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Kontrollutvalget rapporterer om sin virksomhet til kommunestyret. 
Noen saker som f.eks. forvaltningsrevisjonsrapporter og 
eierskapskontroller oversendes kommunestyret gjennom året. 
Årsrapporten gir en samlet oversikt over kontrollutvalgets virksomhet i 
2020. 
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Innledning 
Kommunestyret har det øverste ansvaret for å kontrollere kommunens virksomhet. 
Kontrollutvalget skal føre løpende kontroll på vegne av kommunestyret, og skal utøve sitt arbeid 
i henhold til kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg og revisjon. Kontrollutvalget kan i 
prinsippet ta opp ethvert forhold ved kommunens virksomhet så lenge det kan defineres som 
kontroll, men kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens 
folkevalgte organer. 

Kontrollutvalget rapporterer om sin virksomhet til kommunestyret. Noen saker som f.eks. 
forvaltningsrevisjonsrapporter og eierskapskontrollrapporter oversendes kommunestyret 
gjennom året. Årsrapporten gir en samlet oversikt over kontrollutvalgets virksomhet i 2020.  
 
Kontrollutvalgets virksomhet 
Kontrollutvalget i Bærum kommune består av 5 medlemmer. Følgende medlemmer og 
varamedlemmer er valgt for perioden 2019 - 2023. 
 
Medlemmer Parti Varamedlemmer 

Per Arne Nyberg, leder  AP Kjersti Børsum 
Karl Seip 

 Eli Synnøve Gjerde 

Petter Eirik Kaland Melsom, nestleder Frp Carl Wilhelm Johannes Tyrén 
Jon Roar Selenius 
Ellen Sigrid Hollerud Bradley 
 

Helene Berge Holm H Olav Hodne Skard 
Arve Henriksen 

  Liv Skrede 

Kaare Granheim KrF Sven Crosby 
Kari Husøy 

  Reidun Ask 

Ane Reinan MDG Randi Myhre  
Ellef Blakstad  

  Knut Anders Gjersøe 

Møteaktivitet 

Kontrollutvalget avholder åpne møter, med unntak av behandling av enkeltsaker som kan/skal 
lukkes etter kommuneloven § 11-5. Møtene avholdes som regel på rådhuset.  

I 2020 har kontrollutvalget hatt 8 møter og behandlet 64 saker.  

I samsvar med midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer i 
kommuner for å begrense spredning av koronavirus (Covid-19) ble møtene i april, juni, oktober 
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og november gjennomført som nettmøter via Teams. De øvrige møtene har vært gjennomført på 
rådhuset i henhold til reglene om smittevern. Kontrollutvalget har fungert på samme måte som 
tidligere til tross for denne spesielle situasjonen.   

Kontrollutvalgets leder har rett til å legge frem kontrollutvalgets saker i kommunestyret. 
Utvalgets leder kan imidlertid la ett av de andre medlemmene i utvalget utøve denne retten på 
sine vegne ved behov. Leder har benyttet seg av denne retten og møtt og talt i kommunestyret 
når kontrollutvalgets saker har vært behandlet. Nestleder har lagt frem sakene i ett møte. 

Controller Siri Opheim møter som fast observatør fra kommunedirektøren. 

Innkalling, sakslister og protokoller 

Innkalling med saksdokumenter til møter i utvalget publiseres og sendes ut minimum 10 dager 
før møtet. Møteinnkallingen sendes utvalgets medlemmer, ordfører, kommunedirektør og 
kommunens revisor. 

Protokoll fra møtene sendes de samme som får sakspapirene.  

Viken kontrollutvalgssekretariat IKS har en hjemmeside www.vikus.no hvor møteinnkallinger, 
saksdokumenter og protokoller fortløpende legges ut. Her finnes også informasjon om 
kontrollutvalget, sekretariatet og møteplan. Direktelink til Bærum kontrollutvalg ligger her 
https://vikus.no/kontrollutvalg/baerum/  

Kontrollutvalgets oppgaver og saker 
Kontrollutvalget tar opp et bredt spekter av saker. For å ivareta det løpende kontrollansvaret, tar 
kontrollutvalget opp saker på eget initiativ og får innspill til saker fra andre, i tillegg til saker 
knyttet til revisjon. 
  
Kontrollutvalget kan gå fram på forskjellige måter for å føre kontroll. Ulike saker krever 
imidlertid ulik framgangsmåte. Det er derfor viktig at utvalget velger metoder som effektivt 
bidrar til å få tilgang til den informasjonen som er nødvendig for å få belyst sakene. Den minst 
ressurskrevende tilnærmingen er å be administrasjonen om orienteringer. Kontrollutvalget kan 
også gjennomføre virksomhetsbesøk for å bli bedre kjent med forvaltningen. De ulike metodene 
kan illustreres ved figuren nedenfor, hvor tiltak som krever lite ressurser fra kontrollutvalgets 
side, er plassert nederst i trappa. 
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En gjennomgang av sakene kontrollutvalget har hatt til behandling i 2020, viser følgende 
fordeling på noen hovedkategorier av kontrollformer: 

Tiltak/kontrollform Antall saker  

Orienteringer 4 

Forvaltningsrevisjon, bestillingsdialog, rapporter etc. 15 

Eierskapskontroll 1 

Saker i tilknytning til kommuneregnskap  6 

Saker som kommunerevisjonens overordnet 6 

Saker som sekretariatets overordnet 3 

 

Et utvalg av saker kontrollutvalget har hatt til behandling i 2020 vil bli kommentert nedenfor. 

Orienteringer 

Kontrollutvalget gjennomfører samtaler med ordfører og kommunedirektør ved behov. Ordfører 
har generell møte- og talerett i kontrollutvalgets møter. Kommunedirektøren blir invitert for å 
rapportere eller orientere kontrollutvalget i spesielle saker. Han møter ikke alltid selv, og i denne 
rapporten er kommunedirektøren et uttrykk for kommunens administrasjon.  

I januarmøtet fikk utvalget en orientering fra orientering om kommunens organisering og drift. I 
juni fikk utvalget en orientering om den Interne gjennomgangen ved Vallerhjemmet. Utvalget 
besluttet å ta saken til foreløpig orientering, og se på den på nytt når statsforvalteren 1 har 
avsluttet sitt tilsyn. I november presenterte den nye kommunedirektøren seg for utvalget. I 
samme møte fikk utvalget en presentasjon av oppvekstprofilen for kommunen. 

Statlige tilsyn 

Kommuneloven har gitt statsforvalteren  ansvar for å samordne de statlige tilsynsaktører og 
samordne statlige tilsyn med den kommunale egenkontrollen (forvaltningsrevisjoner).  Fra 2020 
legger de statlige tilsynsetater ut planlagte og gjennomførte tilsyn i en felles nasjonal 
tilsynskalender https://tilsynskalender.fylkesmannen.no/ . Kontrollutvalgssekretariatet legger 
inn bestillinger på forvaltningsrevisjon og gjennomførte rapporter.  

Kontrollutvalget har gjort seg kjent med to rapporter fra statlige tilsyn i 2020:  

• Grunnskoleopplæring for voksne 
• Gjennomføring av spesialpedagogisk hjelp i barnehage 

 
1 Fylkesmannen fikk nytt navn fra 1.1.2021, og heter nå Statsforvalteren 

https://tilsynskalender.fylkesmannen.no/
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Virksomhetsbesøk 

Som en del av kontrollen med forvaltningen gjennomfører kontrollutvalget virksomhetsbesøk. 
For å bli kjent med den kommunale forvaltningen, og for at ansatte i kommunen skal bli kjent 
med kontrollutvalget, besøker utvalget ulike kommunale virksomheter. Dette inkluderer også 
kommunale foretak og selskap som kommunen har eierinteresser i. Formålet med besøket er 
blant annet å bli kjent med virksomheten, og å gjøre kontrollutvalgsarbeidet kjent i kommunen.   

Kontrollutvalget hadde planlagt besøk hos Bærum storkjøkken og VEAS, men disse ble utsatt til 
2021 på grunn av Covid-19 og smittesituasjonen.  

Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap  

Kontrollutvalget skal påse at årsregnskapet for kommunen blir revidert på en betryggende 
måte. Når kontrollutvalget har mottatt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi 
uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret før årsregnskapet vedtas. Formannskapet skal 
ha kopi av uttalelsen tidsnok til at det kan tas hensyn til den før de avgir sin innstilling om 
årsregnskapet til kommunestyret. 

Kommuneregnskapet for 2019 ble behandlet i kontrollutvalget i aprilmøtet. 
Kommunedirektøren redegjorde for regnskapet og svarte på spørsmål. Revisor orienterte for 
revisjonsarbeidet og om revisors beretning. 

Kontrollutvalget hadde ingen særskilte merknader til årsregnskapet for 2019, men merket seg 
at avstemming av inntektsførte refusjonskrav og mottatte innbetalinger fra NAV i lengre tid har 
vært utfordrende, og at arbeidet med en detaljert totalavstemming for å avdekke reelt 
utstående med NAV vil ferdigstilles i 2020 

Revisjonsberetningen ble avlagt uten presiseringer eller forbehold.  

Kontrollutvalgets uttalelse ble behandlet i kommunestyret 20.5.20 sak 44/20. 

Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 

I henhold til ny kommunelov skal revisor foreta forenklet etterlevelsesrevisjon med 
økonomiforvaltningen. Revisor skal først foreta en risiko- og vesentlighetsvurdering som skal 
legges frem for kontrollutvalget. Kontrollutvalget behandlet risiko og vesentlighetsvurderingen i 
møtet 25.11.19 (sak 65/19). Revisor orienterte om at kontraktsoppfølging var valgt ut til 
kontroll. Kontrollutvalget behandlet revisors uttalelse i oktobermøtet. Revisor hadde 
anbefalinger knyttet til forbedring av registrering og dokumentasjon av kontrakter. Utvalget 
fulgte opp kontrollen i november (sak 60/20), og sa seg fornøyd med kommunedirektørens 
oppfølging, og avsluttet sitt arbeid med saken.   

Plan for forvaltningsrevisjon 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 
kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan som viser hvilke områder det skal 
gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering 
(ROV) av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper. Hensikten med 
risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon. 
Kommunerevisjonen utarbeidet ROV i 2019.  
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Kontrollutvalget vedtok Plan for forvaltningsrevisjon i september, planen ble behandlet i 
kommunestyret i oktober (Sak 109/20). Kontrollutvalget fikk samtidig fullmakt til å gjøre 
endringer i planen. 

Utvalget har identifisert revisjoner innen alle sektorer - Pleie og omsorg, Oppvekst, Helse og 
sosial, Plan, miljø og kultur samt Organisasjon, styring og utvikling.  

Bærum kommune har budsjett til å bestille mellom fem og syv forvaltningsrevisjonsprosjekter i 
året, avhengig av kompleksitet og størrelse. 

Forvaltningsrevisjon 

Kontrollutvalget skal påse at det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av 
selskaper kommunen har eierinteresser i. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre 
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og 
virkninger ut fra kommunestyrets vedtak. 

Kontrollutvalget drøfter normalt prosjektforslag to ganger pr. år. I 2020 har situasjonen rundt 
covid-19 medført at utvalget har tatt opp slike saker hyppigere, og noen av prosjektene har fått 
utsatt oppstart. Utvalget har bestilt følgende revisjoner som ikke er levert eller behandlet i 
utvalget: Fastlegeordningen, sikkerhet i kritiske systemer, gevinstrealisering ved digitalisering, 
bruk av deltid og vold mot ansatte.  

Følgende rapporter er behandlet i 2020: 

Forvaltningsrevisjonen Riktig vekting i anskaffelser? ble behandlet av kontrollutvalget i februar. 
Kommunen kjøper varer og tjenester for 2,6 milliarder kroner årlig. Undersøkelsen viser at krav 
til sikkerhet i leveransene i stor grad blir ivaretatt ved anskaffelser til kritiske funksjoner. 
Bærum kommune vektlegger imidlertid pris mindre enn snittet av storkommunene og har 
sjeldnere pris som eneste tildelingskriterium. 

Rapporten peker på følgende hovedutfordringer: 

• Bærum vektlegger miljø under gjennomsnittet av storkommunene. 
• Pris er eneste tildelingskriterium i 15 % av anskaffelsene. 

Kommunestyret behandlet rapporten i mars (sak 24/20). 

Forvaltningsrevisjonen Forsvarlig bemanning ble behandlet av kontrollutvalget i mars. 
Undersøkelsen viser at bemanningen ved bo- og behandlingssentrene i all hovedsak er 
tilstrekkelig til å dekke beboernes basale eller medisinske behov (behandling, stell, hygiene, 
ernæring mv.). Bemanningen er imidlertid ikke alltid tilstrekkelig til å dekke beboernes fysiske, 
sosiale og mentale behov (aktivisering, få frisk luft, hjelp til egenmestring mv.). Dette gjelder 
spesielt i vinterhalvåret, og særlig beboere som ikke kan eller klarer å delta på fellesaktiviteter. 

Bærum kommune har mye data på dette tjenestefeltet, både for bemanning og kompetanse. 
Bærum har utviklet overordnede normer for bemannings-/pleiefaktor ved ulike typer 
sykehjemsavdelinger og for kompetansesammensetningen. Dette har vært viktige 
revisjonskriterier for å vurdere om bemanningen og kompetansen er tilstrekkelig. 

Hovedutfordringer rapporten peker på er: 
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• Store kompetanseforskjeller mellom bo- og behandlingssentrene. 
• Vanskelig å sikre vikarer med ønsket kompetanse. 

Kommunestyret behandlet rapporten i mai (sak 43/20). Kommunestyret oversendte også saken 
til Eldrerådet og Hovedutvalg bistand og omsorg. 
 

Forvaltningsrevisjonen Status på krisesenteret ble behandlet av kontrollutvalget i juni. 
Undersøkelsen viser at tilgjengeligheten ved krisesenteret er god. Tilbudet blir lagt til rette slik at 
det imøtekommer de individuelle behovene til brukerne. Kommunen har god samordning av 
tiltak mellom krisesentertilbudet og andre deler av tjenesteapparatet, og krisesenteret har 
relativt god oppfølging i reetableringsfasen. 

Forvaltningsrevisjonen peker på to hovedutfordringer: 

• En relativt høy andel barn flytter tilbake til voldsutøver. 
• Det er problemer med å skaffe ny bolig til brukerne. 

Kommunestyret behandlet rapporten i september (sak 74/20). Kommunestyret oversendte 
også saken til Eldrerådet og Hovedutvalg bistand og omsorg med følgende tillegg: I forbindelse 
med utprøving av såkalt omvendt krisesentertilbud bør også alternativt botilbud til voldsutøver 
prøves ut, slik at voldsutsatt partner kan flytte hjem til bolig med barna, mens voldsutøver får et 
midlertidig botilbud fra kommunen og bistand til hjelp mot voldsutøvelse i form av samtaler, 
behandling og terapi. 
 
For 2021 er følgende prosjekter identifisert:  

• Er forurensningsberedskapen god? 
• Hvorfor øker lengden på midlertidig sosialhjelp? 
• Barnevern 
• Er driftsutgiftene for økonomisystemet forsvarlige? 
• Håndtering av Korona-pandemien 

Kontrollutvalget har fulgt opp og avsluttet arbeidet med disse forvaltningsrevisjonene 

• Effektiv byggesaksbehandling  
• God kontroll med feiing og tilsyn?  

Forvaltningsrevisjonene Tilsyn med byggeprosjekter og Hjemmetjenestene vil bli fulgt opp videre 
da ikke alle avvik var lukket. 

Plan for eierskapskontroll 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 
kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som skal 
gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV) av 
kommunens eierskap. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det 
er størst behov for eierskapskontroll. 
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Kontrollutvalget vedtok Plan for forvaltningsrevisjon i september, planen ble behandlet i 
kommunestyret i oktober (Sak 110/20). Kontrollutvalget fikk samtidig fullmakt til å gjøre 
endringer i planen.  

Eierskapskontroll 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser 
i selskaper mv. Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens 
eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og 
anerkjente prinsipper for eierstyring. 
 
Kontrollutvalget har ikke behandlet eierskapskontroller i 2020. 

Henvendelser 

Når kontrollutvalget mottar henvendelser må det gjøres en vurdering om utvalget skal foreta seg 
noe med de forhold henvendelsen tar opp, og eventuelt hva som skal foretas. Det er bare 
kommunestyret som kan pålegge kontrollutvalget å foreta undersøkelser. For alle andre 
henvendelser er det opp til utvalget selv å avgjøre om det skal foretas undersøkelser. 

Kontrollutvalget har ikke mottatt noen henvendelser i 2020.    

Revisjonsordningen 
Da revisjonssjefen i Bærum kommunerevisjon varslet at han ville gå av med pensjon, ba 
kontrollutvalget om å få en sak som drøftet ulike måter å organisere forvaltningsrevisjons-
enheten på. Kontrollutvalget innstilte i august på at Forvaltningsrevisjonsenheten skulle 
videreføres i egen regi. Kommunestyret vedtok imidlertid å legge forvaltningsrevisjon ut på 
anbud (sak 89/20). Konkurransegrunnlaget ble vedtatt i november, og konkurransen ble 
kunngjort med frist 15.01.2021. Kommunestyret vil foreta endelig valg av forvaltningsrevisor 
etter innstilling fra kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. 
Bærum kommune har valgt BDO til regnskapsrevisor.  

Kontrollutvalget holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet. Kontrollutvalget har 
behandlet følgende rapporter fra regnskapsrevisor: 

• Revisjonsberetning 
• Oppsummering av regnskapsrevisjon 2019 
• Risiko- og vesentlighetsvurdering for etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 
• Revisors egenvurdering av uavhengighet 
• Overordnet revisjonsstrategi 2020 

Bærum kommunerevisjon er kommunens forvaltningsrevisor. Kontrollutvalget har behandlet 
følgende rapporter knyttet til driften av kommunerevisjonen: 

• Kommunerevisjonens serviceerklæring 2020 
• Kommunerevisjonens virksomhetsplan 2020 
• Orientering om intern kvalitetskontroll i Bærum kommunerevisjon 
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• Revisjonens regnskap pr 30. april 2020 –økonomimelding I og II 
• Kommunerevisjonen - Forvaltningsrevisjonsenheten under avvikling 

Budsjettbehandling 
Kontrollutvalget har ansvar for å legge frem et budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. 
Kontrollutvalget utarbeidet forslag til budsjett i oktobermøtet. For 2020 har forslaget en ramme 
på kr 7 320 000,-. Kommunestyret vedtok budsjettet i desember, sak 129/20.  

Kontrollutvalgets rapportering 
Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. Rapporter fra 
forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller oversendes løpende til kommunestyret etter hvert 
som de foreligger. Oppfølging av tidligere revisjoner rapporteres som hovedregel i årsrapporten. 
Dette er beskrevet under respektive punkter. 

Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 ble behandlet i februarmøtet og i kommunestyret den 
4.3.20, sak 24/20. 

Kontrollutvalgets årsplan for 2021 ble behandlet i novembermøtet.     

Kurs og konferanser 
Det stilles stadig større krav og forventninger til kontrollutvalgets kompetanse, både fra det 
politiske miljø og fra kommunens innbyggere. For at kontrollutvalget skal kunne utøve den gode 
egenkontrollen i tråd med lov og forskrift, er det nødvendig å legge til rette for opplæring og 
erfaringsutveksling om kontrollutvalgets rolle, oppgaver og lovverk. Kontrollutvalget inviteres 
årlig til kontrollutvalgskonferansen i regi av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). Dette er en 
viktig samling for å tilføre kontrollutvalgets medlemmer ny kunnskap, og tilby en arena der 
kontrollutvalgsmedlemmer fra hele landet møtes og drøfter saker og arbeidsmetoder. 

Kontrollutvalget var representert på kontrollutvalgskonferansen 2020. 

Sekretariatsfunksjonen 
Viken kontrollutvalgssekretariat IKS (Vikus) ble etablert 1.7.2020 etter sammenslåing av 
Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud IS (Kubis), Follo interkommunale 
kontrollutvalgssekretariat (Fiks) og Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (Rokus).  

Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget i Bærum kommune har frem til 1.7 blitt ivaretatt av 
Rokus, og deretter av Viken kontrollutvalgssekretariat IKS (Vikus) 
https://vikus.no/sekretariatet/.   

 

Sekretariatet har brukt 238 timer på Bærum kontrollutvalg i 2020. Timeforbruket er høyere enn 
i 2019, og skyldes sekretariatets arbeid med utredning av revisjonsordning og anskaffelse av 
forvaltningsrevisor Fordelingen på oppgaver ser slik ut: 

https://vikus.no/sekretariatet/
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Oppgaver 2018 2019 2020 

Saksbehandling 229,5 165 218 

Møter i utvalget 40,5 32 20 

 270 197 238 

   
Under saksbehandling ligger all saksforberedelse, herunder arbeidet med planer for 
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, årsplan og årsrapport. Oppgaver som utsendelse av 
møteinnkallinger, protokoller og vedtak til videre behandling, samt oppfølging av vedtak og 
journalføring er også med. I tillegg kommer rådgivning, dialog med leder og den praktiske 
tilretteleggingen av møtene. 
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Vedlegg  
Saker behandlet i kontrollutvalget i 2020 
 

Møte Sak nr. Sak Vedtak 
3.2.2020 1/20 Orientering fra 

Kommunedirektøren 

Kontrollutvalget tar saken til orientering 

 
 2/20 Protokoll Protokoll fra kontrollutvalgets møte 9.12.2019 

godkjennes slik den foreligger. 
 

3/20 Kontrollutvalgets 
årsrapport 2019 

1. Forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 
2019 vedtas. 

2. Saken oversendes kommunestyret med 
innstilling: 

• Kommunestyret tar kontrollutvalgets 
årsrapport 2019 til orientering. 

 

4/20 

Forvaltningsrevisjon - 
Riktig vekting i 
anskaffelser? - 
Forvaltningsrevisjon 
Bærum kommune 

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Riktig vekting i 
anskaffelser? tas til orientering. 

2. Kommunerevisjonen bes følge opp saken og 
gi tilbakemelding til kontrollutvalget. 

3. Saken oversendes kommunestyret med 
følgende innstilling: 

 

Kommunestyret ber kommunedirektøren  

1. Tydeliggjøre roller og ansvar i 
anskaffelsesprosessen for å sikre lik 
forståelse og praktisering i hele 
kommunen.  

2. Styrke det tverrfaglige samarbeidet 
mellom fagsiden og Anskaffelsesenheten 
for å bedre fokus på miljø i 
planleggingsfasen.  

Tydeligere mål og krav i anskaffelsesstrategien. 
 

5/20 
Forslag til 
forvaltningsrevisjoner 
2020 

1. Kontrollutvalget vedtar å gjennomføre 
følgende forvaltningsrevisjoner i prioritert 
rekkefølge: 

• Fungerer fastlegeordningen? 
• Hvordan er status på krisesenteret? 
• Penetrasjonstest av kritiske systemer 
• Vold på sykehjemmene? 
• Gir digitaliseringen ønsket gevinst? 

 

2. Kontrollutvalget ber revisjonen legge frem 
prosjektplaner for prosjektene som er valgt. 
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Møte Sak nr. Sak Vedtak 
 6/20 Kommunerevisjonens 

serviceerklæring 2020 

Kommunerevisjonens serviceerklæring 2020 tas 
til orientering 

 7/20 Kommunerevisjonens 
virksomhetsplan 2020 

Kommunerevisjonens virksomhetsplan for 2020 
tas til etterretning. 

 8/20 Referater Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 

 
9/20 Eventuelt 

Fra behandlingen: Utvalget ba revisjonen 
undersøke kommunens praksis i 
ansettelsesprosesser nærmere. 

3.2.2020 10/20 Protokoll Protokoll fra kontrollutvalgets møte 3.2.2020 
godkjennes slik den foreligger. 

 

11/20 
Forvaltningsrevisjon – 
Bemanning i bo- og 
behandlingssentre 

 
1. Rapporten om «Forsvarlig bemanning» i bo og 
behandlingssentre tas til orientering.  
2. Revisjonen bes følge opp saken og gi 
tilbakemelding til kontrollutvalget.  
3. Saken oversendes kommunestyret med 
følgende innstilling:  
• Kommunestyret ber kommunedirektøren om å 
følge opp rapportens anbefalinger.  
 

 
12/20 

Prosjektplan for 
Forvaltningsrevisjon - 
Hvordan er status på 
krisesenteret? 

1. Prosjektplanen vedtas med de innspill 
som kom frem under møtet. 

2. Rapporten oversendes til behandling på 
møtet mandag 21. september 2020. 

 

13/20 
Prosjektplan 
forvaltningsrevisjon Vold 
på sykehjemmene? 

1. Kontrollutvalget vedtar prosjektplanen 
med de innspill som kom frem under 
møtet. 

2. Kontrollutvalget ber om å få rapporten til 
behandling på møtet mandag 
23.11.2020. 

 

14/20 
Årsrapport og regnskap 
2019 for 
kommunerevisjonen 

1. Årsrapport og regnskap 2019 for 
kommunerevisjonen tas til orientering. 
 Saken oversendes kommunestyret til 

orientering. 
 

 15/20 Referater 
Kontrollutvalget tar utvalget referatsakene til 
orientering. 

 16/20 Eventuelt Ingen vedtak.  

20.4.20 17/20 Protokoll 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 2.3.2020 
godkjennes slik den foreligger. 
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Møte Sak nr. Sak Vedtak 
 

18/20 
Kontrollutvalgets 
uttalelse til Bærum 
kommunes årsregnskap 
2019 

Kontrollutvalgets uttalelse til Bærum kommunes 
årsregnskap 2019 vedtas, og oversendes 
kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 

19/20 
Orientering om intern 
kvalitetskontroll i 
Bærum 
kommunerevisjon 

Kontrollutvalget ser positivt på 
kommunerevisjonens arbeid med 
kvalitetsforbedring, og tar resultatet av 
kvalitetskontrollen til orientering. 

 
20/20 

Prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonen - 
Gir digitalisering ønsket 
gevinst? 

1. Prosjektplanen vedtas med de innspill som 
kom frem under møtet. 

2. Rapporten oversendes januar 2021 

 

21/20 
Prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonen 
Penetrasjonstest av 
kritiske systemer 

1. Prosjektplanen vedtas med de innspill 
som kom frem under møtet. 

2. Kontrollutvalget stiller inntil 240 000 
kroner til disposisjon til prosjektet. 

3. Kommunerevisjonen kommer tilbake med 
fremdriftsplan for prosjektet når avtale 
med ekstern leverandør er inngått. 

 

 22/20 Referater Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 

 

23/20 Eventuelt 

Fra behandlingen: Besøket hos VEAS utsettes, og 
møtet 4.mai avlyses pga. situasjonen med kovid 
19.  

Skriv inn forslag til vedtak 

Leder orienterte om at 
forvaltningsrevisjonsprosjektene Fungerer 
fastlegeordningen? og Vold på sykehjemmene? 
er stanset inntil videre pga. situasjonen med 
kovid 19. 

4.5.20 Avlyst   

15.6.20 24/20 Protokoll 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 20.04.2020 
godkjennes slik den foreligger. 

 
25/20 

Intern gjennomgang 
Vallerhjemmet - 
orientering fra 
kommunedirektøren 

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering. 
Kontrollutvalget vil se på saken på nytt når 
Fylkesmannen har avsluttet sitt tilsyn. 

 26/20 Status på Krisesenteret 
- forvaltningsrevisjon 

1. Rapporten om status på krisesenteret tas 
til orientering. 
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Møte Sak nr. Sak Vedtak 
2. Sekretariatet bes oversende rapporten til 

kontrollutvalget i Asker kommune til 
orientering. 

3. Revisjonen bes følge opp saken og gi 
tilbakemelding til kontrollutvalget. 

4. Saken oversendes kommunestyret med 
følgende innstilling: 
1. Rapporten om status på krisesenteret 
tas til orientering. 

2. Kommunedirektøren bes følge opp 
rapportens anbefalinger. 

 

27/20 
Innspill til 
forvaltningsrevisjoner 
andre halvår 2020 

1. Kontrollutvalget ber revisor lage 
prosjektplaner for følgende prosjekter 
som blir vurdert til høsten: 

• Håndtering av vold og trusler rettet 
mot ansatte generelt 

• Bruk av deltidsansatte 
 

28/20 
Revisjonens regnskap 
pr 30. april 2020 –
økonomimelding I 

Kommunerevisjonens regnskap pr. 30.04.2020 
tas til etterretning 

 
29/20 

Rapport på ressursbruk 
pr. 30.4.2020 fra 
sekretariatet 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 30/20 Referater Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 

 
31/20 Eventuelt 

Sekretær legger frem en sak om fordeler og 
ulemper med ulike måter å organisere 
forvaltningsrevisjonsenheten på i neste møte.  

31.08.20
20 32/20 Protokoll 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.6.2020 
godkjennes slik den foreligger. 

 

33/20 
Organisering av 
forvaltningsrevisjon i 
Bærum kommune 

 Kontrollutvalget har gått gjennom ulike 
alternativer for organisering av 
forvaltningsrevisjonsenheten, og ser det som 
mest formålstjenlig å videreføre dagens ordning 
med revisjon i egen regi.  

  
 Saken legges frem for kommunestyret med 

følgende forslag til vedtak: 
• Forvaltningsrevisjonsenheten videreføres i 

egen regi. Kommunestyret tilsetter 
revisjonens leder. 
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Møte Sak nr. Sak Vedtak 
 

34/20 Oppfølging av 
forvaltningsrevisjoner 

1. Kommunedirektøren og brannsjefen har 
tilfredsstillende fulgt opp kommunestyrets vedtak 
knyttet til følgende forvaltningsrevisjoner: 

• Effektiv byggesaksbehandling - 
kommunestyret sak 092/17 

• God kontroll med feiing og tilsyn? - 
kommunestyret sak 015/19 

2. Kontrollutvalget ber revisjonen følge videre 
opp 

• Tilsyn med byggeprosjekter - 
kommunestyret sak 070/19 

• Hjemmetjenestene - kommunestyret sak 
099/17 

3. Saken oversendes kommunestyret med 
følgende innstilling: 

• Kontrollutvalgets oppfølging av 
forvaltningsrevisjonene Effektiv 
byggesaksbehandling og God kontroll med 
feiing og tilsyn? tas til orientering. 

 
35/20 

Prosjektskisse 
forvaltningsrevisjonspro
sjektet Håndteres vold 
mot ansatte? 

Kontrollutvalget vedtar å utsette prosjektet i 
henhold til diskusjonen i møtet. 

 
36/20 

Prosjektskisse 
forvaltningsrevisjonspro
sjektet Reduseres andel 
deltidsansatte? 

Kontrollutvalget vedtar å utsette prosjektet rettet 
mot bruk av deltidsansatte. 

 37/20 Revisors egenvurdering 
av uavhengighet 

Kontrollutvalget tar revisors egenvurdering av 
uavhengighet til etterretning. 

 38/20 Referater Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 

 39/20 Eventuelt Ingen vedtak 

21.09.20
20 40/20 Protokoll 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 31.08.2020 
godkjennes slik den foreligger. 

 

41/20 
Plan for 
forvaltningsrevisjon 
2020 - 2023 

Kontrollutvalget slutter seg til fremlagte Plan for 
forvaltningsrevisjon 2020-2023. Planen 
oversendes kommunestyret med følgende forslag 
til vedtak: 
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Møte Sak nr. Sak Vedtak 
1. Kommunestyret vedtar fremlagte Plan for 
forvaltningsrevisjon 2020-2023. 

2. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til 
å gjøre endringer i planen. 

 

 

42/20 
Plan for 
eierskapskontroll 2020 
- 2023 

 

Kontrollutvalget slutter seg til fremlagte Plan for 
eierskapskontroll 2020-2023. Planen 
oversendes kommunestyret med følgende forslag 
til vedtak: 

 

1. Kommunestyret vedtar fremlagte Plan for 
eierskapskontroll 2020-2023. 

2. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til 
å gjøre endringer i planen. 

 
43/20 

Revisjonens regnskap 
pr 31. august 2020 –
økonomimelding II 

Kommunerevisjonens regnskap pr. 31.08.2020 
tas til etterretning. 

 
44/20 

Rapport på ressursbruk 
pr. 31.8.2020 fra 
sekretariatet 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 45/20 Referater Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 

 46/20 Eventuelt Ingen vedtak 

19.10.20
20 47/20 Protokoll 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 21.9.2020 
godkjennes slik den foreligger. 

 

48/20 Overordnet 
revisjonsstrategi 2020 

Kontrollutvalget tar informasjon om status og 
risikoområder for regnskapsrevisjon av 

Bærum kommunes regnskap for 2020 til 
orientering. 

 

49/20 
Forenklet 
etterlevelseskontroll 
2020 

1. Kontrollutvalget tar rapport om forenklet 
etterlevelseskontroll til foreløpig 
orientering.  

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet 
innhente en bekreftelse på at revisors 
anbefalinger er fulgt opp. 
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Møte Sak nr. Sak Vedtak 
 

50/20 
Budsjett for 
kontrollarbeidet i 
kommunen - 2020-
2023 

Følgende forslag til budsjettet for kontrollarbeidet 
for Bærum kommune 2020 -2023 for området 
kontroll og revisjon vedtas og oversendes 
kommunen som kontrollutvalgets forslag 

 

1.000 kroner 

 
 

 

Budsjett 
V 

2020 

Budsje
tt VE 
2020 

Budsjett 
 

2021 

 
 

                        
  

Netto utgifter 
 

 

 

 
7 306 

 
7 306 

 
7 320 

 
                         

 
 

 

51/20 Idedugnad for 
forvaltningsrevisjon 

1. Revisjonen bes utarbeide forslag til 
forvaltningsrevisjoner i samsvar med 
innspillene som kom frem på møtet. 

2. Revisjonen bes utarbeide en liste med 
forslagene til neste møte. 

 
52/20 

Kommunerevisjonen - 
Forvaltningsrevisjonsen
heten under avvikling 

Kontrollutvalget tar saken til orientering 

 

 53/20 Referater Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 

 54/20 Eventuelt Ingen vedtak 

23.11.20
20 55/20 Protokoll 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 19.10.2020 
godkjennes slik den foreligger. 

 56/20 Orientering fra 
Kommunedirektøren 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 
57/20 

Presentasjon av 
oppvekstprofilen for 
Bærum kommune 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

58/20 
Forslag til 
forvaltningsrevisjoner 
2021 

1. Kontrollutvalget vedtar å gjennomføre 
følgende forvaltningsrevisjoner: 

• Er forurensningsberedskapen 
god? 

• Hvorfor øker lengden på 
midlertidig sosialhjelp? 

• Barnevern 
• Er driftsutgiftene for 

økonomisystemet forsvarlige? 
• Håndtering av Korona-

pandemien 
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Møte Sak nr. Sak Vedtak 
2. Kontrollutvalget ber revisjonen legge frem 

prosjektplaner for prosjektene som er 
valgt. 

 

59/20 

Konkurranseutsetting 
av 
forvaltningsrevisjonen - 
konkurransegrunnlag - 
Unntatt etter 
offentlighetsloven Offl § 
23 tredje ledd 

 

Kontrollutvalget godkjenner 
konkurransegrunnlaget med vedlegg, med de 
innspill som fremkommer i møtet. 

 
60/20 

Oppfølging av forenklet 
etterlevelseskontroll 
2020 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

61/20 Møteplan for 2021 

Vedtak  
Kontrollutvalget avholder møtene på mandager før 
kommunestyremøtet. Følgende møter avholdes i 
2021: 

• 01.02.2021 
• 01.03.2021 
• 26.04.2021 
• 10.05.2021 
• 21.06.2021 
• 30.08.2021 
• 27.09.2021 
• 25.10.2021 
• 22.11.2021 

 

I tillegg vil kontrollutvalget delta i  

• 21 - 22.04.21 - KONT konferanse, 
Gardermoen 

• 15 - 16.06.21   – KONT 
jubileumskonferanse NKRF Oslo 

 

62/20 Årsplan for 
kontrollutvalget 2021 

1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte 
årsplanen for 2021. 

2. Saken sendes kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak: 
• Kommunestyret tar kontrollutvalgets 

årsplan for 2021 til orientering. 
 63/20 Referater Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 

 
64/20 Eventuelt 

Kontrollutvalget oversender forslag om 
forvaltningsrevisjon av mulighetene for 
effektivisering til Formannskapet. 
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