 
aktører.  

Fleksibilitet Den daglige 
fleksibiliteten avhenger 
av kapasitet (se over) 
Tilpasning av 
sekretariatstjenesten til 
kommunens behov vil i 
stor grad skje i 
samarbeid med de 
andre deltagerne.  

Den daglige 
fleksibiliteten avhenger 
av kapasitet (se over) 
Tilpasning av 
sekretariatstjenesten til 
kommunens behov vil i 
stor grad skje i 
samarbeid med de 
andre eierne.  

Den daglige 
fleksibiliteten avhenger 
av kapasitet (se over). 
Sekretariatstjenesten 
kan tilpasses 
kommunens behov 
gjennom å stille krav om 
dette i 
innkjøpsprosessen.  

Lokalkunnskap Ofte lokalt/regionalt 
baserte samarbeid som 
har god lokalkunnskap.  

 

Ofte lokalt/regionalt 
baserte selskap som har 
god lokalkunnskap.  

 

Både lokale og nasjonale 
aktører kan engasjeres 
gjennom kjøp i 
markedet.  

Kostnader  Avhengig av hvilken 
kostnadsmodell som 
legges til grunn.  

Avhengig av hvilken 
kostnadsmodell som 
legges til grunn. 

Gjennomgangen viser at 
dette kan gi lavere 
utgifter enn andre 
ordninger. Krever at en 
er bevisst hvilke 
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oppgaver en skal legge 
til sekretariatet og 
utarbeider et godt 
konkurransegrunnlag.  

Begrense deltagelse i IS og 
IKS 

Utelukker dette 
alternativet 

Utelukker dette 
alternativet 

Dersom nye Asker ikke 
ønsker å inngå i nye 
interkommunale 
samarbeid eller selskap, 
er alternativet kjøp av 
tjenester fra en privat 
leverandør eller fra et 
interkommunalt selskap.  

 

Kartleggingen viser at det ikke nødvendigvis er hvilke tilknytningsform som er avgjørende for kvaliteten på 

sekretariatstjenesten, men heller om den aktuelle tilknytningsformen gir mulighet for å knytte til seg 

aktører med relevant kompetanse og kapasitet som vil gi god kvalitet i sekretariatsarbeidet. Denne 

kartleggingen viser at det vil være mulig å knytte til seg leverandører med god kompetanse og kapasitet 

både gjennom interkommunalt samarbeid, interkommunale selskap og kjøp i markedet. Slik 

leverandørbildet ser ut i dag vil en gjennom kjøp i markedet kunne kjøpe tjenester både fra interkommunale 

aktører og private leverandører. En kan forvente at de ulike interkommunale aktørene i hovedsak har flere 

ansatte med erfaring fra sekretariatsarbeid i kontrollutvalg i ulike kommuner og at de også har god lokal 

kunnskap. De private aktørene vil i større grad kunne variere med hensyn til erfaring og størrelse, og med 

hensyn til kunnskap om lokale forhold.  

Når det gjelder fleksibilitet forstått som tilpasning av sekretariatstjenesten til kommunens behov vil dette 

til en viss grad kunne avhenge av tilknytningsform. Dersom kommunen går inn som samarbeidspart eller 

eier i en sekretariatstjeneste, vil det sannsynligvis være begrenset hvor mye den vil kunne kreve å få 

tilpasset sekretariatstjenesten utelukkende etter egne behov, og det er naturlig at utforming av 

sekretariatstjenestene må skje i samarbeid med de andre eierne/deltagerne i selskapet/samarbeidet. Ved 

kjøp i markedet har den enkelte kommune noe større mulighet til å få tilpasset sekretariatstjenesten til 

virksomhetens behov gjennom de krav som stilles i konkurransegrunnlaget.  

Når det gjelder kostnadene knyttet til kjøp av sekretariatstjenester viser kartleggingen at det er vanskelig 

å gi et entydig bilde ettersom dette i stor grad vil avhenge av hvilke kontrakt/avtale som inngås (med 

hensyn til fastpris, timepris, eierbrøk, innskudd). Variasjonen i gjennomsnittlige budsjettkostnader for 2018 

til kontrollutvalgssekretariat, både samlet sett, per møte og per sak, synes å være begrenset. Kartleggingen 

indikerer likevel at det kan være noe lavere kostnader ved kjøp i markedet av private leverandører, men 

bildet er ikke entydig.   
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Sak xx/18: SEKRETARIATORDNING FOR KONTROLLUTVALGET I NYE ASKER 

KOMMUNE 

Nedenfor er det utformet utkast til 3 mulige vedtak som speiler der 3 alternative 

løsningene.  

Alternativ nr. a: 

Kontrollutvalget i Hurum kommune anbefaler fellesnemnda å fatte følgende vedtak:  

1) Sekretariatordning for kontrollutvalget i nye Asker kommune ivaretas ved 

ansettelse av kontrollutvalgssekretær.  

 

2) Kontrollutvalgene i Asker, Hurum og Røyken kommuner gjennomfører prosess for 

rekruttering og ansettelse av kontrollutvalgssekretær. Kontrollutvalgene sikrer at 

sekretaratiatet er operativt fra og med 1.1.2020.  

 

3) Kontrollutvalgene i Hurum og Røyken iverksetter så snart som mulig nødvendige 

tiltak for å avslutte kommunenes deltakelse i Kontrollutvalgssekretariatet i 

Buskerud IS, fra og med 1.1.2020. 

 

Alternativ nr. b: 

Kontrollutvalget i Hurum kommune anbefaler fellesnemnda å fatte følgende vedtak 

1) Sekretariatordning for kontrollutvalget i nye Asker kommune ivaretas ved å tre 

inn i et etablert interkommunalt samarbeid eller selskap, fra og med 1.1.2020.  

 

2) A) Kontrollutvalgene i Asker, Hurum og Røyken iverksetter tiltak som sikrer 

inntreden i samarbeidsavtale med Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud IS fra 

1.1.2020. 

---------- 

B) Kontrollutvalgene i Asker, Hurum og Røyken utreder og velger hvilket etablert 

interkommunalt sekretariat som skal ivareta funksjonen i nye Asker. 

Kontrollutvalgene iverksetter deretter tiltak som sikrer inntreden i 

samarbeidsavtale med et sekretariat i fra 1.1.2020. 

 

3) Avtale om inntreden i interkommunalt sekretariat legges frem for Fellesnemnda til 

godkjenning. 

 

4) Kontrollutvalgene i Hurum og Røyken iverksetter så snart som mulig nødvendige 

tiltak for å avslutte kommunenes deltakelse i Kontrollutvalgssekretariatet i 

Buskerud IS, fra og med 1.1.2020. 

Hvis kontrollutvalgene ønsker deltakelse i et etablert interkommunalt sekretariat, velges 

et av vedtakspunktene 2A) eller 2B) 
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Alternativ nr. c: 

Kontrollutvalget i Hurum kommune anbefaler fellesnemnda å fatte følgende vedtak:  

1) Sekretariatordning for kontrollutvalget i nye Asker kommune ivaretas ved kjøp av 

tjenesten i markedet. Kontrollutvalget evaluerer ordningen etter 2 år og legger 

frem for sak for kommunestyret. 

  

2) Kontrollutvalgene i Asker, Hurum og Røyken kommuner gjennomfører 

anskaffelsen i henhold til regler om offentlige anskaffelser med bistand fra 

prosjektrådmannen.  Sekretaratiatet må være operativt 1.1.2020.  

 

3) Kontrollutvalgene i Asker, Hurum og Røyken gis fullmakt til å inngå avtale om 

kjøp av sekretariattjenenster for kontrollutvalget i nye Asker innenfor årlig 

budsjettramme for kontroll og tilsyn.  

 

4) Kontrollutvalgene i Hurum og Røyken iverksetter så snart som mulig nødvendige 

tiltak for å avslutte kommunenes deltakelse i Kontrollutvalgssekretariatet i 

Buskerud IS, fra og med 1.1.2020. 
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Sak xx/18: SEKRETARIATORDNING FOR KONTROLLUTVALGET I NYE ASKER 

KOMMUNE 

 

1. Sammendrag  

 
I henhold til kommunelovens bestemmelser skal kommunestyret sørge for 

sekretariatordning for kontrollutvalget. Ved kommunesammenslåingen mellom 
Asker, Hurum og Røyken gjelder inndelingslovas bestemmelser. På bakgrunn av 
inndelingslovas bestemmelser og reglement for fellesnemnda for nye Asker er 

nemnda gitt myndighet til å fatte vedtak om sekretariatordning for kontrollutvalget i 
nye Asker.  

Fellesnemndas vedtak skal fattes på bakgrunn av innstillinger fra hvert av 
kontrollutvalgene i kommunene som slås sammen. 

 

Etter bestemmelser i nåværende og fremtidig kommunelov kan kommunen velge 
mellom tre ulike sekretariatordninger: 

 
a. Ansette sekretær i deltidsstilling 
b. Tre inn i interkommunalt samarbeid eller interkommunalt selskap som betjener    

    deltakerkommunene 
c. Kjøpe sekretariattjenester i markedet 

 
I dag kjøper Asker kommune sekretariattjenester i markedet fra et interkommunalt 
selskap, mens Hurum kommune og Røyken kommune deltar i et interkommunalt 

samarbeid. 
 

Kontrollutvalgene i de tre kommunene behandler sak om sekretariatordning hver for 
seg i utvalgenes møter i første halvdel av oktober 2018. Det tilstrebes likelydende 
innstillinger fra kontrollutvalgene. Deretter vedtar Fellesnemnda sekretariatordning 

etter innstilling fra kontrollutvalgene. 
 

I etterkant av behandling av denne saken i hvert av de tre kontrollutvalgene, 
oversendes innstillingene til vedtak til fellesnemnda. Kontrollutvalgene og 
prosjektrådmannen vil bli involvert i å effektuere fellesnemndas vedtak. 

 

 

2. Saksopplysninger 

Myndighet til og prosess for å velge sekretariatordning  

Det fremgår av kommuneloven § 77, nr. 9 at «Kommunestyret og fylkestinget skal 
sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget». I Forskrift om kontrollutvalg i 

kommuner og fylkeskommuner § 20 heter det «Kommunestyret eller fylkestinget 
skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til enhver tid 

tilfredsstiller utvalgets behov». Forslag til ny kommunelov1 har tilsvarende 
bestemmelser i § 23-7. 
 

Ved kommunesammenslåing kan fellesnemnda gis myndighet til å velge 
sekretariatordning for den nye kommunen iht. inndelingslovas § 26 (5).  

I § 3 i reglement for Fellesnemnda for nye Asker kommune er nemnda delegert slik 
myndighet. Fellesnemnda treffer vedtak etter innstilling fra hvert av de tre 
kontrollutvalgene. 

                                       
1 Ny kommunelov forventes å tre i kraft fra 1.1.2020 



2/19 Valg av sekretariatordning til nye Asker kommune - 18/00030-8 Valg av sekretariatordning til nye Asker kommune : Saksfremlegg HURUM Kontrollutvalgssekretariat nye Asker (002)

 
I felles møte 23.5.2018 for kontrollutvalgene i Asker, Hurum og Røyken, ble det i sak 
4/18 drøftet prosess for valg av sekretariatsordning for kontrollutvalg i nye Asker 

kommune.  
 

Kontrollutvalgene i Asker, Hurum og Røyken behandler liktlydende saksfremlegg og 
treffer hver for seg vedtak om hvilken ordning de vurderer som mest hensiktsmessig 
for nye Asker kommune.  

 
På bakgrunn av innstillingene treffer nemnda vedtak om hva slags sekretariatordning 

kontrollutvalget i nye Asker skal ha. I «Kommunereformen – sjekkliste for revisor, 
kontrollutvalg og sekretariat» utarbeidet av NKRF2 omtales følgende: 
 

«Der hvor kommunene har forskjellig sekretariatløsning, vil det kunne bli 
forskjellig innstilling fra kontrollutvalgene. Det anbefales at en slik situasjon 

forsøkes avklart før behandlingen i fellesnemnda». 
 
For å legge til rette for enkel behandling og velbegrunnet vedtak i Fellesnemnda bør 

kontrollutvalgene tilstrebe like vedtak. 
 

Beroende på hvilken sekretariatordning fellesnemnda vedtar, vil det bli en del 
praktiske oppgaver som kontrollutvalgene må initiere eller løse, eventuelt med faglig 

og teknisk bistand fra prosjektrådmannen. 
 
 

Sekretariatets oppgaver  

Sekretariatets oppgaver er hjemlet i forskrift om kontrollutvalg i kommuner og 

fylkeskommuner (kontrollutvalgforskriften) § 20. Tilsvarende regler er gitt i ny 
kommunelov § 23-7. 
 

Sekretariatet skal påse at de sakene som behandles av kontrollutvalget, er forsvarlig 
utredet, og at utvalgets vedtak blir iverksatt. Iverksettelse av vedtak kan være å 

videreformidle disse til andre organer. Andre relevante oppgaver for sekretariatet er 
å sørge for saksbehandling, møteinnkalling, møtereferat og annen korrespondanse 
samt arkivering og journalføring. Intensjonen er at sekretariatet skal være 

rådgivende for kontrollutvalget samt være utvalgets operative og koordinerende 
ledd. 

  
Kontrollutvalget beslutter innenfor kontrollutvalgforskriftens rammer hvilke oppgaver 
sekretariatet i praksis skal ivareta. Sekretariatet kan etter gjeldende rett ikke utføre 

revisjonsoppgaver. Det er kommunens revisor som utfører revisjon. Med revisjons-
oppgaver defineres «systematisk, uavhengig og dokumentert prosess for å 

fremskaffe revisjonsbevis og bedømme det objektivt for å bestemme i hvilken grad 
kriterier for revisjon er oppfylt». Oppgaver og bistand som faller utenfor denne 
definisjonen kan sekretariatet utføre på oppdrag fra utvalget. 

 
 

Krav om uavhengighet 

Det følger av kontrollutvalgforskriften § 20 (3) at sekretariatet skal være uavhengig 

av kommunens administrasjon, og av den eller de som utfører revisjon for 
kommunen.  
 

 

                                       
2 NKRF – Norge kommunale revisors forbund 
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Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til  

 ansatte i kommunen eller fylkeskommunen som har andre arbeidsoppgaver enn å 
være sekretær for kontrollutvalget  

 
 den som utfører revisjon for den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen 

 
 medlemmer av kontrollutvalget, kommunestyret eller fylkestinget i den aktuelle 

kommunen eller fylkeskommunen.  

 
Den som utfører sekretariatsoppgaver for kontrollutvalget, er direkte underordnet 

kontrollutvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir.  
 
 

Kompetanse, ressurser og arkiv 

Et kompetent sekretariat er en viktig faktor for at kontrollutvalget skal fungere godt 

og utøve sine oppgaver på en tilfredsstillende måte. Sekretariatet bør derfor ha 
tilgang til bredt sammensatt kompetanse. 

 
Det er ikke satt krav i lov og forskrift om hva slags kompetanse sekretariatet må 
eller bør ha. Erfaring tilsier at sekretariatet bør ha kompetanse innen økonomi, 

revisjon, tilsyn og kommunal jus. Kunnskapsnivået i dette kompetansespekteret må 
være tilstrekkelig for å ivareta en hensiktsmessig dialog med revisjonen og 

administrasjonen.  
 
Sekretariatets arbeidsmengde kan variere fra år til år avhengig av antall møter, 

antall saker samt kompleksiteten i og omfanget av disse. Det finnes ikke nasjonal 
statistikk og sammenligningsgrunnlag for hvilke oppgaver som utføres av 

sekretariatene rundt om i landet. Det er derfor vanskelig å sammenligne og vite hva 
som kan og bør forventes av sekretariatene.  Ved valg av sekretariatordning bør det 
tas hensyn til å ha en viss fleksibilitet slik at kontrollutvalgets behov blir dekket på 

tilfredsstillende måte.  
 

Nedenfor presenteres en tabell som viser antall avholdte kontrollutvalgsmøter, antall 
saker og timer i løpet av de 3 siste årene pr. kommune.  

 

  

2017 2016 2015 

ASKER 

Utgifter i kr           162 114            205 425            237 390 

Antall møter 11 11 11 

Antall saker 83 82 89 

Antall timer 215 255  330  

HURUM 

Utgifter i kr 155 000 150 000 145 000 

Antall møter 8 8 5 

Antall saker 44 52 31 

Antall timer 192 154 184 

RØYKEN 

Utgifter i kr 207 000 180 000 103 700 

Antall møter 7 9 7 

Antall saker 66 76 34 

Antall timer 256 230 266 
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Den nye kommunen blir større enn den enkelte nåværende kommune. Trolig vil 
omfanget av arbeidsmengden øke noe pga. økt kontrollspenn. Etter sammenslåingen 
vil det likevel bare være ett kommuneregnskap som skal behandles. Selv om 

kommunen blir større forventes ikke tredobbelt antall forvaltningsrevisjoner og 
selskapskontroller. Arbeidsmengden vil neppe utgjøre summen av årlig arbeid utført 

for alle tre kommuner, presentert i tabellen over.  
 
Utgifter til sekretariatordning for kontrollutvalget må være inkludert i 

kontrollutvalgets årlige budsjettramme for kontroll og tilsyn i ny kommune. 
 

Når det gjelder arkiv, har Riksarkivaren med tilslutning fra Kulturdepartementet 
konkludert med at kontrollutvalgets arkiv er å anse som offentlig arkiv. Sekretariatet 
har et selvstendig ansvar for å sikre at arkivet ivaretas iht. bestemmelser i 

arkivloven. 
 

Ved overgang til ny kommune må det avklares hvordan de nåværende 
kontrollutvalgenes arkiver skal ivaretas og være tilgjengelig for oppslag og innsyn for 
ettertiden. Dagens løsninger er at innkallinger med sakspapirer, protokoller og 

rapporter er publisert på de nåværende sekretariatenes hjemmeside.  I kommunenes 
møtekalender med sakspapirer ligger det bare lenke til de nåværende 

sekretariatenes hjemmesider. 
 

 
Alternative sekretariatordninger 

a. Ansette sekretær i deltidsstilling, direkte underlagt kontrollutvalget 

 
Oslo, Trondheim og (inntil nylig) Bergen kommuner har ansatte sekretærer. 

Kontrollutvalget i Bærum hadde deltidsansatt sekretær ut 2016, men har valgt å 
kjøpe sekretærtjenester i markedet fra 2017.  
 

Ved ansatt sekretær får kontrollutvalget full styring med sekretariatet, og 
kommunen får anledning til å bygge opp egen fagkompetanse.  

 
I lovforarbeidene til ny kommunelov er det presisert at den som skal utføre arbeid 
for sekretariatet kan være ansatt i kommunen, men vedkommende kan ikke ha 

andre arbeidsoppgaver i kommunen enn å være sekretær for kontrollutvalget. Dette 
for å sikre uavhengighet mellom sekretariatet og administrasjonen. 

 
Ut fra oversikt over timeforbruk, antall møter og saker de tre siste årene i de 
nåværende kommunene, vil det bare være aktuelt å tilby en deltidsstilling i ny 

kommune. Stillingsbrøken kan bli relativt lav, og dette kan betydning for hvor enkelt 
eller vanskelig det er å rekruttere kandidater.  

 
Å bemanne sekretariatet med en ansatt byr på utfordringer knyttet til behov for 
kompetansebredde og sårbarhet mot sykdom, o.l. 

 
Det er bare kontrollutvalget som kan sette krav til og har rett til å instruere ansatt 

sekretær. Selv om sekretæren formelt sett vil bli ansatt i nye Asker, vil hverken 
ordfører eller rådmannen ha instruksjons- eller omgjøringsmyndighet. 
 

Praktiske oppgaver som årlige medarbeidersamtaler og vurdering av lønn må 
gjennomføres av kontrollutvalget. Kommunes maler for effektuering av slike 

oppgaver og tekniske løsninger som lønnsutbetaling og innrapportering til 
skatteetaten kan benyttes. 
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b. Delta i interkommunalt samarbeid eller interkommunalt selskap som 

betjener deltakerkommunene 

 
I store deler av landet er det etablert interkommunale selskaper eller samarbeid om 

kontrollutvalgssekretariat. Hurum og Røyken kommuner deltar i et interkommunalt 
samarbeid i Buskerud. Det er etablert flere interkommunale ordninger i regionen 
rundt Oslofjorden, slik som på Romerike, i Follo, Vestfold og Østfold. Hvis det er 

aktuelt og tre inn i et eksisterende interkommunalt sekretariat, kan det være 
relevant å ta hensyn til reisevei og reisekostnader, ettersom kontrollutvalgets møter 

må avholdes innenfor kommunegrensen. 
 
Deltakelse i et interkommunalt sekretariat med flere ansatte og kompetansebredde 

kan gi større grad av forutsigbarhet, stabilitet og kontinuitet og således være mindre 
sårbart enn ansettelse av egen sekretær, se punkt a. Kommunen vil da ha samme 

sekretariat inntil man eventuelt velger og tre ut av ordningen. I motsetning til å 
kjøpe tjenester i markedet, se punkt c., slipper kontrollutvalget å gjennomføre nye 
anskaffelser med jevne mellomrom. 

 
I lovforarbeidene til ny kommunelov pekes det på at deltakelse i en interkommunal 

løsning utfordrer direkte styring og kontroll og behov for ressurser. Ønsker og behov 
for tjenester fra én kommune må vurderes opp mot ønsker og behov hos de andre 

deltakende kommunene. Kapasitetsskvis eller store, uforutsette behov for tjenester i 
én eller flere kommuner, kan gi utfordringer med å betjene kontrollutvalgene i øvrige 
deltakerkommuner. 

 
Påvirkningsmuligheten skjer gjennom samarbeidets styringsorganer. Det øverste 

styringsorganet skal ha en representant fra hver deltakerkommune. Særlig for 
samarbeid der det er mange deltakerkommuner, kan mulighet til å påvirke egne 
ønsker utfordres dersom synspunkter eller behov avviker fra de øvrige deltakernes 

behov.  
 

Alle endringer i vedtekter, andre kommuners inntredener og uttredener av 
samarbeidet må behandles av samtlige kommunestyrer i deltakerkommunene. 
Deltakerkommunene vil hefte ubegrenset eller for andeler av det interkommunale 

sekretariatets forpliktelser. 
 

Det interkommunale samarbeidet eller selskapet vil måtte følges opp gjennom 
eierstyringen i kommunen. 
 

Ettersom to av de nåværende kommunene allerede deltar i et kommunalt samarbeid, 
kan det være nærliggende å vurdere inntreden i dette samarbeidet. Alternativt kan 

kontrollutvalgene anmode prosjektrådmannen om å utrede flere aktuelle 
sekretariater. Deretter kan disse inviteres til å presentere seg for kontrollutvalget. 
Før kontrollutvalgene beslutter hvilket sekretariat de ønsker å inngå samarbeid med, 

bør det settes opp kriterier for vurdering av sekretariatene.  
 

Fellesnemnda har myndighet til å vedta inntreden i et interkommunalt selskap eller 
samarbeid. Følgelig må kontrollutvalget sørge for at avtalen legges frem for nemnda 
til behandling. 

 
Fellesnemnda har i 2017 behandlet sak om eierskapspolitikk (sak 52/17). 

Fellesnemnda har i flere møter i 2018 behandlet organisering av tjenester i ny 
kommune (sak 9/18, 13/18 og 18/18). Det har i disse sakene vært lagt opp til at 
flest mulig tjenester skal utføres i basisorganisasjonen, og at nye Asker i mindre 

grad skal delta i kommunale samarbeid og selskaper. Saksutredning og vedtak har 
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basert seg bl.a. på intensjoner i kommunereformen og intensjonsavtalen inngått 
mellom Asker, Hurum og Røyken kommuner.  

 

c. Kjøpe sekretærtjenester i markedet 
 

Det tredje alternativet er å kjøpe tjenester i markedet. Asker, Bærum og Sandefjord 
kommuner er eksempler på kommuner som gjør det. Alle 6 kommunene i Valdres la 
ut sekretariattjenester på anbud og inngikk kontrakt med et privat selskap 

sommeren 2018.  
 

Tilbydere i dette markedet er blant annet interkommunale selskaper og samarbeid 
som har ledig kapasitet. Det finnes flere interkommunale sekretariater på begge 
sider av den nye kommunegrensen, som beskrevet under punkt b. 

 
Omsetning til andre kommuner enn deltakerkommunene i interkommunale 

sekretariatene, kan ikke overstige 20%3. Noen interkommunale sekretariater vegrer 
seg mot å selge tjenester i markedet fordi de løper en risiko for å bryte reglene i 
statsstøtteregelverket om ulovlig kryssubsidiering. Ved kapasitetsskvis kan det 

oppstå dilemmaer og dissens om hvilke oppdragsgivere som skal ha prioritet; 
oppdragsgivere som deltar i samarbeidet eller oppdragsgivere der man er forpliktet å 

levere iht. kontrakt. Dette kan være forklaring på at det ved tidligere anbudsrunder i 
Asker ikke har kommet inn veldig mange tilbud fra av disse aktørene 

 
Igangværende kommunesammenslåinger i regionen vil trolig frigjøre kapasitet i de 
interkommunale sekretariatene, slik at risiko for å komme i konflikt med 

omsetningsbegrensningen på 20% og kapasitetsskvis blir redusert. 
 

Også private revisjonsselskaper tilbyr sekretærtjenester. Kontrollutvalget i 
Sandefjord kjøper i dag sekretærtjenester av et av de store private 
revisjonsselskapene. Det er viktig å understreke at på grunn bestemmelsene om 

uavhengighet mellom sekretariat og revisor, kan ikke samme private 
revisjonsselskap både være kommunens revisor og samtidig levere 

sekretærtjenester. Av denne grunn og omfang av oppdraget kan det forventes at 
private revisjonsselskaper prioriterer å tilby revisjonstjenester fremfor 
sekretariattjenester. 

 
Til sist finnes konsulentselskaper som tilbyr tjenester i markedet. De seks 

kommunene i Valdres valgte selskapet Lukkeleik AS etter forutgående anbudsrunde. 
 

Intensjonen bak å anskaffe i tjenester i markedet er å sikre mest mulig effektiv 

ressursbruk gjennom konkurranse. Gjennom anskaffelsesprosessen og 
kontraktsinngåelse har kontrollutvalget direkte påvirkningsmulighet ved å stille krav 

til f.eks. kompetanse, erfaring, responstid, tekniske løsninger, arkivløsning, 
bestemme kontraktens varighet, o.l. Det kan utlyses ny konkurranse og inngås 
kontrakt med ny leverandør dersom tjenestene ikke utføres tilfredsstillende. 

 
Kjøp av tjenester i markedet må følge regler i lov og forskrift om offentlige 

anskaffelser, del I.   For anskaffelser under kr 1,3 millioner i kontraktsperioden er 
det ikke krav til kunngjøring av anskaffelsen i Doffin, men det er krav om 
konkurranse med flere tilbydere. For alle anskaffelser over kr 100.000 ekskl. 

mva. skal det føres anskaffelsesprotokoll.   
 

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser setter i utgangspunktet ingen 
begrensninger for hvor lang kontraktsperioden kan være. Tankegang om å anskaffe i 

                                       
3 Forskrift om anskaffelser, kapittel 3 om samarbeid i offentlig sektor 
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markedet og bruk av konkurransemekanismen tilsier at det bør utlyses ny 
konkurranse så ofte som det er forretningsmessig fornuftig for effektiv ressursbruk. I 
nåværende Asker kommune har avtalt kontraktsperiode vært 2 år med opsjon til å 

forlenge avtalen med inntil 2 år. Dette har gitt rom for å evaluere om sekretariatet 
fungerer tilfredsstillende etter 2 år før eventuell forlengelse av avtalen iht. 

opsjonsmuligheten. 
 
 

Sekretariatordninger i Asker, Hurum og Røyken pr. i dag. 
 

Hurum og Røyken kommuner har siden 2005 deltatt i et interkommunalt samarbeid 
om sekretariatsfunksjon sammen med fylkeskommunen og 14 andre kommuner i 
Buskerud. Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud IS (Kubis) ble etablert i 2005 og er 

organisert som samarbeid etter § 27, med eget styre. Samarbeidet er ikke eget 
rettssubjekt. 

 
I ny kommunelov videreføres ikke bestemmelsen om § 27 samarbeid, men det er 
tatt inn ny bestemmelse om kommunalt oppgavefellesskap i den nye lovens kapittel 

19. Det er gitt overgangsbestemmelser med frist på fire år for omdanning.  
 

Asker kommune har fra og med 2011 kjøpt sekretariatstjenester i markedet, basert 
på regler om offentlige anskaffelser. Den første konkurransen vant Kubis, mens 

Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (Rokus) har vunnet de to påfølgende 
konkurransene. Avtalen med Rokus utløper i september 2019.  
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Sak xx/18: SEKRETARIATORDNING FOR KONTROLLUTVALGET I NYE ASKER 

KOMMUNE 

Nedenfor er det utformet utkast til 3 mulige vedtak som speiler der 3 alternative 

løsningene.  

Alternativ nr. a: 

Kontrollutvalget i Røyken kommune anbefaler fellesnemnda å fatte følgende vedtak:  

1) Sekretariatordning for kontrollutvalget i nye Asker kommune ivaretas ved 

ansettelse av kontrollutvalgssekretær.  

 

2) Kontrollutvalgene i Asker, Hurum og Røyken kommuner gjennomfører prosess for 

rekruttering og ansettelse av kontrollutvalgssekretær. Kontrollutvalgene sikrer at 

sekretaratiatet er operativt fra og med 1.1.2020.  

 

3) Kontrollutvalgene i Hurum og Røyken iverksetter så snart som mulig nødvendige 

tiltak for å avslutte kommunenes deltakelse i Kontrollutvalgssekretariatet i 

Buskerud IS, fra og med 1.1.2020. 

 

Alternativ nr. b: 

Kontrollutvalget i Røyken kommune anbefaler fellesnemnda å fatte følgende vedtak 

1) Sekretariatordning for kontrollutvalget i nye Asker kommune ivaretas ved å tre 

inn i et etablert interkommunalt samarbeid eller selskap, fra og med 1.1.2020.  

 

2) A) Kontrollutvalgene i Asker, Hurum og Røyken iverksetter tiltak som sikrer 

inntreden i samarbeidsavtale med Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud IS fra 

1.1.2020. 

---------- 

B) Kontrollutvalgene i Asker, Hurum og Røyken utreder og velger hvilket etablert 

interkommunalt sekretariat som skal ivareta funksjonen i nye Asker. 

Kontrollutvalgene iverksetter deretter tiltak som sikrer inntreden i 

samarbeidsavtale med et sekretariat i fra 1.1.2020. 

 

3) Avtale om inntreden i interkommunalt sekretariat legges frem for Fellesnemnda til 

godkjenning. 

 

4) Kontrollutvalgene i Hurum og Røyken iverksetter så snart som mulig nødvendige 

tiltak for å avslutte kommunenes deltakelse i Kontrollutvalgssekretariatet i 

Buskerud IS, fra og med 1.1.2020. 

Hvis kontrollutvalgene ønsker deltakelse i et etablert interkommunalt sekretariat, velges 

et av vedtakspunktene 2A) eller 2B) 
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Alternativ nr. c: 

Kontrollutvalget i Røyken kommune anbefaler fellesnemnda å fatte følgende vedtak:  

1) Sekretariatordning for kontrollutvalget i nye Asker kommune ivaretas ved kjøp av 

tjenesten i markedet. Kontrollutvalget evaluerer ordningen etter 2 år og legger 

frem for sak for kommunestyret. 

  

2) Kontrollutvalgene i Asker, Hurum og Røyken kommuner gjennomfører 

anskaffelsen i henhold til regler om offentlige anskaffelser med bistand fra 

prosjektrådmannen.  Sekretaratiatet må være operativt 1.1.2020.  

 

3) Kontrollutvalgene i Asker, Hurum og Røyken gis fullmakt til å inngå avtale om 

kjøp av sekretariattjenenster for kontrollutvalget i nye Asker innenfor årlig 

budsjettramme for kontroll og tilsyn.  

 

4) Kontrollutvalgene i Hurum og Røyken iverksetter så snart som mulig nødvendige 

tiltak for å avslutte kommunenes deltakelse i Kontrollutvalgssekretariatet i 

Buskerud IS, fra og med 1.1.2020. 
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Sak xx/18: SEKRETARIATORDNING FOR KONTROLLUTVALGET I NYE ASKER 

KOMMUNE 

 

1. Sammendrag  

 
I henhold til kommunelovens bestemmelser skal kommunestyret sørge for 

sekretariatordning for kontrollutvalget. Ved kommunesammenslåingen mellom 
Asker, Hurum og Røyken gjelder inndelingslovas bestemmelser. På bakgrunn av 
inndelingslovas bestemmelser og reglement for fellesnemnda for nye Asker er 

nemnda gitt myndighet til å fatte vedtak om sekretariatordning for kontrollutvalget i 
nye Asker.  

Fellesnemndas vedtak skal fattes på bakgrunn av innstillinger fra hvert av 
kontrollutvalgene i kommunene som slås sammen. 

 

Etter bestemmelser i nåværende og fremtidig kommunelov kan kommunen velge 
mellom tre ulike sekretariatordninger: 

 
a. Ansette sekretær i deltidsstilling 
b. Tre inn i interkommunalt samarbeid eller interkommunalt selskap som betjener    

    deltakerkommunene 
c. Kjøpe sekretariattjenester i markedet 

 
I dag kjøper Asker kommune sekretariattjenester i markedet fra et interkommunalt 
selskap, mens Hurum kommune og Røyken kommune deltar i et interkommunalt 

samarbeid. 
 

Kontrollutvalgene i de tre kommunene behandler sak om sekretariatordning hver for 
seg i utvalgenes møter i første halvdel av oktober 2018. Det tilstrebes likelydende 
innstillinger fra kontrollutvalgene. Deretter vedtar Fellesnemnda sekretariatordning 

etter innstilling fra kontrollutvalgene. 
 

I etterkant av behandling av denne saken i hvert av de tre kontrollutvalgene, 
oversendes innstillingene til vedtak til fellesnemnda. Kontrollutvalgene og 
prosjektrådmannen vil bli involvert i å effektuere fellesnemndas vedtak. 

 

 

2. Saksopplysninger 

Myndighet til og prosess for å velge sekretariatordning  

Det fremgår av kommuneloven § 77, nr. 9 at «Kommunestyret og fylkestinget skal 
sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget». I Forskrift om kontrollutvalg i 

kommuner og fylkeskommuner § 20 heter det «Kommunestyret eller fylkestinget 
skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til enhver tid 

tilfredsstiller utvalgets behov». Forslag til ny kommunelov1 har tilsvarende 
bestemmelser i § 23-7. 
 

Ved kommunesammenslåing kan fellesnemnda gis myndighet til å velge 
sekretariatordning for den nye kommunen iht. inndelingslovas § 26 (5).  

I § 3 i reglement for Fellesnemnda for nye Asker kommune er nemnda delegert slik 
myndighet. Fellesnemnda treffer vedtak etter innstilling fra hvert av de tre 
kontrollutvalgene. 

                                       
1 Ny kommunelov forventes å tre i kraft fra 1.1.2020 
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I felles møte 23.5.2018 for kontrollutvalgene i Asker, Hurum og Røyken, ble det i sak 
4/18 drøftet prosess for valg av sekretariatsordning for kontrollutvalg i nye Asker 

kommune.  
 

Kontrollutvalgene i Asker, Hurum og Røyken behandler liktlydende saksfremlegg og 
treffer hver for seg vedtak om hvilken ordning de vurderer som mest hensiktsmessig 
for nye Asker kommune.  

 
På bakgrunn av innstillingene treffer nemnda vedtak om hva slags sekretariatordning 

kontrollutvalget i nye Asker skal ha. I «Kommunereformen – sjekkliste for revisor, 
kontrollutvalg og sekretariat» utarbeidet av NKRF2 omtales følgende: 
 

«Der hvor kommunene har forskjellig sekretariatløsning, vil det kunne bli 
forskjellig innstilling fra kontrollutvalgene. Det anbefales at en slik situasjon 

forsøkes avklart før behandlingen i fellesnemnda». 
 
For å legge til rette for enkel behandling og velbegrunnet vedtak i Fellesnemnda bør 

kontrollutvalgene tilstrebe like vedtak. 
 

Beroende på hvilken sekretariatordning fellesnemnda vedtar, vil det bli en del 
praktiske oppgaver som kontrollutvalgene må initiere eller løse, eventuelt med faglig 

og teknisk bistand fra prosjektrådmannen. 
 
 

Sekretariatets oppgaver  

Sekretariatets oppgaver er hjemlet i forskrift om kontrollutvalg i kommuner og 

fylkeskommuner (kontrollutvalgforskriften) § 20. Tilsvarende regler er gitt i ny 
kommunelov § 23-7. 
 

Sekretariatet skal påse at de sakene som behandles av kontrollutvalget, er forsvarlig 
utredet, og at utvalgets vedtak blir iverksatt. Iverksettelse av vedtak kan være å 

videreformidle disse til andre organer. Andre relevante oppgaver for sekretariatet er 
å sørge for saksbehandling, møteinnkalling, møtereferat og annen korrespondanse 
samt arkivering og journalføring. Intensjonen er at sekretariatet skal være 

rådgivende for kontrollutvalget samt være utvalgets operative og koordinerende 
ledd. 

  
Kontrollutvalget beslutter innenfor kontrollutvalgforskriftens rammer hvilke oppgaver 
sekretariatet i praksis skal ivareta. Sekretariatet kan etter gjeldende rett ikke utføre 

revisjonsoppgaver. Det er kommunens revisor som utfører revisjon. Med revisjons-
oppgaver defineres «systematisk, uavhengig og dokumentert prosess for å 

fremskaffe revisjonsbevis og bedømme det objektivt for å bestemme i hvilken grad 
kriterier for revisjon er oppfylt». Oppgaver og bistand som faller utenfor denne 
definisjonen kan sekretariatet utføre på oppdrag fra utvalget. 

 
 

Krav om uavhengighet 

Det følger av kontrollutvalgforskriften § 20 (3) at sekretariatet skal være uavhengig 

av kommunens administrasjon, og av den eller de som utfører revisjon for 
kommunen.  
 

 

                                       
2 NKRF – Norge kommunale revisors forbund 
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Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til  

 ansatte i kommunen eller fylkeskommunen som har andre arbeidsoppgaver enn å 
være sekretær for kontrollutvalget  

 
 den som utfører revisjon for den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen 

 
 medlemmer av kontrollutvalget, kommunestyret eller fylkestinget i den aktuelle 

kommunen eller fylkeskommunen.  

 
Den som utfører sekretariatsoppgaver for kontrollutvalget, er direkte underordnet 

kontrollutvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir.  
 
 

Kompetanse, ressurser og arkiv 

Et kompetent sekretariat er en viktig faktor for at kontrollutvalget skal fungere godt 

og utøve sine oppgaver på en tilfredsstillende måte. Sekretariatet bør derfor ha 
tilgang til bredt sammensatt kompetanse. 

 
Det er ikke satt krav i lov og forskrift om hva slags kompetanse sekretariatet må 
eller bør ha. Erfaring tilsier at sekretariatet bør ha kompetanse innen økonomi, 

revisjon, tilsyn og kommunal jus. Kunnskapsnivået i dette kompetansespekteret må 
være tilstrekkelig for å ivareta en hensiktsmessig dialog med revisjonen og 

administrasjonen.  
 
Sekretariatets arbeidsmengde kan variere fra år til år avhengig av antall møter, 

antall saker samt kompleksiteten i og omfanget av disse. Det finnes ikke nasjonal 
statistikk og sammenligningsgrunnlag for hvilke oppgaver som utføres av 

sekretariatene rundt om i landet. Det er derfor vanskelig å sammenligne og vite hva 
som kan og bør forventes av sekretariatene.  Ved valg av sekretariatordning bør det 
tas hensyn til å ha en viss fleksibilitet slik at kontrollutvalgets behov blir dekket på 

tilfredsstillende måte.  
 

Nedenfor presenteres en tabell som viser antall avholdte kontrollutvalgsmøter, antall 
saker og timer i løpet av de 3 siste årene pr. kommune.  

 

  2017 2016 2015 

ASKER 

Utgifter i kr           162 114            205 425            237 390 

Antall møter 11 11 11 

Antall saker 83 82 89 

Antall timer 215 255  330  

HURUM 

Utgifter i kr 155 000 150 000 145 000 

Antall møter 8 8 5 

Antall saker 44 52 31 

Antall timer 192 154 184 

RØYKEN 

Utgifter i kr 207 000 180 000 103 700 

Antall møter 7 9 7 

Antall saker 66 76 34 

Antall timer 256 230 266 

 
 

Den nye kommunen blir større enn den enkelte nåværende kommune. Trolig vil 
omfanget av arbeidsmengden øke noe pga. økt kontrollspenn. Etter sammenslåingen 
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vil det likevel bare være ett kommuneregnskap som skal behandles. Selv om 
kommunen blir større forventes ikke tredobbelt antall forvaltningsrevisjoner og 
selskapskontroller. Arbeidsmengden vil neppe utgjøre summen av årlig arbeid utført 

for alle tre kommuner, presentert i tabellen over.  
 

Utgifter til sekretariatordning for kontrollutvalget må være inkludert i 
kontrollutvalgets årlige budsjettramme for kontroll og tilsyn i ny kommune. 
 

Når det gjelder arkiv, har Riksarkivaren med tilslutning fra Kulturdepartementet 
konkludert med at kontrollutvalgets arkiv er å anse som offentlig arkiv. Sekretariatet 

har et selvstendig ansvar for å sikre at arkivet ivaretas iht. bestemmelser i 
arkivloven. 
 

Ved overgang til ny kommune må det avklares hvordan de nåværende 
kontrollutvalgenes arkiver skal ivaretas og være tilgjengelig for oppslag og innsyn for 

ettertiden. Dagens løsninger er at innkallinger med sakspapirer, protokoller og 
rapporter er publisert på de nåværende sekretariatenes hjemmeside.  I kommunenes 
møtekalender med sakspapirer ligger det bare lenke til de nåværende 

sekretariatenes hjemmesider. 
 

 
Alternative sekretariatordninger 

a. Ansette sekretær i deltidsstilling, direkte underlagt kontrollutvalget 
 

Oslo, Trondheim og (inntil nylig) Bergen kommuner har ansatte sekretærer. 

Kontrollutvalget i Bærum hadde deltidsansatt sekretær ut 2016, men har valgt å 
kjøpe sekretærtjenester i markedet fra 2017.  

 
Ved ansatt sekretær får kontrollutvalget full styring med sekretariatet, og 
kommunen får anledning til å bygge opp egen fagkompetanse.  

 
I lovforarbeidene til ny kommunelov er det presisert at den som skal utføre arbeid 

for sekretariatet kan være ansatt i kommunen, men vedkommende kan ikke ha 
andre arbeidsoppgaver i kommunen enn å være sekretær for kontrollutvalget. Dette 
for å sikre uavhengighet mellom sekretariatet og administrasjonen. 

 
Ut fra oversikt over timeforbruk, antall møter og saker de tre siste årene i de 

nåværende kommunene, vil det bare være aktuelt å tilby en deltidsstilling i ny 
kommune. Stillingsbrøken kan bli relativt lav, og dette kan betydning for hvor enkelt 
eller vanskelig det er å rekruttere kandidater.  

 
Å bemanne sekretariatet med en ansatt byr på utfordringer knyttet til behov for 

kompetansebredde og sårbarhet mot sykdom, o.l. 
 
Det er bare kontrollutvalget som kan sette krav til og har rett til å instruere ansatt 

sekretær. Selv om sekretæren formelt sett vil bli ansatt i nye Asker, vil hverken 
ordfører eller rådmannen ha instruksjons- eller omgjøringsmyndighet. 

 
Praktiske oppgaver som årlige medarbeidersamtaler og vurdering av lønn må 
gjennomføres av kontrollutvalget. Kommunes maler for effektuering av slike 

oppgaver og tekniske løsninger som lønnsutbetaling og innrapportering til 
skatteetaten kan benyttes. 
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b. Delta i interkommunalt samarbeid eller interkommunalt selskap som 
betjener deltakerkommunene 

 

I store deler av landet er det etablert interkommunale selskaper eller samarbeid om 
kontrollutvalgssekretariat. Hurum og Røyken kommuner deltar i et interkommunalt 

samarbeid i Buskerud. Det er etablert flere interkommunale ordninger i regionen 
rundt Oslofjorden, slik som på Romerike, i Follo, Vestfold og Østfold. Hvis det er 
aktuelt og tre inn i et eksisterende interkommunalt sekretariat, kan det være 

relevant å ta hensyn til reisevei og reisekostnader, ettersom kontrollutvalgets møter 
må avholdes innenfor kommunegrensen. 

 
Deltakelse i et interkommunalt sekretariat med flere ansatte og kompetansebredde 
kan gi større grad av forutsigbarhet, stabilitet og kontinuitet og således være mindre 

sårbart enn ansettelse av egen sekretær, se punkt a. Kommunen vil da ha samme 
sekretariat inntil man eventuelt velger og tre ut av ordningen. I motsetning til å 

kjøpe tjenester i markedet, se punkt c., slipper kontrollutvalget å gjennomføre nye 
anskaffelser med jevne mellomrom. 
 

I lovforarbeidene til ny kommunelov pekes det på at deltakelse i en interkommunal 
løsning utfordrer direkte styring og kontroll og behov for ressurser. Ønsker og behov 

for tjenester fra én kommune må vurderes opp mot ønsker og behov hos de andre 
deltakende kommunene. Kapasitetsskvis eller store, uforutsette behov for tjenester i 

én eller flere kommuner, kan gi utfordringer med å betjene kontrollutvalgene i øvrige 
deltakerkommuner. 
 

Påvirkningsmuligheten skjer gjennom samarbeidets styringsorganer. Det øverste 
styringsorganet skal ha en representant fra hver deltakerkommune. Særlig for 

samarbeid der det er mange deltakerkommuner, kan mulighet til å påvirke egne 
ønsker utfordres dersom synspunkter eller behov avviker fra de øvrige deltakernes 
behov.  

 
Alle endringer i vedtekter, andre kommuners inntredener og uttredener av 

samarbeidet må behandles av samtlige kommunestyrer i deltakerkommunene. 
Deltakerkommunene vil hefte ubegrenset eller for andeler av det interkommunale 
sekretariatets forpliktelser. 

 
Det interkommunale samarbeidet eller selskapet vil måtte følges opp gjennom 

eierstyringen i kommunen. 
 
Ettersom to av de nåværende kommunene allerede deltar i et kommunalt samarbeid, 

kan det være nærliggende å vurdere inntreden i dette samarbeidet. Alternativt kan 
kontrollutvalgene anmode prosjektrådmannen om å utrede flere aktuelle 

sekretariater. Deretter kan disse inviteres til å presentere seg for kontrollutvalget. 
Før kontrollutvalgene beslutter hvilket sekretariat de ønsker å inngå samarbeid med, 
bør det settes opp kriterier for vurdering av sekretariatene.  

 
Fellesnemnda har myndighet til å vedta inntreden i et interkommunalt selskap eller 

samarbeid. Følgelig må kontrollutvalget sørge for at avtalen legges frem for nemnda 
til behandling. 
 

Fellesnemnda har i 2017 behandlet sak om eierskapspolitikk (sak 52/17). 
Fellesnemnda har i flere møter i 2018 behandlet organisering av tjenester i ny 

kommune (sak 9/18, 13/18 og 18/18). Det har i disse sakene vært lagt opp til at 
flest mulig tjenester skal utføres i basisorganisasjonen, og at nye Asker i mindre 
grad skal delta i kommunale samarbeid og selskaper. Saksutredning og vedtak har 
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basert seg bl.a. på intensjoner i kommunereformen og intensjonsavtalen inngått 
mellom Asker, Hurum og Røyken kommuner.  

 

c. Kjøpe sekretærtjenester i markedet 
 

Det tredje alternativet er å kjøpe tjenester i markedet. Asker, Bærum og Sandefjord 
kommuner er eksempler på kommuner som gjør det. Alle 6 kommunene i Valdres la 
ut sekretariattjenester på anbud og inngikk kontrakt med et privat selskap 

sommeren 2018.  
 

Tilbydere i dette markedet er blant annet interkommunale selskaper og samarbeid 
som har ledig kapasitet. Det finnes flere interkommunale sekretariater på begge 
sider av den nye kommunegrensen, som beskrevet under punkt b. 

 
Omsetning til andre kommuner enn deltakerkommunene i interkommunale 

sekretariatene, kan ikke overstige 20%3. Noen interkommunale sekretariater vegrer 
seg mot å selge tjenester i markedet fordi de løper en risiko for å bryte reglene i 
statsstøtteregelverket om ulovlig kryssubsidiering. Ved kapasitetsskvis kan det 

oppstå dilemmaer og dissens om hvilke oppdragsgivere som skal ha prioritet; 
oppdragsgivere som deltar i samarbeidet eller oppdragsgivere der man er forpliktet å 

levere iht. kontrakt. Dette kan være forklaring på at det ved tidligere anbudsrunder i 
Asker ikke har kommet inn veldig mange tilbud fra av disse aktørene. 

 
Igangværende kommunesammenslåinger i regionen vil trolig frigjøre kapasitet i de 
interkommunale sekretariatene, slik at risiko for å komme i konflikt med 

omsetningsbegrensningen på 20% og kapasitetsskvis blir redusert. 
 

Også private revisjonsselskaper tilbyr sekretærtjenester. Kontrollutvalget i 
Sandefjord kjøper i dag sekretærtjenester av et av de store private 
revisjonsselskapene. Det er viktig å understreke at på grunn bestemmelsene om 

uavhengighet mellom sekretariat og revisor, kan ikke samme private 
revisjonsselskap både være kommunens revisor og samtidig levere 

sekretærtjenester. Av denne grunn og omfang av oppdraget kan det forventes at 
private revisjonsselskaper prioriterer å tilby revisjonstjenester fremfor 
sekretariattjenester. 

 
Til sist finnes konsulentselskaper som tilbyr tjenester i markedet. De seks 

kommunene i Valdres valgte selskapet Lukkeleik AS etter forutgående anbudsrunde. 
 

Intensjonen bak å anskaffe i tjenester i markedet er å sikre mest mulig effektiv 

ressursbruk gjennom konkurranse. Gjennom anskaffelsesprosessen og 
kontraktsinngåelse har kontrollutvalget direkte påvirkningsmulighet ved å stille krav 

til f.eks. kompetanse, erfaring, responstid, tekniske løsninger, arkivløsning, 
bestemme kontraktens varighet, o.l. Det kan utlyses ny konkurranse og inngås 
kontrakt med ny leverandør dersom tjenestene ikke utføres tilfredsstillende. 

 
Kjøp av tjenester i markedet må følge regler i lov og forskrift om offentlige 

anskaffelser, del I.   For anskaffelser under kr 1,3 millioner i kontraktsperioden er 
det ikke krav til kunngjøring av anskaffelsen i Doffin, men det er krav om 
konkurranse med flere tilbydere. For alle anskaffelser over kr 100.000 ekskl. 

mva. skal det føres anskaffelsesprotokoll.   
 

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser setter i utgangspunktet ingen 
begrensninger for hvor lang kontraktsperioden kan være. Tankegang om å anskaffe i 

                                       
3 Forskrift om anskaffelser, kapittel 3 om samarbeid i offentlig sektor 
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markedet og bruk av konkurransemekanismen tilsier at det bør utlyses ny 
konkurranse så ofte som det er forretningsmessig fornuftig for effektiv ressursbruk. I 
nåværende Asker kommune har avtalt kontraktsperiode vært 2 år med opsjon til å 

forlenge avtalen med inntil 2 år. Dette har gitt rom for å evaluere om sekretariatet 
fungerer tilfredsstillende etter 2 år før eventuell forlengelse av avtalen iht. 

opsjonsmuligheten. 
 
 

Sekretariatordninger i Asker, Hurum og Røyken pr. i dag. 
 

Hurum og Røyken kommuner har siden 2005 deltatt i et interkommunalt samarbeid 
om sekretariatsfunksjon sammen med fylkeskommunen og 14 andre kommuner i 
Buskerud. Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud IS (Kubis) ble etablert i 2005 og er 

organisert som samarbeid etter § 27, med eget styre. Samarbeidet er ikke eget 
rettssubjekt. 

 
I ny kommunelov videreføres ikke bestemmelsen om § 27 samarbeid, men det er 
tatt inn ny bestemmelse om kommunalt oppgavefellesskap i den nye lovens kapittel 

19. Det er gitt overgangsbestemmelser med frist på fire år for omdanning.  
 

Asker kommune har fra og med 2011 kjøpt sekretariatstjenester i markedet, basert 
på regler om offentlige anskaffelser. Den første konkurransen vant Kubis, mens 

Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (Rokus) har vunnet de to påfølgende 
konkurransene. Avtalen med Rokus utløper i september 2019.  
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Sak xx/18: SEKRETARIATORDNING FOR KONTROLLUTVALGET I NYE ASKER 

KOMMUNE 

Nedenfor er det utformet utkast til 3 mulige vedtak som speiler der 3 alternative 

løsningene.  

Alternativ nr. a: 

Kontrollutvalget i Asker kommune anbefaler fellesnemnda å fatte følgende vedtak:  

1) Sekretariatordning for kontrollutvalget i nye Asker kommune ivaretas ved 

ansettelse av kontrollutvalgssekretær.  

 

2) Kontrollutvalgene i Asker, Hurum og Røyken kommuner gjennomfører prosess for 

rekruttering og ansettelse av kontrollutvalgssekretær. Kontrollutvalgene sikrer at 

sekretaratiatet er operativt fra og med 1.1.2020.  

 

3) Kontrollutvalgene i Hurum og Røyken iverksetter så snart som mulig nødvendige 

tiltak for å avslutte kommunenes deltakelse i Kontrollutvalgssekretariatet i 

Buskerud IS, fra og med 1.1.2020. 

 

Alternativ nr. b: 

Kontrollutvalget i Asker kommune anbefaler fellesnemnda å fatte følgende vedtak 

1) Sekretariatordning for kontrollutvalget i nye Asker kommune ivaretas ved å tre 

inn i et etablert interkommunalt samarbeid eller selskap, fra og med 1.1.2020.  

 

2) A) Kontrollutvalgene i Asker, Hurum og Røyken iverksetter tiltak som sikrer 

inntreden i samarbeidsavtale med Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud IS fra 

1.1.2020. 

---------- 

B) Kontrollutvalgene i Asker, Hurum og Røyken utreder og velger hvilket etablert 

interkommunalt sekretariat som skal ivareta funksjonen i nye Asker. 

Kontrollutvalgene iverksetter deretter tiltak som sikrer inntreden i 

samarbeidsavtale med et sekretariat i fra 1.1.2020. 

 

3) Avtale om inntreden i interkommunalt sekretariat legges frem for Fellesnemnda til 

godkjenning. 

 

4) Kontrollutvalgene i Hurum og Røyken iverksetter så snart som mulig nødvendige 

tiltak for å avslutte kommunenes deltakelse i Kontrollutvalgssekretariatet i 

Buskerud IS, fra og med 1.1.2020. 

Hvis kontrollutvalgene ønsker deltakelse i et etablert interkommunalt sekretariat, velges 

et av vedtakspunktene 2A) eller 2B) 
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Alternativ nr. c: 

Kontrollutvalget i Asker kommune anbefaler fellesnemnda å fatte følgende vedtak:  

1) Sekretariatordning for kontrollutvalget i nye Asker kommune ivaretas ved kjøp av 

tjenesten i markedet. Kontrollutvalget evaluerer ordningen etter 2 år og legger 

frem for sak for kommunestyret. 

  

2) Kontrollutvalgene i Asker, Hurum og Røyken kommuner gjennomfører 

anskaffelsen i henhold til regler om offentlige anskaffelser med bistand fra 

prosjektrådmannen.  Sekretaratiatet må være operativt 1.1.2020.  

 

3) Kontrollutvalgene i Asker, Hurum og Røyken gis fullmakt til å inngå avtale om 

kjøp av sekretariattjenenster for kontrollutvalget i nye Asker innenfor årlig 

budsjettramme for kontroll og tilsyn.  

 

4) Kontrollutvalgene i Hurum og Røyken iverksetter så snart som mulig nødvendige 

tiltak for å avslutte kommunenes deltakelse i Kontrollutvalgssekretariatet i 

Buskerud IS, fra og med 1.1.2020. 
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Sak xx/18: SEKRETARIATORDNING FOR KONTROLLUTVALGET I NYE ASKER 

KOMMUNE 

 

1. Sammendrag  

 
I henhold til kommunelovens bestemmelser skal kommunestyret sørge for 

sekretariatordning for kontrollutvalget. Ved kommunesammenslåingen mellom 
Asker, Hurum og Røyken gjelder inndelingslovas bestemmelser. På bakgrunn av 
inndelingslovas bestemmelser og reglement for fellesnemnda for nye Asker er 

nemnda gitt myndighet til å fatte vedtak om sekretariatordning for kontrollutvalget i 
nye Asker.  

Fellesnemndas vedtak skal fattes på bakgrunn av innstillinger fra hvert av 
kontrollutvalgene i kommunene som slås sammen. 

 

Etter bestemmelser i nåværende og fremtidig kommunelov kan kommunen velge 
mellom tre ulike sekretariatordninger: 

 
a. Ansette sekretær i deltidsstilling 
b. Tre inn i interkommunalt samarbeid eller interkommunalt selskap som betjener    

    deltakerkommunene 
c. Kjøpe sekretariattjenester i markedet 

 
I dag kjøper Asker kommune sekretariattjenester i markedet fra et interkommunalt 
selskap, mens Hurum kommune og Røyken kommune deltar i et interkommunalt 

samarbeid. 
 

Kontrollutvalgene i de tre kommunene behandler sak om sekretariatordning hver for 
seg i utvalgenes møter i første halvdel av oktober 2018. Det tilstrebes likelydende 
innstillinger fra kontrollutvalgene. Deretter vedtar Fellesnemnda sekretariatordning 

etter innstilling fra kontrollutvalgene. 
 

I etterkant av behandling av denne saken i hvert av de tre kontrollutvalgene, 
oversendes innstillingene til vedtak til fellesnemnda. Kontrollutvalgene og 
prosjektrådmannen vil bli involvert i å effektuere fellesnemndas vedtak. 

 

 

2. Saksopplysninger 

Myndighet til og prosess for å velge sekretariatordning  

Det fremgår av kommuneloven § 77, nr. 9 at «Kommunestyret og fylkestinget skal 
sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget». I Forskrift om kontrollutvalg i 

kommuner og fylkeskommuner § 20 heter det «Kommunestyret eller fylkestinget 
skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til enhver tid 

tilfredsstiller utvalgets behov». Forslag til ny kommunelov1 har tilsvarende 
bestemmelser i § 23-7. 
 

Ved kommunesammenslåing kan fellesnemnda gis myndighet til å velge 
sekretariatordning for den nye kommunen iht. inndelingslovas § 26 (5).  

I § 3 i reglement for Fellesnemnda for nye Asker kommune er nemnda delegert slik 
myndighet. Fellesnemnda treffer vedtak etter innstilling fra hvert av de tre 
kontrollutvalgene. 

                                       
1 Ny kommunelov forventes å tre i kraft fra 1.1.2020 
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I felles møte 23.5.2018 for kontrollutvalgene i Asker, Hurum og Røyken, ble det i sak 
4/18 drøftet prosess for valg av sekretariatsordning for kontrollutvalg i nye Asker 

kommune.  
 

Kontrollutvalgene i Asker, Hurum og Røyken behandler liktlydende saksfremlegg og 
treffer hver for seg vedtak om hvilken ordning de vurderer som mest hensiktsmessig 
for nye Asker kommune.  

 
På bakgrunn av innstillingene treffer nemnda vedtak om hva slags sekretariatordning 

kontrollutvalget i nye Asker skal ha. I «Kommunereformen – sjekkliste for revisor, 
kontrollutvalg og sekretariat» utarbeidet av NKRF2 omtales følgende: 
 

«Der hvor kommunene har forskjellig sekretariatløsning, vil det kunne bli 
forskjellig innstilling fra kontrollutvalgene. Det anbefales at en slik situasjon 

forsøkes avklart før behandlingen i fellesnemnda». 
 
For å legge til rette for enkel behandling og velbegrunnet vedtak i Fellesnemnda bør 

kontrollutvalgene tilstrebe like vedtak. 
 

Beroende på hvilken sekretariatordning fellesnemnda vedtar, vil det bli en del 
praktiske oppgaver som kontrollutvalgene må initiere eller løse, eventuelt med faglig 

og teknisk bistand fra prosjektrådmannen. 
 
 

Sekretariatets oppgaver  

Sekretariatets oppgaver er hjemlet i forskrift om kontrollutvalg i kommuner og 

fylkeskommuner (kontrollutvalgforskriften) § 20. Tilsvarende regler er gitt i ny 
kommunelov § 23-7. 
 

Sekretariatet skal påse at de sakene som behandles av kontrollutvalget, er forsvarlig 
utredet, og at utvalgets vedtak blir iverksatt. Iverksettelse av vedtak kan være å 

videreformidle disse til andre organer. Andre relevante oppgaver for sekretariatet er 
å sørge for saksbehandling, møteinnkalling, møtereferat og annen korrespondanse 
samt arkivering og journalføring. Intensjonen er at sekretariatet skal være 

rådgivende for kontrollutvalget samt være utvalgets operative og koordinerende 
ledd. 

  
Kontrollutvalget beslutter innenfor kontrollutvalgforskriftens rammer hvilke oppgaver 
sekretariatet i praksis skal ivareta. Sekretariatet kan etter gjeldende rett ikke utføre 

revisjonsoppgaver. Det er kommunens revisor som utfører revisjon. Med revisjons-
oppgaver defineres «systematisk, uavhengig og dokumentert prosess for å 

fremskaffe revisjonsbevis og bedømme det objektivt for å bestemme i hvilken grad 
kriterier for revisjon er oppfylt». Oppgaver og bistand som faller utenfor denne 
definisjonen kan sekretariatet utføre på oppdrag fra utvalget. 

 
 

Krav om uavhengighet 

Det følger av kontrollutvalgforskriften § 20 (3) at sekretariatet skal være uavhengig 

av kommunens administrasjon, og av den eller de som utfører revisjon for 
kommunen.  
 

 

                                       
2 NKRF – Norge kommunale revisors forbund 
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Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til  

 ansatte i kommunen eller fylkeskommunen som har andre arbeidsoppgaver enn å 

være sekretær for kontrollutvalget  
 

 den som utfører revisjon for den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen 
 

 medlemmer av kontrollutvalget, kommunestyret eller fylkestinget i den aktuelle 
kommunen eller fylkeskommunen.  
 

Den som utfører sekretariatsoppgaver for kontrollutvalget, er direkte underordnet 
kontrollutvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir.  

 
 

Kompetanse, ressurser og arkiv 

Et kompetent sekretariat er en viktig faktor for at kontrollutvalget skal fungere godt 
og utøve sine oppgaver på en tilfredsstillende måte. Sekretariatet bør derfor ha 

tilgang til bredt sammensatt kompetanse. 
 
Det er ikke satt krav i lov og forskrift om hva slags kompetanse sekretariatet må 

eller bør ha. Erfaring tilsier at sekretariatet bør ha kompetanse innen økonomi, 
revisjon, tilsyn og kommunal jus. Kunnskapsnivået i dette kompetansespekteret må 

være tilstrekkelig for å ivareta en hensiktsmessig dialog med revisjonen og 
administrasjonen.  
 

Sekretariatets arbeidsmengde kan variere fra år til år avhengig av antall møter, 
antall saker samt kompleksiteten i og omfanget av disse. Det finnes ikke nasjonal 

statistikk og sammenligningsgrunnlag for hvilke oppgaver som utføres av 
sekretariatene rundt om i landet. Det er derfor vanskelig å sammenligne og vite hva 
som kan og bør forventes av sekretariatene.  Ved valg av sekretariatordning bør det 

tas hensyn til å ha en viss fleksibilitet slik at kontrollutvalgets behov blir dekket på 
tilfredsstillende måte.  

 
Nedenfor presenteres en tabell som viser antall avholdte kontrollutvalgsmøter, antall 

saker og timer i løpet av de 3 siste årene pr. kommune.  
 

  

2017 2016 2015 

ASKER 

Utgifter i kr           162 114            205 425            237 390 

Antall møter 11 11 11 

Antall saker 83 82 89 

Antall timer 215 255  330  

HURUM 

Utgifter i kr 155 000 150 000 145 000 

Antall møter 8 8 5 

Antall saker 44 52 31 

Antall timer 192 154 184 

RØYKEN 

Utgifter i kr 207 000 180 000 103 700 

Antall møter 7 9 7 

Antall saker 66 76 34 

Antall timer 256 230 266 
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Den nye kommunen blir større enn den enkelte nåværende kommune. Trolig vil 
omfanget av arbeidsmengden øke noe pga. økt kontrollspenn. Etter sammenslåingen 
vil det likevel bare være ett kommuneregnskap som skal behandles. Selv om 

kommunen blir større forventes ikke tredobbelt antall forvaltningsrevisjoner og 
selskapskontroller. Arbeidsmengden vil neppe utgjøre summen av årlig arbeid utført 

for alle tre kommuner, presentert i tabellen over.  
 
Utgifter til sekretariatordning for kontrollutvalget må være inkludert i 

kontrollutvalgets årlige budsjettramme for kontroll og tilsyn i ny kommune. 
 

Når det gjelder arkiv, har Riksarkivaren med tilslutning fra Kulturdepartementet 
konkludert med at kontrollutvalgets arkiv er å anse som offentlig arkiv. Sekretariatet 
har et selvstendig ansvar for å sikre at arkivet ivaretas iht. bestemmelser i 

arkivloven. 
 

Ved overgang til ny kommune må det avklares hvordan de nåværende 
kontrollutvalgenes arkiver skal ivaretas og være tilgjengelig for oppslag og innsyn for 
ettertiden. Dagens løsninger er at innkallinger med sakspapirer, protokoller og 

rapporter er publisert på de nåværende sekretariatenes hjemmeside.  I kommunenes 
møtekalender med sakspapirer ligger det bare lenke til de nåværende 

sekretariatenes hjemmesider. 
 

 
Alternative sekretariatordninger 

a. Ansette sekretær i deltidsstilling, direkte underlagt kontrollutvalget 

 
Oslo, Trondheim og (inntil nylig) Bergen kommuner har ansatte sekretærer. 

Kontrollutvalget i Bærum hadde deltidsansatt sekretær ut 2016, men har valgt å 
kjøpe sekretærtjenester i markedet fra 2017.  
 

Ved ansatt sekretær får kontrollutvalget full styring med sekretariatet, og 
kommunen får anledning til å bygge opp egen fagkompetanse.  

 
I lovforarbeidene til ny kommunelov er det presisert at den som skal utføre arbeid 
for sekretariatet kan være ansatt i kommunen, men vedkommende kan ikke ha 

andre arbeidsoppgaver i kommunen enn å være sekretær for kontrollutvalget. Dette 
for å sikre uavhengighet mellom sekretariatet og administrasjonen. 

 
Ut fra oversikt over timeforbruk, antall møter og saker de tre siste årene i de 
nåværende kommunene, vil det bare være aktuelt å tilby en deltidsstilling i ny 

kommune. Stillingsbrøken kan bli relativt lav, og dette kan betydning for hvor enkelt 
eller vanskelig det er å rekruttere kandidater.  

 
Å bemanne sekretariatet med en ansatt byr på utfordringer knyttet til behov for 
kompetansebredde og sårbarhet mot sykdom, o.l. 

 
Det er bare kontrollutvalget som kan sette krav til og har rett til å instruere ansatt 

sekretær. Selv om sekretæren formelt sett vil bli ansatt i nye Asker, vil hverken 
ordfører eller rådmannen ha instruksjons- eller omgjøringsmyndighet. 
 

Praktiske oppgaver som årlige medarbeidersamtaler og vurdering av lønn må 
gjennomføres av kontrollutvalget. Kommunes maler for effektuering av slike 

oppgaver og tekniske løsninger som lønnsutbetaling og innrapportering til 
skatteetaten kan benyttes. 
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b. Delta i interkommunalt samarbeid eller interkommunalt selskap som 

betjener deltakerkommunene 

 
I store deler av landet er det etablert interkommunale selskaper eller samarbeid om 

kontrollutvalgssekretariat. Hurum og Røyken kommuner deltar i et interkommunalt 
samarbeid i Buskerud. Det er etablert flere interkommunale ordninger i regionen 
rundt Oslofjorden, slik som på Romerike, i Follo, Vestfold og Østfold. Hvis det er 

aktuelt og tre inn i et eksisterende interkommunalt sekretariat, kan det være 
relevant å ta hensyn til reisevei og reisekostnader, ettersom kontrollutvalgets møter 

må avholdes innenfor kommunegrensen. 
 
Deltakelse i et interkommunalt sekretariat med flere ansatte og kompetansebredde 

kan gi større grad av forutsigbarhet, stabilitet og kontinuitet og således være mindre 
sårbart enn ansettelse av egen sekretær, se punkt a. Kommunen vil da ha samme 

sekretariat inntil man eventuelt velger og tre ut av ordningen. I motsetning til å 
kjøpe tjenester i markedet, se punkt c., slipper kontrollutvalget å gjennomføre nye 
anskaffelser med jevne mellomrom. 

 
I lovforarbeidene til ny kommunelov pekes det på at deltakelse i en interkommunal 

løsning utfordrer direkte styring og kontroll og behov for ressurser. Ønsker og behov 
for tjenester fra én kommune må vurderes opp mot ønsker og behov hos de andre 

deltakende kommunene. Kapasitetsskvis eller store, uforutsette behov for tjenester i 
én eller flere kommuner, kan gi utfordringer med å betjene kontrollutvalgene i øvrige 
deltakerkommuner. 

 
Påvirkningsmuligheten skjer gjennom samarbeidets styringsorganer. Det øverste 

styringsorganet skal ha en representant fra hver deltakerkommune. Særlig for 
samarbeid der det er mange deltakerkommuner, kan mulighet til å påvirke egne 
ønsker utfordres dersom synspunkter eller behov avviker fra de øvrige deltakernes 

behov.  
 

Alle endringer i vedtekter, andre kommuners inntredener og uttredener av 
samarbeidet må behandles av samtlige kommunestyrer i deltakerkommunene. 
Deltakerkommunene vil hefte ubegrenset eller for andeler av det interkommunale 

sekretariatets forpliktelser. 
 

Det interkommunale samarbeidet eller selskapet vil måtte følges opp gjennom 
eierstyringen i kommunen. 
 

Ettersom to av de nåværende kommunene allerede deltar i et kommunalt samarbeid, 
kan det være nærliggende å vurdere inntreden i dette samarbeidet. Alternativt kan 

kontrollutvalgene anmode prosjektrådmannen om å utrede flere aktuelle 
sekretariater. Deretter kan disse inviteres til å presentere seg for kontrollutvalget. 
Før kontrollutvalgene beslutter hvilket sekretariat de ønsker å inngå samarbeid med, 

bør det settes opp kriterier for vurdering av sekretariatene.  
 

Fellesnemnda har myndighet til å vedta inntreden i et interkommunalt selskap eller 
samarbeid. Følgelig må kontrollutvalget sørge for at avtalen legges frem for nemnda 
til behandling. 

 
Fellesnemnda har i 2017 behandlet sak om eierskapspolitikk (sak 52/17). 

Fellesnemnda har i flere møter i 2018 behandlet organisering av tjenester i ny 
kommune (sak 9/18, 13/18 og 18/18). Det har i disse sakene vært lagt opp til at 
flest mulig tjenester skal utføres i basisorganisasjonen, og at nye Asker i mindre 

grad skal delta i kommunale samarbeid og selskaper. Saksutredning og vedtak har 
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basert seg bl.a. på intensjoner i kommunereformen og intensjonsavtalen inngått 
mellom Asker, Hurum og Røyken kommuner.  

 

c. Kjøpe sekretærtjenester i markedet 
 

Det tredje alternativet er å kjøpe tjenester i markedet. Asker, Bærum og Sandefjord 
kommuner er eksempler på kommuner som gjør det. Alle 6 kommunene i Valdres la 
ut sekretariattjenester på anbud og inngikk kontrakt med et privat selskap 

sommeren 2018.  
 

Tilbydere i dette markedet er blant annet interkommunale selskaper og samarbeid 
som har ledig kapasitet. Det finnes flere interkommunale sekretariater på begge 
sider av den nye kommunegrensen, som beskrevet under punkt b. 

 
Omsetning til andre kommuner enn deltakerkommunene i interkommunale 

sekretariatene, kan ikke overstige 20%3. Noen interkommunale sekretariater vegrer 
seg mot å selge tjenester i markedet fordi de løper en risiko for å bryte reglene i 
statsstøtteregelverket om ulovlig kryssubsidiering. Ved kapasitetsskvis kan det 

oppstå dilemmaer og dissens om hvilke oppdragsgivere som skal ha prioritet; 
oppdragsgivere som deltar i samarbeidet eller oppdragsgivere der man er forpliktet å 

levere iht. kontrakt. Dette kan være forklaring på at det ved tidligere anbudsrunder i 
Asker ikke har kommet inn veldig mange tilbud fra av disse aktørene. 

 
Igangværende kommunesammenslåinger i regionen vil trolig frigjøre kapasitet i de 
interkommunale sekretariatene, slik at risiko for å komme i konflikt med 

omsetningsbegrensningen på 20% og kapasitetsskvis blir redusert. 
 

Også private revisjonsselskaper tilbyr sekretærtjenester. Kontrollutvalget i 
Sandefjord kjøper i dag sekretærtjenester av et av de store private 
revisjonsselskapene. Det er viktig å understreke at på grunn bestemmelsene om 

uavhengighet mellom sekretariat og revisor, kan ikke samme private 
revisjonsselskap både være kommunens revisor og samtidig levere 

sekretærtjenester. Av denne grunn og omfang av oppdraget kan det forventes at 
private revisjonsselskaper prioriterer å tilby revisjonstjenester fremfor 
sekretariattjenester. 

 
Til sist finnes konsulentselskaper som tilbyr tjenester i markedet. De seks 

kommunene i Valdres valgte selskapet Lukkeleik AS etter forutgående anbudsrunde. 
 

Intensjonen bak å anskaffe i tjenester i markedet er å sikre mest mulig effektiv 

ressursbruk gjennom konkurranse. Gjennom anskaffelsesprosessen og 
kontraktsinngåelse har kontrollutvalget direkte påvirkningsmulighet ved å stille krav 

til f.eks. kompetanse, erfaring, responstid, tekniske løsninger, arkivløsning, 
bestemme kontraktens varighet, o.l. Det kan utlyses ny konkurranse og inngås 
kontrakt med ny leverandør dersom tjenestene ikke utføres tilfredsstillende. 

 
Kjøp av tjenester i markedet må følge regler i lov og forskrift om offentlige 

anskaffelser, del I. For anskaffelser under kr 1,3 millioner i kontraktsperioden er det 
ikke krav til kunngjøring av anskaffelsen i Doffin, men det er krav om konkurranse 
med flere tilbydere. For alle anskaffelser over kr 100.000 ekskl. mva. skal det føres 

anskaffelsesprotokoll.   
 

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser setter i utgangspunktet ingen 
begrensninger for hvor lang kontraktsperioden kan være. Tankegang om å anskaffe i 

                                       
3 Forskrift om anskaffelser, kapittel 3 om samarbeid i offentlig sektor 
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markedet og bruk av konkurransemekanismen tilsier at det bør utlyses ny 
konkurranse så ofte som det er forretningsmessig fornuftig for effektiv ressursbruk.  
I nåværende Asker kommune har avtalt kontraktsperiode vært 2 år med opsjon til å 

forlenge avtalen med inntil 2 år. Dette har gitt rom for å evaluere om sekretariatet 
fungerer tilfredsstillende etter 2 år før eventuell forlengelse av avtalen iht. 

opsjonsmuligheten. 
 
 

Sekretariatordninger i Asker, Hurum og Røyken pr. i dag. 
 

Hurum og Røyken kommuner har siden 2005 deltatt i et interkommunalt samarbeid 
om sekretariatsfunksjon sammen med fylkeskommunen og 14 andre kommuner i 
Buskerud. Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud IS (Kubis) ble etablert i 2005 og er 

organisert som samarbeid etter § 27, med eget styre. Samarbeidet er ikke eget 
rettssubjekt. 

 
I ny kommunelov videreføres ikke bestemmelsen om § 27 samarbeid, men det er 
tatt inn ny bestemmelse om kommunalt oppgavefellesskap i den nye lovens kapittel 

19. Det er gitt overgangsbestemmelser med frist på fire år for omdanning.  
 

Asker kommune har fra og med 2011 kjøpt sekretariatstjenester i markedet, basert 
på regler om offentlige anskaffelser. Den første konkurransen vant Kubis, mens 

Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (Rokus) har vunnet de to påfølgende 
konkurransene. Avtalen med Rokus utløper i september 2019.  
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Arkivsak-dok. 16/00106-5 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Fellesmøter kontrollutvalgene i Asker, Hurum og 
Røyken        

14.01.2019 

 
 
 

   
 
 

DRØFTING AV MULIGE FELLES TEMA FOR 
FORVALTNINGSREVISJON 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken legges frem uten innstilling 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalgene har tidligere drøftet mulige felles tema for forvaltningsrevisjon, og 
kommet til at mobbing peker seg ut som et aktuelt tema.  
 
Et slikt prosjekt kan rettes inn mot å undersøke i hvilken grad blir elevene mobbet, og 
på hvilken måte skoleeier og skoleledelse arbeider systematisk og kontinuerlig for å 
forebygge mobbing og skape et trygt og godt skolemiljø for alle elever. I hvilken grad 
elever som kan være/er utsatt for mobbing følges opp i samsvar med lovkrav kan 
også være aktuelt å undersøke. 
 
Et annet sentralt tema er bruk av digitale plattformer i mobbingen, og på hvilken måte 
skoleeier og skoleledelse arbeider systematisk og kontinuerlig for å forebygge digital 
mobbing. 
 
Sekretariatet foreslår at det bestilles likelydende problemstillinger og metode i hvert 
av de tre utvalgene, og at det leveres en rapport til hvert utvalg. Rapportene kunne 
for eksempel leveres i et felles kontrollutvalgsmøte. 
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Arkivsak-dok. 17/00020-3 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Fellesmøter kontrollutvalgene i Asker, Hurum og 
Røyken 

14.01.2019 

 
 
 

   
 
 

EVENTUELT 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Ingen saker meldt inn 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg 
 

Saksfremstilling 
Kontrollutvalgene kan drøfte neste fellesmøte. 
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