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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 2021.  
 

Kontrollutvalgets virksomhet 
Kontrollutvalget i Bærum kommune består av 5 medlemmer. Medlemmer og varamedlemmer er 
som følger: 
 

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 holdes normalt på rådhuset. 

Controller Siri Opheim møter som fast observatør fra kommunedirektøren. 
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I 2021 har kontrollutvalget hatt 9 møter og 78 saker har stått på dagsorden. I 2020 gjennomførte 
kontrollutvalget 8 møter og behandlet 64 saker. 

Kontrollutvalget gjennomførte fjernmøter via Teams frem til sommeren pga. restriksjoner rundt 
korona. 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.   

Sekretariatet har gjennomført en undersøkelse av arbeidet i de 33 kontrollutvalgene vi er 
sekretariat for, og spurt spesifikt om hvordan Teams-møter har fungert. Tilbakemeldingene er at 
det har fungert greit, men at diskusjonene i utvalgene uteblir eller blir kort, dialogen blir dårligere 
og det er lite uformell samtale. Det er derfor gledelig at utvalget har kunnet møte fysisk i andre 
halvår. 

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

Innkalling, sakslister og protokoller 

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

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 kontrollutvalget i Bærum kommune 
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. 
  

http://www.vikus.no/
https://vikus.no/kontrollutvalg/baerum/
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Kontrollutvalget kan gå fram på ulike 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 ovenfor, hvor tiltak som krever lite ressurser fra kontrollutvalgets side, slik som 
orienteringer, er plassert nederst i trappa. 

Utvalgets kontrollaktivitet kan deles inn i følgende i 2021: 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

De mest brukte kontrollaktivitetene er forvaltningsrevisjon, saker i tilknytning til 
kommuneregnskap og orienteringer fra administrasjonen.  
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Orienteringer fra administrasjonen  

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 2021 har kontrollutvalget fått orienteringer om medarbeiderundersøkelsen, om 
Storbynettverkets paner, om felles evaluering av håndtering av koronapandemien, om rapporten 
NAV Bærum 2021, og hvilke tiltak kommunen planlegger å sette i verk for å følge opp rapporten. 

Statlige tilsyn 

Statsforvalteren har ansvar for å samordne de statlige tilsynsaktører og samordne planlagte 
statlige tilsyn med den kommunale egenkontrollen (forvaltningsrevisjoner).  Fra 2021 legger de 
statlige tilsynsetater ut planlagte og gjennomførte tilsyn i en felles nasjonal tilsynskalender. 
Kontrollutvalgssekretariatet legger inn bestillinger på forvaltningsrevisjon og gjennomførte 
rapporter.  

Kontrollutvalget fikk en orientering om kommunens arbeid med å lukke avvikene etter 
statsforvalterens tilsyn på Vallerhjemmet i februarmøtet.  

Virksomhetsbesøk 

Kontrollutvalget gjennomførte virksomhetsbesøk ved Bærum storkjøkken i augustmøtet. Utvalget 
ble tatt godt imot, og gjorde seg kjent med driften og tjenestelevansene. I tillegg fikk utvalget en 
omvisning i produksjonsanlegget. Det planlagte besøket til VEAS ble utsatt på grunn av 
koronasituasjonen. 

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsberetningen 

Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra kommunens revisor, skal utvalget 
avgi uttalelse om årsregnskapet som avgis til kommunestyret før årsregnskapet vedtas der. 
Formannskapet skal ha kopi av uttalelsen tidsnok til at det kan tas hensyn til den før de gir sin 
innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. 

Kontrollutvalget avga uttalelse til kommunens årsregnskap og årsberetning for 2020 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 2020, men merket seg at 
avstemming av inntektsførte refusjonskrav og mottatte innbetalinger fra NAV i lengre tid har vært 
utfordrende. I 2020 er det tapsført 10,3 mill. kroner. 

Revisjonsberetningen ble avlagt uten presiseringer eller forbehold.  

Kontrollutvalgets uttalelse ble behandlet i kommunestyret 28.4., sak 60/21. 

Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 

Revisor skal foreta forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen basert på en risiko- 
og vesentlighetsvurdering. Risikovurderingen ble lagt frem for kontrollutvalget i 2019. Revisor 
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valgte å foreta kontroll med om kommunens anskaffelser er gjort med leverandør med avtale med 
kommunen. Den skriftlige uttalelsen om resultatet av kontrollen til kontrollutvalget ble lagt frem i 
augustmøtet. Resultatet av kontrollen viste ingen vesentlige feil eller mangler.  

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. I 2021 er flere av prosjektene forsinket på grunn av 
korona. 

Følgende rapporter er behandlet i 2021: 

Forvaltningsrevisjonen om test av kritiske systemer ble behandlet av kontrollutvalget i mars. 
Testen viser at Bærum kommune har godt sikrede klientmaskiner. Det er forholdsvis få 
internetteksponerte tjenester og det er generelt godt oppdaterte systemer. Testen av tjenester fra 
Bærum kommune som var eksponert på internett, avdekket noen sårbarheter, men ingen funn 
som ble ansett som kritiske. Det ble ikke funnet sårbarheter i trådløst gjestenett.  

Kommunestyret behandlet rapporten i april (sak 39/21). 

Forvaltningsrevisjonen Gir digitalisering ønsket gevinst? Ble også behandlet i marsmøtet.  Bærum 
kommune har styrket søkelyset på gevinst i digitaliseringsprosjekter vesentlig de senere årene. 
Styringsdokumentene, porteføljestyringen og Prosjektportalen legger godt til rette for 
oppmerksomhet rundt gevinster. Kommunens styringsdokumenter stiller klare krav til gevinstene.  
Det er etablert et Digitaliseringsråd som vedtar, bevilger penger og har det overordnete ansvaret 
for prosjektgjennomføringen. Det er også opprettet en Prosjektportal der alle 
digitaliseringsprosjektene er samlet. Det er allikevel rom for forbedringer. 

Rapporten peker på følgende hovedutfordringer: 

• Det angis ofte ikke målbare gevinster. 
• Det synes ikke å være etablert et godt overordnete ansvar for gevinstrealisering.  
• De ansatte har ikke fullt ut fått nødvendig kompetanse til å håndtere systemene. 

Kommunestyret behandlet rapporten i april (sak 38/21). 

Disse rapportene ble bestilt og vil bli levert i 2022: 

• Barnevernets oppfølging og ivaretakelse av enslige mindreårige  
• Håndtering av korona 
• Er driftsutgiftene for økonomisystemet forsvarlige? 
• Håndteres vold mot ansatte? 
• Fungerer fastlegeordningen? 

 

Kontrollutvalget har fulgt opp og avsluttet arbeidet med disse forvaltningsrevisjonene 

 Kommunens tilsyn med byggesaker  
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 Vekting av anskaffelser 

Forvaltningsrevisjonene Hjemmetjenesten, Krisesenteret og Bemanning på bo- og behandlingssentre 
vil bli fulgt opp videre, da ikke alle avvik var lukket. 

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.  
 
Eierskapskontroll samfunnssikkerhet og beredskap for Bærum kommune ble behandlet i november. 
Eierskapskontrollen har undersøkt hvordan kommunen som eier følger opp hvordan kommunale 
selskaper er organisert og dimensjonert i samfunnssikkerhets og beredskapsspørsmål.  Asker og 
Bærum brann og redning IKS (ABBR), Asker og Bærum Vannverk IKS (ABV) og Veas (Vestfjorden 
Avløpsselskap) var omfattet av undersøkelsen.  

Revisor hadde følgende anbefalinger: 

• Kommunen bør vurdere å formalisere rutiner for involvering av sine selskaper i arbeidet 
med overordnet ROS.  

• Eierutvalget bør få selskapenes risikovurderinger på agendaen i 
representantskapsmøter og/eller dialogmøter. 

• Kommunen bør vurdere å gjøre egne risikovurderinger tilknyttet selskapenes 
etterlevelse av samfunnssikkerhet og beredskap. 

• Eierutvalget bør søke å dokumentere bedre det som blir tatt opp i møtene med 
selskapene for å få bedre oversikt over hvorvidt sentrale temaer som samfunnssikkerhet 
og beredskap er blitt drøftet. Det kan i denne forbindelse også vurderes endringer i 
hyppighet, varighet med mer. 

• Det bør lages eierstrategier for alle selskapene. Samfunnssikkerhet og beredskap bør 
tas inn i alle eierstrategier hvor der er relevant, med konkrete forventninger til 
selskapene. 

• Samfunnssikkerhet og beredskap bør tas inn i eierskapsmeldingen. 

Rapporten er sendt kommunestyret for behandling.  
 
Kontrollutvalget har også bestilt eierskapskontroll av etikk og antikorrupsjon som blir levert i 2022. 

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 utvalget skal gjøre. 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 mottatt en henvendelse om utbedring av forfall, tilkomst og trafikksikkerhet 
rundt Isi miljøpark. Utvalgte fikk saken ytterligere opplyst fra kommunens administrasjon, og 
valgte å ikke ta saken til behandling (sak 22/21). 



 

Viken kontrollutvalgssekretariat IKS · Org.nr. 898 704 262 · post@vikus.no · www.vikus.no 
 

8

Revisjonsordningen 
Kontrollutvalget innstilte BDO som ny forvaltningsrevisor i mars, og kommunestyret foretok det 
endelige valget i april (sak 44/21). BDO er også kommunens regnskapsrevisor. Kommunestyret 
forlenget kontrakten med regnskapsrevisor til 31.05.2023 etter innstilling fra kontrollutvalget (sak 
44/21).  

Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte, og 
kontrollutvalget holder seg løpende orientert om revisjonsarbeidet. Kontrollutvalget har 
behandlet følgende rapporter fra regnskapsrevisor gjennom året: 

 Oppsummering av regnskapsrevisjon 2020 
 Risiko- og vesentlighetsvurdering for etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 2020 
 Revisors egenvurdering av uavhengighet 
 Overordnet revisjonsstrategi 2021 
 Uttalelse om forenklet etterlevelseskontroll 

Budsjettbehandling 
Kontrollutvalget har ansvar for å legge frem et budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Dette 
budsjettet er inndelt i kontrollutvalget, kontrollutvalgets sekretariat og revisjonen.  
Kontrollutvalget utarbeidet forslag til budsjett 2022 i oktobermøtet, med en samlet ramme 6,4 
millioner kroner Kommunestyret vedtok budsjettet i desember, sak 133/21.  

Kontrollutvalgets rapportering 
Kontrollutvalget rapporterer resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. Rapporter fra 
forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller oversendes fortløpende til kommunestyret etter 
hvert som de foreligger. Oppfølging av tidligere revisjoner rapporteres som hovedregel i 
årsrapporten. Dette er beskrevet under de aktuelle overskriftene i årsrapporten. 

Kontrollutvalgets årsrapport 2020 samt utvalgets årsplan 2021 har blitt behandlet av 
kommunestyret.   

Kurs og konferanser 
Det stilles stadig større krav og forventninger til kontrollutvalgets kompetanse, både fra det 
politiske miljø og 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 var 
representert på den årlige kontrollutvalgskonferansen for 2021, i regi av Norges 
Kommunerevisorforbund (NKRF), og NKRFs jubileumskonferanse i oktober.  
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Sekretariatsfunksjonen 
Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget ivaretas av Viken kontrollutvalgssekretariat IKS 
(Vikus). 

Sekretariatet har brukt 299 timer på kontrollutvalget i 2021. Fordelingen på oppgaver ser slik ut: 

Oppgaver Timer 2020 Timer 2021 

Saksbehandling 218 266 

Møter i utvalget 20 25 

 238 299 

   
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, revisor og kommunens 
administrasjon og den praktiske tilretteleggingen av møtene. 
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Vedlegg - Saker behandlet i kontrollutvalget i 2021 
 

Saksnr Sak Status 

1/21 Protokoll  

2/21 
Orientering fra administrasjonen om Fylkesmannens tilsyn ved Valler 
sykehjem 

 

3/21 Forvaltningsrevisjonsprosjekt om effektivisering  

4/21 Orientering om medarbeiderundersøkelse  

5/21 Bestilling av forvaltningsrevisjon - Håndtering av koronapandemien  

6/21 
Bestilling av forvaltningsrevisjon - Barnevernets oppfølging og 
ivaretakelse av enslige mindreårige 

 

7/21 Forvaltningsrevisjoner 2021  

8/21 Kontrollutvalgets årsrapport 2020  

9/21 Referater  

10/21 Eventuelt  

11/21 Protokoll  

12/21 Forvaltningsrevisjon - Inntrengingstest  

13/21 
Orientering om evaluering av storbyenes håndtering av pandemi 2020-
2021 

 

14/21 
Henvendelse om utbedring av forfall, tilkomst og trafikksikkerhet rundt 
Isi miljøpark 

 

15/21 Årsrapport og regnskap 2020 for Bærum kommunerevisjon  

16/21 Forvaltningsrevisjonen Gir digitalisering ønsket gevinst?  

17/21 Vurdering av opsjon på forlengelse av kontrakt med regnskapsrevisor  

18/21 
Valg av forvaltningsrevisor - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 23 
annet ledd 

 

19/21 Referater  

20/21 Eventuelt  

21/21 Protokoll  
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22/21 
Henvendelse om utbedring av forfall, tilkomst og trafikksikkerhet rundt 
Isi miljøpark - orientering fra kommunedirektøren 

 

23/21 Kontrollutvalgets uttalelse til Bærum kommunes årsregnskap 2020  

24/21 Referater  

25/21 Eventuelt  

26/21 Vedrørende mulig endring av sekretariatsordning for kontrollutvalget  

27/21 Protokoll  

28/21 Oppfølging av forenklet etterlevelseskontroll 2020  

29/21 Nummerert brev nr. 1  

30/21 Rapport på ressursbruk pr. 30.4.2020 fra sekretariatet  

31/21 Regnskapsrapport første kvartal 2021  

32/21 Referater  

33/21 Eventuelt  

34/21 Protokoll  

35/21 Presentasjon av ny forvaltningsrevisor  

36/21 Forvaltningsrevisjoner 2021  

37/21 Bestilling av eierskapskontroll  

38/21 Oppfølging av avtale om forvaltningsrevisjon  

39/21 Sekretariatsordning for kontrollutvalget  

40/21 Referater  

41/21 Eventuelt  

42/21 Møteplan for 2022  

43/21 Protokoll  

44/21 Forvaltningsrevisjoner 2021  

45/21 Eierskapskontroll etikk og antikorrupsjon - prosjektplan  

46/21 Eierskapskontroll samfunnssikkerhet og beredskap - prosjektplan  

47/21 Rapportering etter forenklet etterlevelseskontroll - anskaffelser  

48/21 Revisors egenvurdering av uavhengighet  
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49/21 Referater  

50/21 Eventuelt  

51/21 Protokoll  

52/21 Oppfølging av forvaltningsrevisjon Hjemmetjenesten  

53/21 
Oppfølging av forvaltningsrevisjon - Kommunens tilsyn med 
byggesaker 

 

54/21 Oppfølging av forvaltningsrevisjon - vekting av anskaffelser  

55/21 Orientering om ekstern gjennomgang av NAV Bærum 2021  

56/21 Prosjektplan forvaltningsrevisjon vold mot ansatte  

57/21 Prosjektplan forvaltningsrevisjon driftsutgifter økonomisystem Bærum  

58/21 Rapport på ressursbruk pr. 31.8.2021 fra sekretariatet  

59/21 Referater  

60/21 Eventuelt  

61/21 Protokoll  

62/21 Forvaltningsrevisjon av fastlegeordningen - prosjektplan  

63/21 Bestilling av forvaltningsrevisjoner 2022  

64/21 Orientering fra revisor  

65/21 Budsjett for kontrollarbeidet i kommunen 2022-2025  

66/21 Overordnet revisjonsstrategi 2021  

67/21 Referater  

68/21 Eventuelt  

69/21 Protokoll  

70/21 Overordnet revisjonsstrategi 2021  

71/21 
Eierskapskontroll samfunnssikkerhet og beredskap for Bærum 
kommune 

 

72/21 Orientering fra revisor  

73/21 Oppfølging av forvaltningsrevisjon av Krisesenteret  

74/21 
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