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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

PS 01/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport -    
  Barnevernstjenesten - hjelpetiltak i hjemmet 

Saksbehandler: Unni Westli Saksnr.: 17/00012-9 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ås kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av

forvaltningsrevisjon – Barneverntjenesten – hjelpetiltak i hjemmet – datert
04.12.18, til orientering.

2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i romertall I pkt. 1 og
2, og melde tilbake til kontrollutvalget om resultatet innen 6 måneder.

Avgjørelsesmyndighet: 
Ås kommunestyre 

Vedlegg: 
Barnevernstjenestens oppfølging av merknader og anbefalinger i revisjonsrapporten 

Vedtak i saken sendes til: 
Ås kommunestyre  

Bakgrunn for saken: 
Ås kommunestyre vedtok 25.10.17 i sak 54/17 Forvaltningsrevisjonsrapport – 
Barnverntjenesten – hjelpetiltak i hjemmet, følgende: 

I. Kommunestyret merker seg at revisjonen gir Ås kommune følgende anbefalinger:
1. Gjennomføre tiltak som avklarer roller og ansvar for kommunens tjenesteenheter,

de krav lovverket setter til enhetene, og hvordan helhetlig tilbud på tvers av enheter
kan sikre at barn og foreldre får et best mulig tilbud om hjelpetiltak.

2. Utvikle en helhetlig plan som samordner tjenestetilbudet til barn og unge.
3. Sikre at bekymringsmeldinger sendes til barnevernet, herunder at

a. Saker som bør meldes blir meldt.
b. Følge opp den lave meldefrekvensen fra barnehagene.
c. Klargjøre den enkeltes personlige ansvar for å melde.

4. Påse at tiltaksplaner beskriver en ønsket situasjon som lar seg evaluere.
Evalueringen bør gjennomføres mer systematisk med fokus på om de tiltak som
iverksettes, fører til at målene med tiltakene blir nådd.

5. Sørge for at skriftlige avtaler inngås mellom barnevernet og de enheter som bør
samarbeide.

II. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene og melde tilbake til
kontrollutvalget om resultatet innen 12 måneder.

Fakta i saken: 
I forvaltningsrevisjon utarbeidet av Follo distriktsrevisjon IKS ble Ås kommune 
anbefalt å vurdere følgende tiltak: 
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1. Gjennomføre tiltak som avklarer roller og ansvar for kommunens 
tjenesteenheter, de krav lovverket setter til enhetene, og hvordan helhetlig 
tilbud på tvers av enheter kan sikre at barn og foreldre får et best mulig 
tilbud om hjelpetiltak. 

2. Utvikle en helhetlig plan som samordner tjenestetilbudet til barn og unge. 
3. Sikre at bekymringsmeldinger sendes til barnevernet, herunder at 

a. Saker som bør meldes blir meldt. 
b. Følge opp den lave meldefrekvensen fra barnehagene. 
c. Klargjøre den enkeltes personlige ansvar for å melde. 

4. Påse at tiltaksplaner beskriver en ønsket situasjon som lar seg evaluere. 
Evalueringen bør gjennomføres mer systematisk med fokus på om de tiltak 
som iverksettes, fører til at målene med tiltakene blir nådd. 

5. Sørge for at skriftlige avtaler inngås mellom barnevernet og de enheter 
som bør samarbeide. 

 
Tilbakemelding: 
I rådmannens tilbakemelding, datert 04.12.18, blir det svart opp under hver av 
anbefalingene som fremkom i forvaltningsrevisjonsrapporten.  Det vises til 
rådmannens tilbakemelding med vedlegg i sin helhet.  
 
Sekretariatets vurdering: 
Sekretariatet er av den oppfatning at rådmannen har redegjort for iverksatte og 
planlagte tiltak i henhold til anbefalingene under pkt. 3-5.  
 
Når det gjelder pkt. 1-2 mener sekretariatet at det ikke gis svar i henhold til 
anbefalingene. Sekretariatet mener at det bør foretas en oppfølging av hvordan 
kommunen sørger for helhetlige tilbud på tvers av enheter som sikrer at barn og 
foreldre får et best mulig tilbud om hjelpetiltak, og hvilke planer som foreligger i 
forhold til dette. Dette anses særlig viktig i forbindelse med omstillingsprosjektet som 
nå pågår i Ås kommune. Det bør kunne redegjøres for hvordan man i 
omstillingsprosjektet sørger for helhetlig tilbud for hjelpetiltak. 
 
Ved en videre oppfølging bør det settes en konkret frist for når tilbakemelding skal 
gis fra rådmannen.   
 
Avslutning: 
Rådmannen eller den hun bemyndiger, bes komme i kontrollutvalget for å kunne 
svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer 
 
 
Ås, 22.01.19 
 
 
 
Unni Westli  
kontrollsekretær 
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Follo interkommunale 
kontrollutvalgssekretariat - FIKS 
Postboks 195 
1431 ÅS 
 
   

   

  

 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   17/00376-14 Olav Holstad 04.12.2018 
    

 
Til kontrollutvalget i Ås. 
 

Barneverntjenestens oppfølging av merknader og anbefalinger i 
revisjonsrapporten 

 
K-sak 54/17, kommunestyret 25.10.2017 Forvaltningsrevisjonsrapport - 
Barneverntjenesten - Hjelpetiltak i hjemmet 
 

1. Gjennomføre tiltak som avklarer roller og ansvar for kommunens 
tjenesteenheter, 
de krav lovverkene setter til enhetene og hvordan helhetlige tilbud på tvers av 
enheter kan sikre at barn og foreldre får et best mulig tilbud om hjelpetiltak. 
 
Dette punktet må ses i sammenheng med omstillingsprosjektet og pkt. 2 – og vi 
vurder at det ikke er barnevernets oppgave å rapportere på dette. 
 
2. Utvikle en helhetlig plan som samordner tjenestetilbudet til barn og unge. 
 
Her har Barneverntjenesten laget et innspill til dette arbeidet (se vedlegg 1),  
 
3. Sikre at bekymringsmeldinger sendes til barnevernet, herunder at: 
a. Saker som bør meldes, blir meldt. 
b. Følge opp den lave meldingsfrekvensen fra barnehagene. 
c. Klargjøre den enkeltes personlige ansvar for å melde. 
 

 Høsten 2017 ble det laget en egen veileder for barnehager og skoler vedr. 
bekymringsmelding. 

 Barneverntjenesten har tilrettelagt for anonyme drøftelser ved gi tilgjengelighet 
høyere prioritet. 

 Barnevernet utarbeidet høsten 2018 en plakat og en brosjyre for å veilede de 
ansatte med arbeidet knyttet til «Vold i nære relasjoner». 

 Det ble gjennomført en dagskonferanse 1. november 2018 «Vold i nære 
relasjoner» for ansatte og de frivillige organisasjonene i Ås kommune med 120 
deltakere. Dette var også et tilbud for skoler og barnehager. 



1/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Barnevernstjenesten - hjelpetiltak i hjemmet - 17/00012-9 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Barnevernstjenesten - hjelpetiltak i hjemmet : Barnevernstjenestens oppfølging av merknader og anbefalinger i revisjonsrapporten

Ås kommune- Helse og Sosial 
Vår ref.: 17/00376-14  Side 2 av 2 

 De ble avholdt en dagskonferanse for ansatte i skoler og barnehager 6. 
september 2018. Her ble det innleid ekstern foredragsholder med temaet 
«Bekymringsmeldingens utfordringer» 

 Vi viser til og formidler veilederne «Samarbeid skole og barnevern» og «Til 
barnets beste – samarbeid mellom barnehage og barneverntjenesten». 

 
Å gi opplæring i ansvar, plikter og oppgaver som kommunalt ansatt må også 
være en oppgave for kommunen generelt. Dette må også omfatte 
Opplysningsplikten.  

 
4. Påse at tiltaksplaner beskriver en ønsket situasjon som lar seg evaluere. 
Evalueringen bør gjennomføres mer systematisk med fokus på om de tiltak 
som 
iverksettes, fører til at målene for tiltakene blir nådd. 
 

Det er blitt utarbeidet nye rutiner i den interne kontrollen i tjenesten - et skjema for 
undersøkelse og et for hjelpetiltak (se vedlegg 2). Her skal det signeres for utført 
med dato for at alle pålagte rutiner er blitt fulgt opp. Skjemaene og sakene gås 
igjennom med faglig veileder regelmessig. I tillegg vil det bli tatt stikkprøver 2 ganger 
i året hvor to tilfeldig utvalgte saker gjennomgås i den enkelte saksbehandlers 
portefølje og dette sammenstilles med det som er tidligere utfylt på skjema i 
undersøkelse eller i hjelpetiltak. 
 

I tillegg er det utarbeidet en egen mal for sluttrapporter etter endt undersøkelse. Her 
må det foretas en grundig vurdering før det konkluderes. Alle sluttrapporter 
gjennomgås av nestleder/leder før de ferdigstilles.  
 

5. Sørge for at skriftlige avtaler inngås mellom barnevernet og de enheter som 
bør samarbeide. 
 

Barnevernet har per i dag samarbeidsavtaler med NAV, Øst politidistrikt og Krise- og 
incestsenteret i Follo. I det daglige arbeidet er dette våre viktigste 
samarbeidsinstanser. En arbeidsgruppe jobber med revisjon av eksisterende avtale 
med NAV. I tillegg jobber denne gruppen med ansvars- og oppgavedeling knyttet 
aldersgruppen 18 – 23 år og fattigdomsproblematikken. Det vurderes å utarbeide en 
samarbeidsavtale med ATV i Follo. Barneverntjenesten vil som en naturlig oppfølging 
av dagskonferansen 6. september ta initiativ til at det utarbeides samarbeidsrutiner 
med barnehagene og skolene i Ås kommune.  
 

Med hilsen 

 
 
Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt 
rådmann  helse- og sosialsjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 

Vedlegg:  

1. Innspill til arbeidet med en Barne- og ungdomsplan i kommunen 

2. Skjemaer for tiltak og undersøkelse 
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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

PS 02/19 Forvaltningsrevisjon Utleieboliger - Prosjektplan 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00179-6 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ås kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar revisjonens forslag til prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet Utleieboliger, til orientering. 

Vedlegg: 
Forvaltningsrevisjon av utleieboliger - Prosjektplan 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok 11.12.18 i sak 35/18 Forvaltningsrevisjon Utleieboliger - 
Mål og problemstillinger følgende: 

1. Kontrollutvalget godkjenner forslag til mål og problemstillinger for
forvaltningsrevisjonsprosjektet Utleieboliger.

2. Kontrollutvalget ber Follo Distriktsrevisjon IKS utarbeide forslag til prosjektplan på
bakgrunn av mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet. Prosjektplanen
legges frem i kontrollutvalgets neste møte.

Mål og problemstillinger 
Kontrollutvalget vedtok følgende mål og problemstillinger for prosjektet: 

Formål  
Formålet med revisjonen er å se på i hvilken grad forvalter Ås kommune utleieboligene på en 
tilfredsstillende måte.  

Problemstillinger 
1. Drives kommunens forvaltning av utleieboliger i samsvar med god ressursutnyttelse?
2. I hvilken grad har kommunen oppfylt kommunestyrets vedtak 12.12.2012, om å jobbe

mot gjengs leie på alle kommunale boliger.
3. I hvilken grad får leietagere i kommunale boliger tilstrekkelig boveiledning og oppfølging.

Prosjektplanen 
Prosjektplan utarbeidet av Follo Distriktsrevisjon IKS, datert 8.1.19, følger vedlagt. 

Mål og problesmtillinger 
I prosjektplanen operasjonaliserer revisjonen spesielt problemstilling nr.2 med 
delproblemstillinger. 
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Revisjonskriterier og metodikk 
Revisjonskriterier for prosjektet vil i hovedsak være lov og regelverk på området, 
Kommunens handlingsprogrammer og årsmeldinger, Boligsosial handlingsplan for Ås 
kommune 2015-2019 samt KOSTRA-statistikk fra SSB. 
 
Fremdriftsplan  
Revisjonen ser for seg ferdigstillelse av rapporten innen utløpet av juni 2019. 
 
Sekretariatets vurdering 
Sekretariatet er av den formening at revisjonens forslag til prosjektplan ivaretar 
kontrollutvalgets vedtak og forutsetninger i forhold til mål og problemstillinger for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet. 
 
Avslutning 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor eller den han bemyndiger, bes møte i 
kontrollutvalget for å orientere om prosjektplanen samt kunne svare på eventuelle 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
 
Ås, 22.01.19 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Parkaksen 7, Postboks 3010, 1402 Ski, tlf. 6487 8760, www.follodr.no, revisjonen@follodr.no 
 

FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS  Org. nr. 914 022 134 MVA    
DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK – NESODDEN – SKI – ÅS 

 

 

Ås kommunes kontrollutvalg 

v/Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) 

Postboks 195, 1431 Ås 

 

 

btn@follodr.no, tlf. 6487 8616                     Jnr 2/2019    Ski 8.1.2019 

 

 

FORVALTNINGSREVISJON AV UTLEIEBOLIGER – PROSJEKTPLAN  
 

1.  Bestilling – formål og problemstillinger 

Ås kommunes kontrollutvalg vedtok 6.11.2018 å bestille forvaltningsrevisjonsprosjektet 

Utleieboliger.  

 

Formålet med revisjonen er å se på i hvilken grad Ås kommune forvalter utleieboliger på en 

tilfredsstillende måte.  

 

Kontrollutvalget vedtok tre problemstillinger:  

1. "Drives kommunens forvaltning av utleieboliger i samsvar med god ressursutnyttelse? 

2. I hvilken grad har kommunen oppfylt kommunestyrets vedtak 12.12.2012, om å jobbe mot 

gjengs leie på alle kommunale boliger. 

3. I hvilken grad får leietagere i kommunale boliger tilstrekkelig boveiledning og 

oppfølging." 

 

2.  Foreløpig analyse 

 

Eiendomsforvaltning er et eget fagområde. Foruten lover og forskrifter, finnes en rekke 

standarder som presiserer hvordan begreper skal forstås1. Prosjektplanen gir en ramme for 

hvordan kontrollutvalgets bestilling kan besvares. 

 

Problemstilling nr. 1. Revisjonen tolker problemstillingen til å omfatte områdene drift og 

forvaltning. God ressursutnyttelse handler om hvorvidt ressursene utnyttes slik at de gir best 

mulige tjenester. Sammenlikninger vha. SSBs Kostra-statistikk, andre kommuner og evt. 

alternative løsninger, kan være aktuelle tilnærminger. 

 

Drift kan forstås som oppgaver og rutiner som er nødvendige for at bygningen skal fungere 

som planlagt, både funksjonelt, teknisk og økonomisk. Sentrale driftsområder:  

 Løpende drift. 

 Renhold. 

 Energi. 

 Vann og avløp. 

 Avfallshåndtering. 

                                                 
1   Ref. f.eks. ord og uttrykk innen eiendomsforvaltning – fasilitetsstyring, utarbeidet av Norges bygg og 

eiendomsforening, Multiconsult og NTNU. 
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 Utendørsarbeider (måking, gartnerarbeid). 

 

Forvaltning kan forstås som en mer overordnet funksjon som omfatter planlegging, ledelse og 

organisering innenfor økonomiske og juridiske områder som: 

 Erverv og avhending. 

 Leietakeradministrasjon. 

 Ansvarsforhold. 

 Skatter og avgifter. 

 Forsikringsavtaler. 

 Lover og forskrifter. 

 Økonomisk forvaltning. 

 Administrativt ansvar. 

 Arealdisponering. 

 HMS. 

 

Problemstilling 2 har fokus på leiepriser ift. begrepet "gjengs leie". Boligsosial handlingsplan 

bruker begrepet som et uttrykk for "gjennomsnittet av leien i alle løpende leieforhold som 

gjelder for lignende husrom på lignende vilkår". Sentrale spørsmål: 

 Hvordan har utviklingen mot gjengs leie vært etter kommunestyrets vedtak i 2012? 

 Er kommunen i mål med dette? 

 Hvordan er dette rapportert? 

 Hva har konsekvensene av dette vært ift. leietakeres situasjon og kommunens 

økonomi?  

 

Problemstilling nr. 3 skal ha fokus på boveiledning og oppfølging. Revisjonen tolker dette 

som tiltak rettet mot personer som har et hjelpebehov, og ikke enhver som leier kommunal 

bolig. 

Oppfølgingen av Ås kommunes boligsosiale handlingsplan, vil være et sentralt tema for å 

belyse denne problemstillingen. Planen viser bl.a. til at Helse- og sosialetaten, med 

underliggende enheter og NAV kontoret, har ansvaret for å følge opp leietakers eventuelle 

tjenestebehov, som f.eks. økonomisk hjelp, medisinsk oppfølging, sosiale behov, bo-trening, m.m. 

Ved behov etableres et tverrfaglig/tverretatlig samarbeid (Helse og sosialetaten, NAV, 

Eiendomsavdelingen, andre instanser).  

 

3.  Kriterier 

 

Revisjonskriterier vil i hovedsak bli hentet fra: 

 Lov om husleieavtaler. 

 Lov om kommunale helse og omsorgstjenester. 

 Lov om sosiale tjenester i NAV. 

 Norsk Standard for fagområdet  

 Kommunens handlingsprogrammer og årsmeldinger 

 Boligsosial handlingsplan for Ås kommune 2015-2019. 

 Kostra-statistikk fra SSB. 

 

4.  Gjennomføring 

 

Etter at prosjektplanen er godkjent av kontrollutvalget, vil revisjonen sende brev til 

rådmannen der vi ber om et oppstartsmøte og om å få oppgitt en kontaktperson i kommunen. 
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Fra revisjonens side vil hovedfokus på oppstartsmøtet være å få innspill til prosjektet ift. 

faglige forhold, relevante kriterier, metode for datainnhenting og å avklare fremdrift. 

Innhenting av data planlegges til perioden februar - april 2019. Rapporten ferdigstilles innen 

utløpet av juni måned 2019. 

 

/s/ 

Bjørn Tore Nedregård 

Prosjektleder         

 
 



3/19 Tema for forvaltningsrevisjon 2019 - Valg av tema nr.2 - 18/00155-4 Tema for forvaltningsrevisjon 2019 - Valg av tema nr.2 : Tema for forvaltningsrevisjon 2019 - Valg av tema nr.2

KONTROLLUTVALGET I ÅS 

PS 03/19 Tema for forvaltningsrevisjon 2019 - Valg av tema nr.2 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00155-4 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ås kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

1. Kontrollutvalget velger følgende tema nr.2 for forvaltningsrevisjon i 2019:

2)

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til mål og problemstillinger for
prosjektet til neste møte.

Vedlegg: 
Plan forvaltningsrevisjon Ås kommune 2017 - 2020, Overordnet analyse Ås 
kommune 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok 6.11.18 i sak 28/18 Tema for forvaltningsrevisjon 2019 
følgende: 

1. Kontrollutvalget velger følgende tema for forvaltningsrevisjon i 2019:

1) Utleieboliger

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til mål og problemstillinger for prosjektet
til neste møte.
3. Kontrollutvalget vil komme tilbake til valg av forvaltningsrevisjonsprosjekt nr. 2 i et senere
møte.

Ås kommune får utført i gjennomsnitt to forvaltningsrevisjonsprosjekt pr. år. 

Aktuelle forvaltningsrevisjonsprosjekt  
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 prioriterte følgende prosjekt: 

Nr. Prosjekt Aktuelle tema Merknad 

1. Administrativ organisering Vurdere hensiktsmessigheten av 
nåværende 
organisasjonsstruktur 
Måloppnåelse og effektivitet 

2. Investeringer og gjeld Kommunens sårbarhet for 
renteoppgang 
Investeringsprogrammets 
hensiktsmessighet  
Bruk av aktuelle statstilskudd til 
investeringer 

FR prosjekt 2018 
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3. Kommunale innkjøp Innkjøpenes effektivitet 
Bestillerkompetanse  
Bruken av rammeavtaler  
Etiske innkjøp  
Bruken av felles innkjøpskontor 

 

4. Internkontroll Etterlevelse av regelverket i 
tjenesteproduksjon og 
myndighetsutøvelse 

FR prosjekt 2017 

5. Barn og unges  
psykiske helse 

Hvordan kan kommunale 
virksomheter hver for seg og 
sammen bidra til unge 
innbyggeres livsmestring 
Skolens virkemidler overfor 
utagerende elever 

FR prosjekt 2018 

6. Flyktningetjenesten Integreringen av flyktninger som 
bosettes i kommunen.  
Nås målene for bolig, 
barnehage, skole og arbeid 
Enslige mindreårige og voksne 

 

7. Barnevern Etterlevelse av regelverket FR prosjekt 2017 

8. Utleieboliger Kommunens forvaltning av 
boligene  
Husleiepriser, belegg, boevne 

Valgt tema for 2019 

9. Prosjektledelse bygg Holdes budsjettene  
Kvaliteten på byggene 

 

10. Korrupsjon Forebygging  
Håndtering av saker 

 

11. Forvaltningsrevisjon  
av et selskap 

Effektivitet og måloppfyllelse 2018: Søndre Follo 
Renseanlegg IKS 
(utført for Vestby KU) 

 
Prioriteringen er ikke til hinder for at kontrollutvalget kan finne det aktuelt å 
gjennomføre forvaltningsrevisjon innenfor andre tjenesteområder eller med et annet 
innhold. 
 
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 følger vedlagt. 
 
Forvaltningsrevisjonsregisteret  
NKRF - i samarbeid med KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet – har 
opprettet et søkbart register over gjennomførte forvaltningsrevisjoner av kommunal 
virksomhet (og selskapskontroller).  
 
Registeret inneholder forvaltningsrevisjonsrapporter fra hele landet og innenfor de 
fleste sektorer og fagområder. Målsettingen er at registeret med hjelp av NKRFs 
medlemmer skal holdes løpende oppdatert, og etter hvert inneholde alle 
forvaltningsrevisjonsrapporter som er avlagt fra og med 2005.  
 
Forvaltningsrevisjonsregisteret finner du her. 
 
 
Fremdriftsplan  
En ser for seg følgende fremdrift: 

https://www.nkrf.no/forvaltningsrevisjonsregisteret
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Fase Beskrivelse Dato/tidsperiode Ansvar 

1. Tema for forvaltningsrevisjon KU  29.01.19 KU 

2. Mål og problemstillinger KU 05.03.19 FIKS 

3. Prosjektplan KU 23.04.19 FDR IKS 

4. Forvaltningsrevisjonsrapport KU Nov./des. 2019 
KST des. 2019 / jan. 2020 

FDR IKS 

5. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Frist: 6 mnd./12 mnd. etter 
kommunestyrets vedtak 

Rådmann 

 
Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 
 
 
Ås, 22.01.19 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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PLAN FOR 
GJENNOMFØRING AV 
FORVALTNINGSREVISJON 
2017 – 2020 
 
Ås kommune 
 
 
Vedtatt av kommunestyret 12. oktober 2016, 
Jf. sak  82/16  
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Plan for forvaltningsrevisjon i Ås kommune  
2017 - 2020 
Bakgrunn 
 
Kommunelovens § 77 bestemmer at kontrollutvalget skal påse at det blir gjennomført 
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut 
fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). 
 
I henhold til § 78 i loven skal forvaltningsrevisjonen  i kommunen gjøres årlig. I 
forskriften går det fram (§10) at kontrollutvalget skal utarbeide en plan for 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon.  
 
Forvaltningsrevisjonsarbeidet har etter hvert blitt en sentral del av kontroll- og 
tilsynsarbeidet i kommunal sektor og det er derfor viktig at kontrollutvalget og 
kommunestyret bruker plan for forvaltningsrevisjon som et redskap for å utøve en 
mest mulig målrettet og effektiv tilsynsfunksjon i kommunen. Kontrollutvalget vil ha 
planen til løpende vurdering og ber om fullmakt til å gjøre endringer i planen, dersom 
dette blir ønskelig.  
 
Kontrollutvalget har  bestilt en overordnet analyse fra  Follo distriktsrevisjon som 
grunnlag for utarbeiding av planen, jf. vedlegg. Analysen er drøftet i kontrollutvalget 
og danner et viktig grunnlag for utvalgets forslag til plan for 2017 – 2020.  
 

Innholdet i plan for forvaltningsrevisjon  
 
Forskrift om kontrollutvalg, § 10 pålegger kontrollutvalget å utarbeide en plan for 
forvaltningsrevisjon for hver kommunestyreperiode basert på en overordnet analyse 
av kommunens virksomhet. Planen skal utarbeides minst en gang i valgperioden, og 
senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. Planen skal 
vedtas av kommunestyret. 
 
Planen skal bygge på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- 
og vesentlighetsvurderinger.  «Risiko- og vesentlighetsvurderinger» betyr at det skal 
gjøres vurderinger av på hvilke områder av kommunens virksomhet det er risiko for 
vesentlige avvik i forhold til vedtak og mål som er satt.   
 
 

Formålet med forvaltningsrevisjon 
 
Formålet med gjennomføring av forvaltningsrevisjon er å bidra til at kommunen driver 
sin virksomhet etter gjeldende lover og bestemmelser og oppnår de målene som 
kommunen har satt for sin virksomhet i vedtatte planer, budsjett, årsmeldinger og 
øvrige politiske vedtak. 
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Foruten å være en viktig del av kontroll- og tilsynsarbeidet bidrar forvaltningsrevisjon 
til: 

- forbedringer i kommunen. 
- læring blant medarbeiderne. 
- diskusjon blant de folkevalgte og i administrasjonen  

Gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjonen 
Gjennomføring 
Etter at kommunestyret har vedtatt plan for forvaltningsrevisjon, vil kontrollutvalget 
sørge for å bestille forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget vedtar problemstillinger, 
prosjektplan og ressurser. Bestillingen sendes kommunens revisor.  
Rapportering 
I tråd med forskrift om revisjon § 8 skal revisor rapportere fortløpende til 
kontrollutvalget om resultater av gjennomført forvaltningsrevisjon. Videre er 
kontrollutvalget pålagt ansvar for å rapportere til kommunestyret. Rapport og 
resultater fra det enkelte forvaltningsrevisjonsprosjekt legges fortløpende frem for 
kommunestyret. Kontrollutvalget påser at kommunestyrets vedtak om hver rapport 
blir fulgt opp og rapporterer om dette til kommunestyret.  
 
Forvaltningsrevisjon i forrige planperiode (2013 - 2016) 
 
2013 
Forvaltningen av kommunens bygg 
NAV-Ås 
 
2014 
Samhandlingsreformen 
Selskapskontroll/forvaltningsrevisjon av Follo Ren IKS  
 
2015 
Dokumentbehandling og arkiv 
Hjemmetjenester 
2016 
Sikkerhet og beredskap 
Skoleutbyggingen i Ås 

 
Prioriteringer i denne planperioden 
Generelt  
Overordnet analyse er basert på innsamlet skriftlig informasjon og statistikk for 
kommunen, bl.a. Kostra-tall,  kontrollutvalgets drøftinger, innspill fra rådmannens 
ledergruppe og en questback-spørreundersøkelse blant enhetsledere.  Follo 
distriktsrevisjon mener 12 områder er særlig aktuelle for forvaltningsrevisjon i 
perioden, jf. analysen.  
Kontrollutvalget har med utgangspunkt i denne analysen prioritert tema for 
forvaltningsrevisjon 2017 – 2020.  
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Ved utformingen av et prosjekt vil kontrollutvalget avgrense temaet slik at prosjektet 
blir konkret og gir kontrollutvalget de nødvendige opplysninger for deres kontroll med 
kommunen. 
 
Kontrollutvalget velger prosjekt for det enkelte år. Erfaringene viser at det ofte vil 
dukke opp aktuelle saker som gjør at det må gjøres omprioriteringer. Prioriteringen er 
ikke til hinder for at kontrollutvalget også kan finne det aktuelt å gjennomføre 
forvaltningsrevisjon innenfor andre tjenesteområder eller med et annet innhold.   
 
Selskapskontroll 
Kommunen er pålagt å føre tilsyn med de selskapene som kommunen har 
eierinteresser i. Kontrollutvalget har bestilt en overordnet analyse for dette formålet 
hos FIKS. Selskapskontrollen har en obligatorisk del i form av eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon som er frivillig. Kontrollutvalget foreslår at det gjennomføres 
minst en forvaltningsrevisjon av selskapa som er aktuelle i løpet av planperioden. 
Denne revisjonen vil bli forsøkt samordnet med de andre eierne av de aktuelle 
selskapa.  Følgende selskap er aktuelle for slik kontroll, jf. Kommuneloven § 80: 
 

1. Alarmsentralen brann øst AS 
2. Follo lokalmedisinske senter IKS 
3. Follo Ren IKS 
4. Follo krise- og incestsenter IKS 
5. Follo Brannvesen IKS 
6. Follo distriktsrevisjon IKS  
7. Nordre Follo Renseanlegg IKS 
8. Søndre Follo Renseanlegg IKS 

 
Spørsmålet om det i perioden skal gjennomføres en forvaltningsrevisjon av et eller 
flere selskap avklares i forbindelse med planen for selskapskontroll 2017 – 2020.  
 
Prioritering av forvaltningsrevisjoner 
  
  
Follo distriktsrevisjon er kommunens revisor og står for gjennomføringen av de årlige 
forvaltningsrevisjonene.   Tilskuddene til revisjonen baserer seg på at kommunen i 
gjennomsnitt har rett på å få gjennomført 2,25 prosjekter innen forvaltningsrevisjon 
pr. år. 0,25 prosjekt per år løses ved at kommunen f.eks. får ett ekstra prosjekt hvert 
fjerde år.  
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I tillegg kan evaluering av private barnehager og samhandlingsreformen være 
aktuelle tema for forvaltningsrevisjon. 
 
Prioriteringen er ikke til hinder for at kontrollutvalget kan finne det aktuelt å 
gjennomføre forvaltningsrevisjon innenfor andre tjenesteområder eller med et annet 
innhold.  
 
 
 
 

 Prosjekt Aktuelle tema 
 

1.  Administrativ organisering Vurdere hensiktsmessigheten av 
nåværende organisasjonsstruktur 
Måloppnåelse og effektivitet 

2.  Investeringer og gjeld Kommunens sårbarhet for 
renteoppgang 
Investeringsprogrammets 
hensiktsmessighet 
Bruk av aktuelle statstilskudd til 
investeringer 

3.  Kommunale innkjøp Innkjøpenes effektivitet 
Bestillerkompetanse 
Bruken av rammeavtaler 
Etiske innkjøp  
Bruken av felles innkjøpskontor 

4.  Internkontroll Etterlevelse av  regelverket i 
tjenesteproduksjon og 
myndighetsutøvelse 

5.  Barn og unges psykiske helse Hvordan kan kommunale virksomheter 
hver for seg og sammen bidra til unge 
innbyggeres livsmestring 
Skolens virkemidler overfor utagerende 
elever. 

6.  Flyktningetjenesten Integreringen av flyktninger som 
bosettes i kommunen. 
Nås målene for bolig, barnehage, skole 
og arbeid 
Enslige mindreårige og voksne. 

7.  Barnevern Etterlevelse av regelverket 
8.  Utleieboliger Kommunens forvaltning av boligene 

Husleiepriser, belegg, boevne. 
9.  Prosjektledelse bygg Holdes budsjettene 

Kvaliteten på byggene  
10.  Korrupsjon Forebygging 

Håndtering av saker 
11.  Forvaltningsrevisjon av et 

selskap 
Effektivitet og måloppfyllelse  



3/19 Tema for forvaltningsrevisjon 2019 - Valg av tema nr.2 - 18/00155-4 Tema for forvaltningsrevisjon 2019 - Valg av tema nr.2 : Plan forvaltningsrevisjon Ås kommune 2017 - 2020

6 
 

  
 
 
Vedlegg: Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon fra Follo distriktsrevisjon datert  

     1.6.2016  
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OVERORDNET ANALYSE  

FOR ÅS KOMMUNE 
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1 INNLEDNING 

1.1 Sammendrag 

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner pålegger utarbeiding av plan for 

forvaltningsrevisjon basert på overordnet analyse med risikovurdering én gang i fireårsperio-

den. Basert på innspill og dokumentstudier gjennomgås risikoområder.   

1.2 Konklusjon 

1.2.1 Utviklingstrekk og utfordringer 

Kommuneplan 2015–2027. Planbeskrivelse Kommuneplanens arealdel legger til grunn at det i 

Ås vil bli bygget ca. 100 boliger årlig i 2016 og 2017, ca. 640 boliger årlig i 2018 og 2019 og 

ca. 320 boliger årlig fra 2020. Boligprogrammet anslås å gi en gjennomsnittlig befolknings-

vekst på ca. 2,6 % per år. Dette tilsvarer befolkningsveksten de siste tre årene (2013–2015).  

 

Høy befolkningsvekst fører til store investeringer, især i skoleutbygging. Rådmannen anser at 

Ås kommune er avhengig av mer effektiv drift enn de fleste sammenliknbare kommuner. "For 

at dette skal realiseres er det behov for endringer i dagens organisering og drift. Kompetansen 

må brukes best mulig, og kommunen bør ha en mer effektiv bruk av arealer." (Handlingspro-

gram 2016-2019, s. 12.)  

 

1.2.2 Risiko- og vesentlighetsvurdering 

Ås kommunes kontrollutvalg, rådmannens ledergruppe og enhetsledere har gitt innspill til 

risikoområder, og revisor har studert handlingsprogrammet. På dette grunnlag gjennomgås 21 

risikoområder. Noen felles (like) forvaltningsrevisjonsprosjekter i Follo-kommunene er 

ønskelig, ifølge flere rådmenn. 

1.3 Anbefalinger  

Utfra Follo distriktsrevisjons risiko- og vesentlighetsvurdering er følgende 12 områder særlig 

aktuelle for forvaltningsrevisjon i Ås kommune 2017–2020:   

a. Administrativ organisering. 

b. Personale. 

c. Investeringer og gjeld. 

d. Kommunale innkjøp. 

e. Internkontroll. 

f. Barn og unges psykiske helse. 

g. Barnehagedrift. 

h. Flyktningetjeneste. 

i. Barnevern. 

j. Utleieboliger. 

k. Prosjektledelse bygg. 

l. Reguleringsplan og byggesak. 

 

 

Steinar Neby (sign.)    Didrik Hjort (sign.) 

revisjonssjef     avdelingsleder forvaltningsrevisjon   
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2 PROSJEKTBESKRIVELSE 

2.1 Bakgrunn 

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (2004) sier følgende:  

 § 9 Forvaltningsrevisjon: "Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskom-

munens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar med 

bestemmelsene i dette kapittel." 

 § 10 Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon: "Kontrollutvalget skal minst én 

gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fyl-

kestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. 

Planen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til kontroll-

utvalget å foreta endringer i planperioden. Planen skal baseres på en overordnet ana-

lyse av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighets-

vurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike 

sektorer og virksomheter." 

 

Kontrollutvalgsboken (Deloitte/Kommunaldepartementet 2011) definerer nøkkelbegrepene 

slik (s. 78): 

 Risiko: "Med risiko menes i denne sammenheng faren for at det kan forekomme avvik 

fra for eksempel regelverk, mål, vedtak og andre føringer som kommunen har satt for 

virksomheten. Risiko må vurderes innenfor alle kommunens tjenesteområder."  

 Vesentlighet: "For å kunne prioritere mellom områder i kommunen hvor det identifise-

res risiko for avvik, må kontrollutvalget vurdere hvilke områder som er mest vesent-

lige. Det finnes ingen objektiv størrelse å vurdere vesentlighet opp mot. Kontrollutval-

get må derfor skjønnsmessig vurdere de ulike områdene opp mot hverandre, og 

avgjøre hvilke områder de mener det er mest vesentlig å undersøke." 

 

Risiko defineres ofte som "konsekvens ganger sannsynlighet". Norges kommunerevisorfor-

bund (NKRF) sin Veileder til utarbeidelse av overordnet analyse (2010) legges til grunn for 

analysen.  

2.2 Bestilling – formål og problemstillinger 

Ås kommunes kontrollutvalg bestilte 15.12.2015 forvaltningsrevisjonsprosjekter 2016, 

herunder overordnet analyse. 

 

Formålet med overordnet analyse er å samle informasjon om kommunens virksomhet slik at 

kontrollutvalget settes i stand til å legge en fireårs plan for forvaltningsrevisjon, herunder 

prioritere mellom aktuelle temaer. Analysen omfatter to problemstillinger:  

1. Beskrive utviklingstrekk og utfordringer i kommunen. 

2. Risiko- og vesentlighetsvurdering.  

2.3 Metode 

Problemstillingene i overordnet analyse er deskriptive, uten klare revisjonskriterier. 

 

Vi har benyttet følgende datakilder i den overordnete analysen:  

1. Kommuneplan 2015–2027. Samfunnsdel (vedtatt av kommunestyret 2.9.2015) og 
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Kommuneplan 2015–2027. Planbeskrivelse Kommuneplanens arealdel (vedtatt 3.2.2016). 

2. Handlingsprogram 2016–2019 (9.12.2015).  

3. Kommunens internettsider (www.as.kommune.no).  

4. Statistisk sentralbyrås kommune-statistikk (Kostra) og befolkningsstatistikk (Folke-

mengde og befolkningsendringar, 1. januar 2016 og Folkemengd og areal, etter kom-

mune) (ssb.no).  

5. Kommunal Rapports Kommunebarometer 2016 (foreløpig utgave) (Kommunebaromete-

ret.no). 

6. Kontrollutvalgets innspill til risikoområder.  

7. Rådmannens ledergruppes innspill til risikoområder.  

8. Enhetslederes innspill til risikoområder (Questback spørreundersøkelse).  

9. Follo distriktsrevisjons erfaringer fra tidligere forvaltningsrevisjonsprosjekter og fra regn-

skapsrevisjon.  

 

Overordnet analyse er utarbeidet med følgende fremdrift: 

 

Dato:  Aktivitet:  

15.12.2015: Ås kommunes kontrollutvalg bestilte forvaltningsrevisjonsprosjekter 2016, herunder 

overordnet analyse 

15.1.2016: Kontrollutvalgskonferanse Strømstad med idédugnad om risikovurdering. 

9.2.2016: Prosjektplan fremmet for kontrollutvalget.  

Feb. 2016: Kontrollutvalgets medlemmer drøftet risikoområder i egne partier og miljøer. 

15.3.2016: Idédugnad med rådmannens ledergruppe.  

15.3.2016: Revisor presenterte utviklingstrekk (Kostra-nøkkeltall 2015) for kontrollutvalget.   

10.5.2016:   Kontrollutvalget drøftet utkast til overordnet analyse. 

14.6.2016: Kontrollutvalget behandler overordnet analyse.  

Høst 2016: Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) fremmer Plan for forvalt-

ningsrevisjon 2017–2020 for kontrollutvalget, som fremmer den for kommunestyret.   

 

Revisor takker for godt samarbeid med Ås kommune og FIKS i prosjektet.  
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3 UTVIKLINGSTREKK OG UTFORDRINGER 

3.1 Administrativ organisering 

Ås kommunes administrasjon består av sentraladministrasjon og tre etater med 37 resultat-

enheter:    

  

 
 
Kilde: as.kommune.no 

 

I rådmannens ledergruppe sitter åtte personer: rådmannen, tre etatssjefer, økonomisjef, orga-

nisasjons- og personalsjef, service- og kommunikasjonssjef og plan- og utviklingssjef. 

3.2 Utviklingstrekk 

Under arbeidet med overordnet analyse har revisor presentert 35 indikatorer på kommunens 

utvikling 2013–2015, sammenliknet med andre kommuner, hentet for det meste fra Kostra-

statistikk.
1
  Her gjengis bare enkelte utviklingstrekk:  

 

                                                           
1
 Kostra er Kommunaldepartementets regnskaps- og rapporteringsstandard for norske kommuner fra 2001. 

Kostra-gruppen er liknende kommuner – mest korrekt å sammenlikne med. Kostra-gruppe 7 består av 

"Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter", ofte 

omegnskommuner rundt byer. 31 kommuner, bl.a. 11 Akershus-kommuner: Ås, Nesodden, Enebakk, Vestby, 

Aurskog-Høland, Nes, Nannestad, Sørum, Fet, Rælingen og Gjerdrum.  
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3.2.1 Befolkning 

 Ås vokste med 489 innbyggere i 2015 til 18 992 innbyggere (1.1.2016). Befolknings-

veksten utgjorde 2,6 % – mot 0,9 % i landet.  

 Også over de siste tre årene har Ås' folkemengde steget med gjennomsnittlig 2,6 % per 

år (2,3 % i 2013, 3,0 % i 2014 og 2,6 % i 2015). 

 Over tiårsperioden 2006–2015 vokste Ås' folkemengde med 30,7 %, hvilket ga 4. 

plass i kommune-Norge.
2
 

 I forhold til Kostra-gruppe 7 har Ås litt større andel barn i barnehagealder, normal 

andel i grunnskolealder og normal andel innbyggere 80 år og over. 

 

3.2.2 Personale  

 Ås kommunes personale utførte til sammen ca. 1 064 årsverk i 2015. 

 Sammenliknet med Kostra-gruppe 7 har Ås kommune (2014) noe høyere andel års-

verk i administrasjon, tilnærmet lik andel årsverk i grunnskole og klart lavere andel 

årsverk i helse- og sosialtjenester.  

 Ås kommune hadde et totalt sykefravær på 8,4 % i 2015 – på linje med fire Follo-

kommuners gjennomsnitt (8,3 %, ifølge kommunenes årsrapporter). 

 

3.2.3 Kommuneøkonomi 

 Ås kommune hadde driftsinntekter på til sammen nesten 1,3 mrd. kr i regnskap 2015. 

 Kommunen hadde netto driftsresultat på 5,2 mill. kr (0,9 % av sum driftsinntekter) i 

2014 og 46,8 mill. kr (3,9 %) i 2015. Sistnevnte var høyere enn anbefalt minimum 

(1,75 %, ifølge teknisk beregningsutvalg). Det gode driftsresultatet i 2015 forklares 

med høy skatteinngang, redusert pensjonspremie og høy kapasitetsutnytting uten 

tilsvarende utgiftsvekst.  

 Gode økonomiske resultater de senere årene har bidratt til å styrke kommunens 

disposisjonsfond, som beløper seg til 96 mill. kr etter 2015. I tillegg kommer et 

everksfond på ca. 120 mill. kr.  

 Kommunens netto lånegjeld – 55 289 kr per innbygger – er likt med Kostra-gruppe 7. 

 

3.2.4 Tjenesteområder  

 Ås kommunes grunnskoler kostet 101 578 kr per elev i 2015 – lik gjennomsnittet i 

Kostra-gruppe 7.  

 En sykehjemsplass kostet vel 1,1 mill. kr i 2015 – 10 % mer enn Kostra-gruppe 7 

(gjennomsnitt). 

 Barneverntjenestens utgifter stiger i Ås, som i andre kommuner.  

 Avløpstjeneste (kloakk) kostet 3 520 kr (+ mva) for en 120 m
2
 bolig i 2015 – 17 % 

under Kostra-gruppe 7.   

 Kommunale byggs energiforbruk har gått ned i Ås de siste par årene – til 159 kWh per 

m
2
 i 2015. 

 

                                                           
2
 SSBs statistikk Folkemengd og areal, etter kommune viser at landets folkemengde vokste med 12,4 % over 

tiårsperioden 1.1.2006–1.1.2016. Fem kommuner vokste med over 30 %: Rennesøy (42,3 %), Ullensaker (35,3 

%), Meland (31,7 %), Ås (30,7 %) og Sørum (30,5 %). De tre fylkene med høyest befolkningsvekst var: Oslo 

(22,3 %), Akershus (18,6 %) og Rogaland (18,3 %).  
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Kommunal Rapports Kommunebarometer 2016, som måler tjenesteyting og økonomi ved 

hjelp av 124 Kostra-indikatorer, plasserer Ås kommune som nr. 27 blant landets 428 

kommuner (uten justering for inntektsnivå). Kommunebarometeret oppsummerer Ås 

kommune slik: "Totalt er profilen veldig positiv, langt bedre enn i normalkommunen." 

3.3 Utfordringer 

3.3.1 Overordnete mål 

Basert på Kommuneplan 2015–2027. Samfunnsdel setter Handlingsprogram 2016–2019 (s. 3) 

opp seks hovedmål for Ås kommune:  

1. "Innen 2027 er Ås en miljøvennlig kommune med fokus på bærekraftig ressursbruk. 

2. Innen 2027 er Ås en inkluderende og mangfoldig kommune. 

3. Innen 2027 er Ås et kunnskaps- og kultursenter i regionen.  

4. Innen 2027 er Ås kommune et godt sted å bo for alle kommunens innbyggere. 

5. Innen 2027 er Ås kommune en aktiv samfunnsutvikler og en attraktiv arbeidsgiver. 

6. Innen 2027 skal Ås kommune levere gode og effektive tjenester til kommunens 

innbyggere." 

 

Handlingsprogrammet inndeler hovedmålene i 25 delmål med tiltak. Kommunen innfører i 

2016 et nytt opplegg for målstyring basert på hovedsatsingsområdene miljø, mangfold og 

muligheter.  

 

3.3.2 Boligbygging og befolkningsprognose 

Boligprogrammet fastsettes i Kommuneplan 2015–2027. Planbeskrivelse Kommuneplanens 

arealdel. Boligprogrammet legger til grunn at det i Ås vil bli bygget ca. 100 boliger årlig i 

2016 og 2017, ca. 640 boliger årlig i 2018 og 2019, og ca. 320 boliger årlig i 2020–2030. 

Plan- og utviklingssjefen understreker at boligprogrammet er usikkert. Realisert boligbygging 

vil avhenge av regulering (21 felt er ferdig regulert; 18 felt er uregulert/under regulering) og 

private aktørers utbyggingsinteresse.  

  

"I hht dette boligprogrammet forventes en befolkningsvekst på om lag 7 000 nye innbyggere 

fram mot 2030." Dette tilsvarer en gjennomsnittlig befolkningsvekst på ca. 2,6 % per år, det 

vil si samme befolkningsvekst som de siste tre årene (2013–2015).  

 

Akershus fylkeskommune og Oslo kommune vedtok i desember 2015 Regional plan for areal 

og transport i Oslo og Akershus, som skal styre boligutbygging og transport i Oslo og Akers-

hus frem mot 2030. Planen definerer Ås som en "regionby" – ved siden av Sandvika, Asker, 

Lillestrøm, Jessheim og Ski. Området mellom Oslo, Asker, Lillestrøm og Ski har i planen fått 

navnet Bybåndet; her kommer den sterkeste fortetningen, også ved bygging i høyden. Ås 

defineres som en regionby, men faller utenfor området med sterkest urbanisering.  

 

Ved siden av nærhet til hovedstaden er Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 

(NMBU) en drivkraft i befolkningsveksten i Ås. 

 

3.3.3 Utfordringer mot 2020  

Basert på utviklingstrekk og Handlingsprogram 2016–2019 oppsummerer revisor følgende 

utfordringer for Ås kommune til 2020: 
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1 Omfattende investeringer:  

 Høyest befolkningsvekst forventes blant barn under 13 år og eldre over 70 år. Kapasiteten 

i barnehager, skoler og eldreomsorg må derfor utvides.  

 "Ås kommune står foran sitt største investeringsløft noensinne, med investeringer i 

planperioden på 1,2 milliarder kroner" (s. 3).  

 

2 Press på driftsbudsjett - omstillingsbehov:  

 Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) viser realvekst (25 mill. kr i 2016), for å dekke økt 

tjenesteproduksjon til en voksende befolkning.  

 "Ås kommune er avhengig av mer effektiv drift enn de fleste sammenlignbare kommu-

nene," og rådmannens budskap er "Stram økonomistyring" (s. 11). "For at dette skal reali-

seres er det behov for endringer i dagens organisering og drift. Kompetansen må brukes 

best mulig, og kommunen bør ha en mer effektiv bruk av arealer."  

 

3 Sentraladministrasjon – innsparinger:  

 Handlingsprogrammet (s. 22 og 72) viser at stab- og støttefunksjonene skal driftes med 

noe reduserte driftsrammer, bl.a. gjennom reduksjon i seniorpolitiske tiltak og sykefravær 

og økte inntekter (parkeringsavgift m.m.).  

 

4 Oppvekst- og kulturetat – nye skoler:  

 Nye skoler kommer i drift både i 2018, 2019 og 2021. Et par nye barnehager er også i 

støpeskjeen. Både byggefase og innflytting vil kreve stor innsats fra personalet.   

 

5 Helse- og sosialetat – jevn økning:  

 Follo Lokalmedisinske senter IKS, Ski, kom i drift i 2016. Nytt demenssenter med 30 

plasser og ni nye plasser på mottaksavdeling åpnes i 2017.  

 Økte utgifter til barnevern (to nye saksbehandler-stillinger) og sosialhjelp m.m. gjør at 

helse- og sosialetaten får økte budsjettrammer fremover.  

 

6 Teknikk- og miljøetat – prosjektstyring:  

 Et omfattende investeringsprogram skal styres. Prosjektavdeling omorganiseres til en 

stabsfunksjon under etatsjef teknikk og miljø i august 2016; tre stillinger opprettes.  
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4 RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING 

SENTRALADM.,

PERSONAL, 

ØKONOMI 

 

Risiko for avvik: 

 

Risikovurdering 

(Høy, Middels, 

Lav) 

 

Vesentlighet: 

Område: Konse-

kvens: 

Sann-

synligh: 

Skillet politikk/ 

administrasjon: 

Risiko for at kommunens effekti-

vitet hemmes av uklar arbeids-

deling mellom politisk og admi-

nistrativt nivå. Ås kommunes 

reglementer vil bli revidert i 

2016. En gjennomgang et par år 

senere kan være hensiktsmessig.  

H M Rasjonell arbeids-

deling og saksgang 

er viktig, ikke minst 

i store investerings-

prosjekter. 

Administrativ 

organisering: 

Risiko for uhensiktsmessig orga-

nisering på noen områder. Orga-

nisasjonskartet har i store trekk 

ligget fast i ti år. Etter kommune-

reformens avklaring (2016) bør 

organiseringen vurderes. Etats- 

og enhetsledelse bør styrkes?  

M H Optimal administra-

tiv organisering er 

viktig for ansatte, 

folkevalgte og inn-

byggere. 

Målstyring: Risiko for at etater og resultat-

enheter ikke styres målrettet. 

Kommunen forlot opplegget for 

balansert målstyring i 2015 og 

innfører i 2016 målstyring basert 

på hovedsatsingsområdene miljø, 

mangfold og muligheter.     

M L Offentlig virksom-

het trenger målsty-

ring.  

Personale: Risiko for at vekst i befolkning 

og tjenesteyting medfører press 

på personalet. Er årsverkene 

optimalt fordelt? Rekruttere, 

utvikle og beholde kvalifiserte 

medarbeidere er en utfordring 

både i oppvekst/kultur og 

helse/sosial.  

Kommunens årsverk i h.t. egne 

tall avviker mindre fra Kostra-

statistikken enn i andre 

kommuner. 

H M Kompetent perso-

nale er avgjørende 

for kommunal 

tjenesteyting. 
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Kommunens 

driftsøkonomi: 

Risiko for at budsjettmidler 

utnyttes dårlig. Årlig gjennom-

gang i handlingsprogram "snur 

hver stein"? Noen vil hevde at 

innsparingene har gått for langt. 

Nytt inntektssystem for kommu-

nene fra 2017 kan gi endringer 

for Ås kommune. Rådmannen har 

etablert prosjekt økte inntekter i 

2016. Innhenting av statlige til-

skuddsmidler til driftsprosjekter 

kan gjennomgås om et par år. 

Også brukerbetaling (gebyrnivå), 

innkreving og Agressos funksjo-

nalitet kan sees på.   

M M Med trang kommu-

neøkonomi er jevn-

lig trimming av tje-

nesteproduksjonen 

vesentlig. Kommu-

nen gjør selv en 

årlig gjennomgang i 

budsjett/ handlings-

program. 

Investeringer  

og gjeld: 

Risiko for at kommunens gjelds-

byrde blir tung og renteutgiftene 

høye. Lånegjeld per innbygger er 

(2015) på nivå med sammenlikn-

bare kommuner. Kommunen er 

sårbar for renteoppgang. Er 

investeringsprogrammet hen-

siktsmessig, og hanker kommu-

nen inn alle aktuelle statstilskudd 

til investeringsprosjekter? 

H M Styring av investe-

ringer og gjeld er 

meget viktig. Kom-

munen gjør selv en 

årlig gjennomgang i 

budsjett/ handlings-

program.   

Kommunale 

innkjøp:  

 

Risiko for brudd på lov om 

offentlige anskaffelser og for 

dårlige innkjøp. Er Ås kommunes 

innkjøp effektive? Utfordringer er 

bestillerkompetanse, konkurran-

sebasert innkjøp, protokoller, 

lojalitet til rammeavtaler, etisk 

innkjøp og innkjøpssamarbeid. 

Ås, Nesodden, Frogn og Vestby 

kommuner har felles innkjøps-

kontor med fire årsverk. 

M M Regelverket for 

anskaffelser er noe 

forenklet, men fort-

satt komplisert. 

Kommuner blir 

stadig innklaget for 

Klagenemnda for 

offentlige anskaffel-

ser (KOFA). 

  

Internkontroll: Risiko for at lovverk ikke etterle-

ves i tjenesteproduksjon og myn-

dighetsutøvelse.  

H H Regelbrudd kan føre 

til rettssaker og 

omdømmetap. 
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BARNEHAGE, 

GRUNNSKOLE 
 

Område: 

 

Risiko for avvik: 

 

Risikovurdering 

(Høy, Middels, 

Lav) 

 

Vesentlighet: 

Konse-

kvens: 

Sann-

synligh: 

Barn og unges 

psykiske helse: 

Risiko for at stadig flere barn får 

psykiske lidelser og sammensatte 

hjelpebehov. Ensomhet oppgis 

som et økende problem.  Kan 

helsestasjon, barnehage, skole, 

PPT og skolehelsetjeneste bidra 

mer for unge innbyggeres livs-

mestring? Lærere føler at de 

mangler virkemidler overfor 

utagerende elever. Ås deltar i et 

KS-prosjekt i 2016. 

H H Psykiske lidelser 

blant barn og unge 

er et samfunnspro-

blem som kommu-

nene bør ta tak i. 

Barnehagedrift: Risiko for svikt i barnehagedrif-

ten og forskjellsbehandling av 

barnehager (kommunale og pri-

vate). Kvalitet i kommunale og 

private barnehager - følger barne-

hagemyndigheten opp sitt ansvar?  

H M Barnehager er viktig 

for barna – og 

kommunens 

omdømme.  

Grunnskoledrift: Risiko for at ikke alle elevgrupper 

får tilpasset opplæring. Kan 

undervisningen forbedres med 

systemtiltak og digitale undervis-

ningsmidler? Læreres og elevers 

trivsel og kompetanse er temaer.  

M L  Grunnskole er et 

stort og krevende 

tjenesteområde.  

Forvalningsrevisjon 

Skoleutbygging 

(2016) berørte 

temaet delvis. 

 

 

KULTUR, 

IDRETT, 

FRILUFTSLIV 
Område: 

 

Risiko for avvik: 

 

Risikovurdering 

(Høy, Middels, 

Lav) 

 

Vesentlighet: 

Konse-

kvens: 

Sann-

synligh: 

Kultur, idrett og 

friluftsliv:  

Risiko for at kulturtilbudet svek-

kes. Noen temaer: kulturskole, 

idrettshaller og innbyggernes 

rekreasjonsmuligheter.  

M M "Limet i lokalsam-

funnet" er viktig for 

identitet og trivsel. 
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HELSE OG 

OMSORG 
 

Område: 

 

Risiko for avvik: 

 

Risikovurdering 

(Høy, Middels, 

Lav) 

 

Vesentlighet: 

Konse-

kvens: 

Sann-

synligh: 

Pleie og omsorg: Risiko for at kommunen ikke 

makter å dekke tjenestebehovet til 

et økende antall pasienter, som 

følge av befolkningens stigende 

etterspørsel (inkludert flere yngre 

brukere, under 67 år) og sam-

handlingsreformen. Utfordringer 

er omsorgsboliger, årsverk, kom-

petanse, velferdsteknologi og 

samarbeid med andre aktører: 

Ahus (liggetid, kommunikasjon i 

Helsenett, legemiddellister, 

avvikshåndtering og kompetanse-

overføring) og Follo Lokalmedi-

sinske senter IKS, Ski. 

H H Pleie og omsorg er 

et voksende tjenes-

teområde.   

Hjemmetjenester var 

gjenstand for for-

valtningsrevisjon i 

2015.    

Ressurskrevende 

brukere: 

Risiko for at tjenesteyting til psy-

kisk utviklingshemmede m.fl. 

ikke har god kvalitet og ressurs-

bruk, samt at refusjon av utgifter 

svikter. Flere Follo-kommuner 

opplever nå økende utgifter for 

ressurskrevende brukere.  

H M Sårbar brukergruppe 

– store beløp. 

 

 

BARNEVERN, 

SOSIAL, 

FLYKTNING 
Område: 

 

Risiko for avvik: 

 

Risikovurdering 

(Høy, Middels, 

Lav) 

 

Vesentlighet: 

Konse-

kvens: 

Sann-

synligh: 

Flyktninge-

tjeneste: 

Risiko for sviktende integrering 

av flyktninger som bosettes i 

kommunen. Utfordringer er bolig, 

barnehage, skole, arbeid og 

sosialisering/integrering. Det 

gjelder enslig mindreårige og 

voksne flyktninger. 

H H Et krevende fag-

område i årene som 

kommer. 

Barnevern: Risiko for svikt i barnevernet. 

Kommunens barneverntjeneste er 

endret – med nesten dobling av 

driftsutgiftene de siste tre årene. 

Skiller barnevernet i Ås kom-

mune seg fra andre Follo-kom-

muner? To saksbehandler-

stillinger opprettes i 2016. 

H M Barnevern er viktig 

for barna og for 

kommunens 

omdømme. 
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Sosialtjenester: Risiko for at sosialhjelp utbetales 

til for mange og for lenge, men 

også for lite i noen tilfeller. 

Sosialhjelpsutbetalingene øker i 

mange kommuner – i Ås 

kommune nær dobling over to år. 

L M Hjelp til selvhjelp 

for innbyggere er 

viktig, samt å 

økonomisere med 

kommunens midler. 

 

 

EIENDOM, VAR, 

REGULERING, 

BYGGESAK  
Område: 

 

Risiko for avvik: 

 

Risikovurdering 

(Høy, Middels, 

Lav) 

 

Vesentlighet: 

Konse-

kvens: 

Sann-

synligh: 

Utleieboliger:  Risiko for feil i boligutleien. Ås 

kommune har relativt mange 

utleieboliger. Utfordringer er 

husleiepriser, utleie/belegg og 

boevne. Administrative forbed-

ringer gjennomføres i 2016–2017. 

M M Utleie av boliger er 

et krevende område 

der det lett kan opp-

stå friksjon. 

Eiendoms-

forvaltning: 

Risiko for at kommunale eien-

dommer verdiforringes. Hand-

lingsprogram 2016–2019 (s. 4) 

opplyser at "Kommunen har de 

senere årene styrket vedlikehold 

og renovering av bygg... for å ta 

igjen et betydelig etterslep" 

Andre utfordringer kan være 

system for kommunal eiendoms-

forvaltning, bruk av bygnings-

arealer og sikkerhet i kommunale 

bygg.  

M M Bygningsvedlike-

hold er et svakt 

punkt i mange 

kommuner. Ås 

kommune har gjort 

forbedringer. 

Prosjektledelse 

bygg: 

Risiko for svikt i byggeprosjekter.  

Et stort antall prosjekter og hyp-

pige endringer har medført høyt 

arbeidspress og sykefravær. Pro-

sjektavdeling omorganiseres til en 

stabsfunksjon under etatsjef tek-

nikk og miljø i 2016; tre stillinger 

opprettes. Konsulentbruken (7 

mill. kr per år) ønskes redusert.  

H M Prosjektledelse er en 

nøkkelfunksjon i 

kommunens store 

investeringsprogram 

Reguleringsplan 

og byggesak: 

Risiko for mangler i reguleringer 

og byggesaksbehandling. Ås har 

stort utbyggingstrykk. Kan plan-

arbeid og byggesaksbehandling 

forbedres? Gir byggesaksgebyrer 

kostnadsdekning (selvkost)? 

Kommunesammenlikning i Follo 

er ønskelig.  

H M Vellykket lokalsam-

funnsutvikling er 

krevende – og viktig 

for mange mennes-

kers trivsel.  
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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

PS 04/19 Kontrollutvalgets årsrapport 2018 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00022-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ås kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering. 

Avgjørelsesmyndighet: 
Ås kommunestyre 

Vedlegg: 
Årsrapport Ås KU 2018, Ås KU Behandlede saker 2018 

Vedtak i saken sendes til: 
Ås kommunestyre 

SAKSUTREDNING: 
Rapportering fra kontrollutvalget til kommunestyret skjer løpende gjennom året ved at 
saker og rapporter oversendes kommunestyret for videre behandling. 
For å oppsummere foregående års aktivitet og for å gi kommunestyret et innblikk i 
virksomheten, utarbeider kontrollutvalget hvert år en årsrapport som oversendes 
kommunestyret til orientering. 

HJEMMEL 
I henhold til lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven, koml.) § 76 er det kommunestyret som har det øverste kontroll- og 
tilsynsansvaret med den kommunale forvaltning. 
Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan og skal forestå det 
løpende tilsynet med kommunen og kommunens virksomhet på vegne av 
kommunestyret, jfr. Koml. § 77 nr.1 

Det følger av koml. § 77 nr.6 første punktum: 

6. Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller
fylkestinget.

VURDERING 
Kommunelovens bestemmelser om tilsyn og kontroll gir kommunestyret og 
kontrollutvalget betydelig ansvar og det er derfor viktig med god dialog mellom 
kontrollutvalget og kommunestyret. 

I tillegg til kontrollutvalgets uttalelser til kommunens årsregnskap og oversendelse av 
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avsluttede forvaltningsrevisjonsprosjekt gjennom egne forvaltningsrevisjonsrapporter, 
finner en det formålstjenlig å gi en oppsummering av kontrollutvalgets virksomhet i 
løpet av året gjennom en egen årsrapport. 
 
Årsrapporten kan bidra til å synliggjøre kontrollutvalgets rolle og øke kunnskapen i 
kommunestyret om kontrollutvalgets arbeid. Kommunestyret inviteres til å komme 
med innspill og tanker knyttet til kontrollutvalgets virksomhet i tilknytning til 
behandlingen i kommunestyret. 
 
Vedlagt årsrapporten følger en status over behandlede saker i kontrollutvalget i 2018. 
 
Avslutning: 
Forslag til årsrapport for 2018 legges fram for kontrollutvalget til behandling. 
Eventuelle merknader og innspill vil bli innarbeidet før rapporten oversendes 
kommunestyret. 
 
 
Ås, 22.01.19 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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1. Innledning 
Det følger av lov 25.september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (koml.) § 77 

nr.6 første punktum: 

 
6. Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget. 

 

For at kommunestyret skal være orientert om kontrollutvalgets arbeid blir det hvert år 

utarbeidet en årsrapport som legges frem for kommunestyret. Rapporten tar for seg 

oppgavene kontrollutvalget er pålagt gjennom lov og forskrift, og hvordan disse er løst.   

 

2. Kontrollutvalgets mandat og oppgaver 
Det følger av koml. § 77 nr.1 første punktum: 

 
1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale 

forvaltning på sine vegne. 

 

Kontrollutvalgets oppgaver er videre presisert i kommunelovens § 77 samt i Forskrift 

15.juni 2004 nr. 905 om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (heretter kalt 

forskriften). 
 

3. Kontrollutvalget i Ås 
Det følger av koml. § 77 nr.1 annet, tredje og fjerde punktum: 

 
Utvalget skal ha minst tre medlemmer. Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og varamedlemmer til 

utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant 

kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. 

 

Kontrollutvalget ble valgt av Ås kommunestyre 21.10.15 i sak 5/15 Valg av Kontrollutvalg – 

Konstituering perioden 2015 – 2019.   
 

3.1 Kontrollutvalgets sammensetning 

Kontrollutvalget består av fem faste medlemmer og partivise/personlige varamedlemmer 

og har i 2018 hatt følgende sammensetning: 
Nr. Funksjon Navn  Parti Vara for Varamedlem Parti 

1. Leder Håkon Lars Henriksen H Nr. 1 Anne Grete Edvardsen H 

2. Nestleder Einride Berg  

(t.o.m. 21.11.18) 

AP Nr. 2 Oddvar Kolstad  

(t.o.m. 21.11.18) 

AP 

2. Nestleder Anne Odenmarck  

(f.o.m. 21.11.18) 

AP Nr. 2 Marie Gotteberg Steen  

(f.o.m. 21.11.18) 

AP 

3. Medlem Anne Odenmarck  

(t.o.m. 21.11.18) 

AP Nr. 3 Marie Gotteberg Steen  

(t.o.m. 21.11.18) 

AP 

3. Medlem Christian Hellevang  

(f.o.m. 21.11.18) 

H Nr. 3 Jan Henrik Martinsen  

(f.o.m. 21.11.18) 

H 

4. Medlem Janna Sisilie Bitnes Hagen1 AP Nr. 4 Hanne Marit Gran SV 

5. Medlem Liv Marit Korslund SP Nr. 5 Zen Mushtaq H 
1 Medlem av kommunestyret 
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I forbindelse med behandling av en sak om fritak fra kommunale verv, foretok Ås 

kommunestyre nyvalg på kontrollutvalget høsten 2018. 

 

I tillegg har ordfører og oppdragsansvarlig revisor møte- og talerett i kontrollutvalgets 

møter. 

 

3.2 Møter 

Kontrollutvalget har i 2018 avholdt 8 møter og behandlet 37 nummererte saker, hvorav 12 

saker er oversendt kommunestyret enten som egen sak eller som vedlegg til annen sak. 

 

Kontrollutvalgets innkallinger, protokoller og forvaltningsrevisjonsrapporter er offentlige 

og blir fortløpende publisert både på kommunens nettsider og på FIKS sine nettsider.   
 

3.3 Deltakelse på kurs og konferanser 

Håkon L. Henriksen, Janna Bitnes Hagen og Liv Korslund deltok på NKRF 

Kontrollutvalgskonferansen 7.-8.februar 2018 på Gardermoen. 

 

Håkon L. Henriksen deltok på FKT Fagkonferanse og årsmøte 29.-30.mai 2018 på 

Gardermoen. 

 

Håkon L. Henriksen, Janna Bitnes Hagen og Anne Odenmarck deltok på Faglig forum for 

kontrollutvalgene i Follo den 25. oktober som ble arrangert av FIKS. Hovedtema var ny 

kommunelov og GDPR/ny personopplysningslov og kommunenes krav om å opprette egne 

personvernombud. 

 

4. Sekretariat 
Det følger av forskriften § 20: 

 
Kommunestyret eller fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til enhver tid 

tilfredsstiller utvalgets behov. 

 

Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets 

vedtak blir iverksatt. 

 
Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon og av den eller de 

som utfører revisjon for kommunen eller fylkeskommunen. 

Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til kommunens eller fylkeskommunens administrasjon. 

Den som utfører revisjonsoppgaver for den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen, kan ikke utøve 

sekretariatsfunksjoner for kontrollutvalget. Det samme gjelder medlemmer av kontrollutvalget eller kommunestyret 

eller fylkestinget i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen. 

 

Den som utfører sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget er direkte underordnet kontrollutvalget og skal 

følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir. 

Administrasjonssjefen har innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde ikke instruksjons- eller 

avgjøringsmyndighet overfor sekretariatet. 
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Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget blir ivaretatt av Follo interkommunale 

kontrollutvalgssekretariat (FIKS). FIKS er et interkommunalt samarbeid etter koml. § 27 for 

alle 7 kommunene i Follo. Ås kommune er vertskommune for FIKS. 

 

Kontrollutvalgenes ledere utgjør styret for FIKS og har ansvaret for driften av sekretariatet. 

Det enkelte kontrollutvalg fastsetter for øvrig sekretariatets arbeidsoppgaver. 

 

Kommunestyrene i Oppegård og Ski vedtok høsten 2018 å tre ut av FIKS med endelig 

uttreden 1.1.2020. Dette har sin naturlige sammenheng med at Oppegård og Ski er i en 

sammenslåingsprosess for å bli Nordre Follo kommune fra og med 1.1.2020. Det foregår for 

tiden en utredning om sekretariatsordning for kontrollutvalget i Nordre Follo kommune 

som vil bli behandlet vinteren/våren 2019. I tillegg har Nesodden kommunestyre vedtatt 

høsten 2018 å tre ut av FIKS. 

 

Rådgiver Lene H Lilleheier var utvalgets sekretær frem til 6.mars 2018. 

Kontrollsjef/daglig leder Kjell Tore Wirum har vært utvalgets sekretær siden 7.mars 2018.  

 

5. Revisjon 
Det følger av forskriften § 16: 
 

Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal ansette egne revisorer, 

delta i interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå avtale med annen revisor. Vedtaket treffes etter innstilling 

fra kontrollutvalget. 

 

Dersom kommunestyret eller fylkestinget vedtar å konkurranseutsette hele eller deler av revisjonen, foretar 

kommunestyret eller fylkestinget selv valg av revisor etter innstilling fra kontrollutvalget. 

 

Valgt revisor tjenestegjør inntil ny revisor er valgt av kommunestyret eller fylkestinget. 

 

Follo Distriktsrevisjon IKS (FDR IKS) er et interkommunalt selskap som leverer 

revisjonstjenester innen regnskaps- og forvaltningsrevisjon til deltakerkommunene 

Enebakk, Nesodden, Ski og Ås. 

 

I forbindelse med vedtak i Fellesnemnda for Nordre Follo kommune høsten 2018 om at Ski 

kommune trer ut av Follo Distriktsrevisjon IKS, ba ordføreren i Ås kommune om at 

kontrollutvalget tar stilling til revisjonsordning for Ås kommune. 

 

Kontrollutvalget behandlet i ekstraordinært møte 4.12.18 sak 31/18 Ås kommune – Valg av 

revisjonsordning. Kontrollutvalget innstilte på at Ås kommune sa opp sin deltakelse i Follo 

Distriktsrevisjon IKS fra 31.12.18.  

 

Follo Distriktsrevisjon IKS arbeider for tiden med fusjonsplaner med Buskerud 

kommunerevisjon IKS for å bli en del av en større interkommunale revisjonsenhet. 
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Ås kommunestyre har gitt kontrollutvalget en frist til 1.5.19 om å innstille på valg av 

revisjonsordning for Ås kommune. 

 

6. Budsjett kontroll og tilsyn 
Det følger av forskriften § 18: 

 
Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller 

fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge 

formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget. 

 

Der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon avgir revisjonen innstilling til kontrollutvalget om 

budsjett for revisjonen. 

 

 

Kontrollutvalget behandlet 25.9.18 sak 23/18 Kontroll og revisjon - Budsjett 2019 

 

7. Utvalgets arbeid i 2018 
Nedenfor følger en kort orientering over de saker kontrollutvalget har behandlet i løpet av 

2018. 

 

7.1 Tilsyn med revisjonen 

Det følger av forskriften § 6: 

 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale eller 

fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert om 

revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god 

kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor. 

 

Kontrollutvalget har i 2018 fått seg forelagt følgende dokument fra revisjonen: 
 

 Revisors egenvurdering av uavhengighet 

 Erklæring i forhold til kontrollutvalgets påse-ansvar med revisjonen 

 Revisjonsberetning 2017 Ås kommune 

 Revisjonsrapport pr 31.12.17 

 Revisjonens rapport pr 30.04.18 

 Overordnet revisjonsstrategi 2018 

 Revisjonens rapport pr 31.10.18 
 

7.2 Tilsyn med forvaltningen 

Det følger av forskriften § 4: 
 

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale eller fylkeskommunale 

forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, herunder påse at kommunen eller fylkeskommunen har 

en forsvarlig revisjonsordning. Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukket møte i kommunens eller 

fylkeskommunens folkevalgte organer. Kommunestyret eller fylkestinget kan bestemme, i forskrift eller for ett enkelt 

møte, at kontrollutvalget ikke har rett til å være til stede i lukket møte i kommunestyret eller fylkestinget. 
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Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller fylkeskommunens 

folkevalgte organer. 

 
7.2.1 Regnskapssaker 

Det følger av forskriften § 7: 
 

Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse om 

årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen avgis til kommunestyret eller 

fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende 

tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til 

kommunestyret/fylkestinget. 

 

Kontrollutvalget ga i møte 30.4.18 uttalelse til følgende regnskapssak: 

 
 Ås kommune - Årsregnskap 2017 
 

 

Kontrollutvalget har i 2018 behandlet følgende sak: 
 

 Oppsummering revisjon 2017 - Rådmannens tilbakemelding 

 

 

Kontrollutvalget har i 2018 fått seg forelagt Ås kommunes tertialvise økonomirapporter til 

orientering. Kontrollutvalget har i 2018 fått seg forelagt Kontrollrapport 2017 vedrørende 

skatteoppkreveren for Ås kommune til orientering. 

  
7.2.2 Forvaltningsrevisjon 

Det følger av forskriften § 9: 
 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for 

forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i dette kapittel. 

 

Kontrollutvalget har i 2018 behandlet følgende forvaltningsrevisjonsrapporter: 
 

 Psykisk helsearbeid for barn og unge i Ås kommune 

 Investeringer og gjeld i Ås kommune 

 

I tillegg har kontrollutvalget behandlet følgende rapport: 
 

 Follo landbrukskontor 
 

Rapporten er et fellesprosjekt mellom kontrollutvalgene i Frogn, Nesodden, Ski, Vestby og 

Ås. Rapporten kommer til behandling i Ås kommunestyre i 2019. 

 
7.2.3 Oppfølging av forvaltningsrevisjon 

Det følger av forskriften § 12: 
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Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i tilknytning til behandlingen av 

rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp. 

 

Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan kommunestyrets eller 

fylkestingets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp. Det skal også rapporteres om tidligere 

saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte 

 

 

Kontrollutvalget behandlet i 2018 følgende sak: 

 
 Status forvaltningsrevisjon 2012 – 2018 

 

På bakgrunn av denne saken ble det etterlyst tilbakemelding fra rådmannen vedrørende 

oppfølging av følgende forvaltningsrevisjonsrapport etter kommunestyrets vedtak: 

 
 Barnevernstjenesten – Hjelpetiltak i hjemmet 

 

 

Kontrollutvalget har i 2018 hatt oppfølging av følgende forvaltningsrevisjonsrapporter: 

 
 Samfunnssikkerhet og beredskap i Ås kommune 

 Samhandlingsreformen i Ås kommune 

 Internkontroll i Ås kommune 
 

7.2.4. Eierskaps-/selskapskontroll 

Det følger av forskriften § 13: 

 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens 

interesser i selskaper m.m. 

 

Det ble ikke utført eierskapskontroll med Ås kommune i 2018. 

 

 

Det følger av forskriften § 14: 

 
Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som 

er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens 

eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger 

(eierskapskontroll). 

 

Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon i kommuner og 

fylkeskommuner kap. 3 

 

Kontrollutvalget fikk seg forelagt følgende rapport om selskapskontroll i 2018: 

 
 Søndre Follo Renseanlegg IKS 
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Rapporten var opprinnelig utarbeidet for kontrollutvalget i Vestby på bestilling fra Vestby 

kommunestyre. Da Ås kommune er majoritetseier i selskapet, så en det som naturlig at 

rapporten også ble forelagt kontrollutvalg og kommunestyre i den største eierkommunen. 

 

 

Kontrollutvalget har i 2018 blitt orientert/varslet om møter i representantskap i 

interkommunale selskap (IKS) Ås kommune er deltaker i.  

 
7.3 Tilsyn fra eksterne 

Det følger av koml. § 60e: 

 
Fylkesmannen samordner praktiske sider og bruk av reaksjoner ved statlig tilsyn rettet mot kommunen eller 

fylkeskommunen. 

 

Alle tilsynsetater skal underrette fylkesmannen om tilsynsplaner og om varsel om pålegg eller andre sanksjoner 

med vesentlige virkninger for kommunen eller fylkeskommunen. Tilsynsetater som er utpekt som koordinerende 

myndighet for tilsyn, skal underrette fylkesmannen om koordinert tilsynsplan. 

 

Før pålegg eller andre sanksjoner med vesentlige virkninger for kommunen eller fylkeskommunen vedtas, skal 

tilsynsetaten så langt det er mulig ha dialog med kommunen eller fylkeskommunen om sanksjonene og kommunens 

eller fylkeskommunens oppfølging. Kommunen eller fylkeskommunen plikter å delta i dialogen. 

 

Kontrollutvalget har i 2018 fått seg forelagt følgende som orienteringssaker: 

 
 Plan for samordning av tilsyn med andre tilsynsmyndigheter 2018 

 Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Omlastingshall Follo Ren IKS Fugleåsen – Ski 
 

7.4 Andre tilsyns- og kontrolloppgaver 

Det følger av forskriften § 6 første ledd: 
 

Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver 

opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å 

gjennomføre oppgavene. For kontrollutvalgets medlemmer og dets sekretariat gjelder forvaltningslovens alminnelige 

bestemmelser om taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13 mv. 

 

Kontrollutvalget har i 2018 behandlet følgende saker: 

 
 Henvendelse til kontrollutvalget - Oppjustering av driftstilskudd til privatpraktiserende 

fysioterapeuter 

 Ås kommunes reglementer – Revidering  

 

 

Kontrollutvalget fikk i 2018 orientering fra rådmann om følgende: 

 
 Større investeringsprosjekt med eksterne entreprenører 

 Anskaffelser/innkjøp i kommunen 
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I tillegg har kontrollutvalget fått seg forelagt følgende som orienteringssak: 

 
 Kommuneoversikt – ventelister, april 2018 (Helsedirektoratet) 
 

7. Oppsummering 
Kontrollutvalget legger vekt på å være en medspiller i å forbedre kommunens eksterne 

tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse så vel som de interne forvaltningsfunksjoner. 

Kommunen er avhengig av tillit til disse prosessene hos brukerne, og en aktiv og troverdig 

tilsyns- og kontrollfunksjon kan medvirke til å bygge opp om denne tilliten. 

 

Kontrollutvalget har også i 2018 hatt fokus på å styrke kontrollutvalgets stilling i den 

kommunale forvaltning og overfor innbyggerne i kommunen. 

 

Utvalgets arbeid krever at medlemmene er aktive og setter seg inn i til dels kompliserte 

saker som kan gjelde hele virksomhetsområdet til Ås kommune. Skolering av 

utvalgsmedlemmer vil fortsatt ha prioritet i tiden fremover. 

 

Som kommunestyrets hjelpeorgan i tilsyns- og kontrollspørsmål er kontrollutvalgets virke 

avhengig av å ha legitimitet i kommunestyret, bl.a. for å få gjennomslagskraft for 

forbedringsforslag og anbefalinger og dermed kunne bistå i arbeidet for at kommunestyrets 

målsetninger blir realisert. 
 

 

Ås, 29. januar 2019 

 

 

 

Håkon L. Henriksen/s./ Anne Odenmarck/s./ Christian Hellevang/s./ 

Leder Nestleder  

   

   

   

Janna S. Bitnes Hagen/s./ Liv Marit Korslund/s./  
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KONTROLLUTVALGET I 
ÅS KOMMUNE 

 

BEHANDLEDE SAKER 2018 

Møte nr./ 
dato 

Saks nr. Sakstittel Status 

23.01.18    

 1/18 Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om 
samfunnssikkerhet og beredskap 

A 

 2/18 Prosjektplan - Forvaltningsrevisjon Follo landbrukskontor A 

 3/18 Erklæringer fra revisor A 

 4/18 Kontrollutvalgets årsrapport 2017 A 

 5/18 Orienteringssaker A 

10.04.18    

 6/18 Dialog med rådmann A 

 7/18 Rapport om selskapskontroll - Søndre Follo Renseanlegg IKS A 

 8/18 Orientering fra revisjonen A 

 9/18 Referat og orienteringer A 

30.04.18    

 10/18 Ås kommune - Årsmelding 2017 A 

 11/18 Ås kommune - Årsregnskap 2017 A 

 12/18 Ås kommunes reglementer - Revidering A 

 13/18 Referat og orienteringer A 

12.06.18    

 14/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - 
Samhandlingsreformen i Ås kommune 

A 

 15/18 Oppsummering revisjon 2017 A 

 16/18 Økonomirapport 1.tertial 2018 A 

 17/18 Henvendelse til kontrollutvalget - Oppjustering av driftstilskudd til 
privatpraktiserende fysioterapeuter 

A 

 18/18 Referat og orienteringer A 

25.09.18    

 19/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid for barn og 
unge i Ås kommune 

O 

 20/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Investeringer og gjeld i Ås 
kommune 

O 

 21/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll i Ås 
kommune 

A 

 22/18 Revisjonsstrategi 2018 A 

 23/18 Kontroll og revisjon - Budsjett 2019 A 

 24/18 Referat og orienteringer A 

06.11.18    

 25/18 Økonomirapport 2.tertial 2018 A 

 26/18 Henvendelse til kontrollutvalget - Oppjustering av driftstilskudd til 
privatpraktiserende fysioterapeuter - Ny behandling 

A 

 27/18 Status forvaltningsrevisjon 2012 – 2018 A 

 28/18 Tema for forvaltningsrevisjon 2019 B 

 29/18 Møteplan 2019 A 

 30/18 Referat og orienteringer A 

04.12.18    

 31/18 Ås kommune - Valg av revisjonsordning O 

11.12.18    

 32/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Follo landbrukskontor B 

 33/18 Oppsummering revisjon 2017 - Rådmannens tilbakemelding A 

 34/18 Revisjonens rapport pr 31.10.18 A 
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 35/18 Forvaltningsrevisjon Utleieboliger - Mål og problemstillinger B 

 36/18 Kurs og konferanser 2019 B 

 37/18 Referat og orienteringer A 

 

 

 

 

 

Kode Forklaring 

A Saken er avsluttet 

B Under behandling 

O Til videre oppfølging 

U Saken går ut 
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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

PS 05/19 Referat og orienteringer 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00029-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ås kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg: 
K sak 93-18 Valg av revisjonsordning, Protokoll Ås KU 041218, Protokoll Ås KU 
111218, Aktivitetsplan Ås KU pr 111218 

SAKSUTREDNING: 

Referatsaker (RS): 

RS 01/19 Valg av revisjonsordning – saksprotokoll K sak 93/18 (vedlagt) 

Orienteringssaker (OS): 

OS 01/19 Protokoll Ås KU 04.12.18 (vedlagt) 
OS 02/19 Protokoll Ås KU 11.12.18 (vedlagt) 
OS 03/19 Aktivitetsplan pr 11.12.18 (vedlagt) 

Ås, 22.01.19 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Ås kommune  

  

 

Postadresse Besøksadresse Telefon 64 96 20 00 Org.nr. 964 948 798 
Postboks 195 Skoleveien 1 Telefaks 64 96 20 19 Bankgiro 1654.07.99605 
1431 Ås 1430 Ås   
post@as.kommune.no  www.as.kommune.no   Side 1 av 1 
 

 

Saksprotokoll 
 
 

Valg av revisjonsordning 

Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  18/03515 
Behandlet av  Møtedato 

1 Kommunestyret 93/18 12.12.2018 
 

  
 
Kommunestyrets behandling 12.12.2018: 
Kontrollutvalgets leder Håkon L. Henriksen (H) orienterte. 
 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:  
Kommunestyret ber ordfører gå i dialog med de andre kommunene for å ivareta de 
ansatte på en god måte. 
 
Votering: 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
SVs tilleggsforslag ble nedstemt 28-5 (2Ap, 1MDG, 2SV) 
 
Kommunestyrets vedtak 12.12.2018: 
1. Kommunestyret sier opp avtalen med de andre eierkommunene som er med i 

Follo Distriktsrevisjon IKS innen 31.12.18, med virkning fra 1.1.2020.  
2. Kommunestyret ber kontrollutvalget innstille på valg av revisjonsordning innen 

1.5.2019. 
 

 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 21. desember 2018 
 
Lene Henriksen Lilleheier 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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MØTEPROTOKOLL 
 

Ås kontrollutvalg 
 
Møtetid: 04.12.2018 kl. 18:00 
Sted: Store salong, Ås kulturhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Håkon L. Henriksen (H) leder, Liv Marit Korslund (SP) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Jan Henrik Martinsen (H), Hanne Marit Gran (SV) 
 
Forfall:  
Anne Odenmarck (AP) nestleder, Janna Sisilie Bitnes Hagen (AP), Christian 
Hellevang (H) 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Ingen  
 
Fra Follo Distriktsrevisjon IKS møtte: 
Steinar Neby, revisjonssjef 
 
Av øvrige møtte: 
Ola Nordal, ordfører  
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS  
 
Diverse merknader: 
Liv Marit Korslund ble valgt som medprotokollunderskriver. 
 
Møteprotokoll godkjent 05.12.2018 
 
 
 

Håkon L. Henriksen/s./  Liv Marit Korslund/s./ 
Leder  Medlem  
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Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

31/18 18/00177-2 Ås kommune - Valg av revisjonsordning 3 

Eventuelt 
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Ås KU-31/18 
Ås kommune - Valg av revisjonsordning 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Alternativ 1 
1. Kommunestyret sier opp avtalen med de andre eierkommunene som er med i 

Follo Distriktsrevisjon IKS innen 31.12.18, med virkning fra 1.1.2020.  
2. Kommunestyret ber kontrollutvalget innstille på valg av revisjonsordning innen 

1.5.2019. 
 
Alternativ 2 
1. Kommunestyret velger å sette revisjonstjenesten ut på anbud fra og med 

regnskapsåret 2020.  
2. Kommunestyret sier opp avtalen med de andre eierkommunene som er med i 

Follo Distriktsrevisjon IKS innen 31.12.18, med virkning fra 1.1.2020.  
3. Kommunestyret søker å inngå avtale med utgående revisor for revidering av 

årsregnskapet for Ås kommune for 2019.  
4. Kommunestyret ber kontrollutvalget konkurranseutsette revisjonsoppdragene 

samlet og innstille overfor kommunestyret på valg av revisor for hele 
revisjonsoppdraget. Det forutsettes at rådmann bistår kontrollutvalget med den 
praktiske gjennomføringen av anbudskonkurransen.  

5. Kommunestyret forutsetter at avtale med revisor skal skje etter avtale om 2,5 år 
med mulighet for 1+1 års opsjon. 

 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 04.12.2018: 
Leder innledet og orienterte om bakgrunnen for saken. 
 
Revisjonssjef Steinar Neby orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
 
Ordfører Ola Nordal supplerte. 
 
Leder fremmet følgende forslag (jfr. innstillingens alternativ 1): 
 
1. Kommunestyret sier opp avtalen med de andre eierkommunene som er med i 

Follo Distriktsrevisjon IKS innen 31.12.18, med virkning fra 1.1.2020.  
2. Kommunestyret ber kontrollutvalget innstille på valg av revisjonsordning innen 

1.5.2019. 
 
Votering: 
Forslag fra leder ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 04.12.2018: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
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1. Kommunestyret sier opp avtalen med de andre eierkommunene som er med i 
Follo Distriktsrevisjon IKS innen 31.12.18, med virkning fra 1.1.2020.  

2. Kommunestyret ber kontrollutvalget innstille på valg av revisjonsordning innen 
1.5.2019. 
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Eventuelt  

 
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 18:21. 
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MØTEPROTOKOLL 
 

Ås kontrollutvalg 
 
Møtetid: 11.12.2018 kl. 18:00 
Sted: Lille sal, Ås kulturhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Håkon L. Henriksen (H) leder, Anne Odenmarck (AP) nestleder, Janna Bitnes 
Hagen (AP), Christian Hellevang (H) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Zen Mushtaq (H) 
 
Forfall:  
Liv Marit Korslund (SP) 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Berit Brantseg, koordinator regnskap 
 
Fra Follo Distriktsrevisjon IKS møtte: 
Didrik Hjort, avdelingsleder forvaltningsrevisjon 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS 
 
Diverse merknader: 
 
 
Møteprotokoll godkjent 13.12.2018 
 
 
 

Håkon L. Henriksen/s./  Anne Odenmarck/s./ 
Leder  Nestleder 
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Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

32/18 17/00148-20 Forvaltningsrevisjonsrapport - Follo landbrukskontor 3 

33/18 17/00336-7 Oppsummering revisjon 2017 - Rådmannens 
tilbakemelding 

4 

34/18 18/00118-4 Revisjonens rapport pr 31.10.18 5 

35/18 18/00179-2 Forvaltningsrevisjon Utleieboliger - Mål og 
problemstillinger 

6 

36/18 18/00149-1 Kurs og konferanser 2019 7 

37/18 18/00072-6 Referat og orienteringer 8 

Eventuelt 
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Ås KU-32/18 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Follo landbrukskontor 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Follo landbrukskontor til 

orientering.  
2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger og ber Follo landbrukskontor 

følge opp følgende anbefalinger:  
a. Follo landbrukskontors rutinebeskrivelser bør oppdateres årlig.  
b. Brukerundersøkelse av gårdbrukere og deltakerkommuner bør utføres hvert 

tredje år. 
 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 11.12.2018: 
Leder innledet. 
 
Avdelingsleder forvaltningsrevisjon Didrik Hjort presenterte rapporten og svarte på 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Sekretær supplerte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 11.12.2018: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Follo landbrukskontor til 

orientering.  
2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger og ber Follo landbrukskontor 

følge opp følgende anbefalinger:  
a. Follo landbrukskontors rutinebeskrivelser bør oppdateres årlig.  
b. Brukerundersøkelse av gårdbrukere og deltakerkommuner bør utføres hvert 

tredje år. 
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Ås KU-33/18 
Oppsummering revisjon 2017 - Rådmannens tilbakemelding 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering. 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 11.12.2018: 
Leder innledet. 
 
Koordinator Berit Brantseg orienterte om kommunens oppfølging av revisjonens 
påpekninger. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 11.12.2018: 
 
Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering. 
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Ås KU-34/18 
Revisjonens rapport pr 31.10.18 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport pr 31.10.18 til orientering. 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 11.12.2018: 
Leder innledet. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 11.12.2018: 
 
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport pr 31.10.18 til orientering. 
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Ås KU-35/18 
Forvaltningsrevisjon Utleieboliger - Mål og problemstillinger 
 
Sekretariatets innstilling: 

 
1. Kontrollutvalget godkjenner forslag til mål og problemstillinger for 

forvaltningsrevisjonsprosjektet Utleieboliger. 
2. Kontrollutvalget ber Follo Distriktsrevisjon IKS utarbeide forslag til prosjektplan på 

bakgrunn av mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet. 
Prosjektplanen legges frem i kontrollutvalgets neste møte. 

 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 11.12.2018: 
Leder innledet. 
 
Avdelingsleder forvaltningsrevisjon Didrik Hjort supplerte. 
 
Kontrollutvalget drøftet problemstillingene, med hensyn til tolkning og presisering. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 11.12.2018: 

 
1. Kontrollutvalget godkjenner forslag til mål og problemstillinger for 

forvaltningsrevisjonsprosjektet Utleieboliger. 
2. Kontrollutvalget ber Follo Distriktsrevisjon IKS utarbeide forslag til prosjektplan på 

bakgrunn av mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet. 
Prosjektplanen legges frem i kontrollutvalgets neste møte. 
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Ås KU-36/18 
Kurs og konferanser 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 

 
1. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs 

Kontrollutvalgskonferanse 30.-31.januar 2019: 
1) 
2) 
 

2. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på FKTs Fagkonferanse og 
årsmøte 4.-5.juni 2019: 
1) 
2) 

 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 11.12.2018: 
Leder innledet. 
 
Det ble foreslått følgende deltakelse: 
 
1. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs 

Kontrollutvalgskonferanse 30.-31.januar 2019: 
 
1) Anne Odenmarck 
2) Liv Marit Korslund 
3) Håkon L. Henriksen 
4) Janna Bitnes Hagen 

 
Votering: 
Enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag.  
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 11.12.2018: 

 
1. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs 

Kontrollutvalgskonferanse 30.-31.januar 2019: 
 
1) Anne Odenmarck 
2) Liv Marit Korslund 
3) Håkon L. Henriksen 
4) Janna Bitnes Hagen 
 
 

2. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på FKTs Fagkonferanse og 
årsmøte 4.-5.juni 2019: 
1) 
2) 
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Ås KU-37/18 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 11.12.2018: 
Leder viste til referat- og orienteringssakene. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 11.12.2018: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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KONTROLLUTVALGET I  

ÅS KOMMUNE 

AKTIVITETSPLAN 
A jour pr 11.12.2018  

Oversikten nedenfor viser planlagte aktiviteter, frist for når de skal være ferdig, ansvar for å utføre oppgaven samt status. Oversikten ajourføres 

fortløpende.  FDR står for all revisjon. FIKS utreder andre saker, lager innstilling i alle saker og er sekretær for utvalget.  FDRs rapporter skal 

være FIKS i hende senest fjorten dager før utvalgsmøtet.  Forkortelser: KU = Kontrollutvalget, KST = Kommunestyret 

Nr. Beskrivelse 

 

Frist Ansvar Status Avsluttet 

1. Kontrollutvalgets årsrapport     

 Kontrollutvalgets årsrapport for 2017  FIKS KU 23.1.18 KST 14.2.18 

2. Handlingsplanen for utvalget Desember FIKS Årlig ajourføring   

3. Aktivitetsplan   FIKS Ajourføres etter hvert kontrollutvalgsmøte  

4. Møteplan     

 (tirsdager kl. 18:00)  FIKS  Møteplan 1.halvår 2019: 

29.1 – Lille sal, Ås kulturhus 

5.3 – Møterom 2.etg, Rådhusplassen 29 

23.4 – Lille sal, Ås kulturhus 

11.6 – Store salong, Ås kulturhus 

 

Møteplan 2.halvår 2019: 

3.9 – Lille sal, Ås kulturhus 

22.10 – Lille sal, Ås kulturhus 

26.11 – Lille sal, Ås kulturhus 

 

5. Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo     

 Faglig forum 2018  FIKS 25.10 – Kommunestyresalen, Ski rådhus Gjennomført 

6. Kurs og konferanser     

 NKRF KU konferansen 2019, 30.-31.januar  

The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo 

Airport, Gardermoen 

 FIKS Deltakere: 

Anne Odenmarck 

Liv Marit Korslund 

Håkon Lars Henriksen 

Janna Bitnes Hagen 

 

 FKT Fagkonferanse og årsmøte 2019, 4.-5.juni 

Clarion Hotel Ernst, Kristiansand S 

 FIKS Deltakere:  
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Aktivitetsplan 2 

Nr. Beskrivelse 

 

Frist Ansvar Status Avsluttet 

7. Kommunens årsregnskap     

 Kommunens årsmelding 2017  Rådmann KU 30.4.18 KST 12.9.18 

 Kommunens årsregnskap 2017  Rådmann KU 30.4.18 KST 15.5.18 

 Revisjonsberetning 2017 15.4.18 FDR KU 30.4.18 KST 15.5.18 

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2017  FIKS KU 30.4.18 KST 15.5.18 

8. Tertialrapporter:     

 1. Tertialrapport (januar – april) Mai/juni  Rådmann KU 12.6.18 KST 20.6.18 

 2. Tertialrapport (mai – august) Sept./oktober  Rådmann KU 6.11.18 KST 24.10.18 

9. Rapporter fra revisjonen:     

 Pr. 30.04.18 (perioden 1.5.17 – 30.4.18) Mai  FDR KU 12.6.18  

 Pr. 31.10.18 (perioden 1.5.18 – 31.10.18) November  FDR KU 11.12.18  

 Revisors uavhengighet – utdanning/praksis  FDR KU 23.1.18  

 Revisjonsstrategi 2018 August FDR KU 25.9.18  

10. Overordnet analyse og 

Plan for forvaltningsrevisjon 

    

 Overordnet analyse og 

Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 

 FDR KU 27.9.16 KST 12.10.16  

11. Forvaltningsrevisjon 2017     

 Internkontroll  FDR KU 12.9.17 – FR rapport KST 25.10.17 

 Barnevernet  FDR KU 12.9.17 – FR rapport KST 25.10.17 

12. Forvaltningsrevisjon 2018     

 Psykisk helsearbeid for barn og unge  FDR KU 12.12.17 – prosjektplan 

KU 25.9.18 – FR-rapport 

 

 Investeringer og gjeld  FDR KU 12.12.17 – prosjektplan 

KU 25.9.18 – FR-rapport 

 

 Follo landbrukskontor  

(fellesprosjekt Frogn, Nesodden, Ski, Vestby, Ås) 

 FDR/ 

FIKS 

KU 23.1.18 – prosjektplan 

KU 11.12.18 – FR rapport 

 

 

 Søndre Follo Renseanlegg IKS  

(utført for Vestby KU) 

 Deloitte/ 

FIKS 

KU 10.4.18 – Rapport KST 12.9.18 

13. Forvaltningsrevisjon 2019     

 Utleieboliger  FIKS KU 6.11.18 – Tema  
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Aktivitetsplan 3 

Nr. Beskrivelse 

 

Frist Ansvar Status Avsluttet 

KU 11.12.18  - Mål og problemstillinger  

14. Oppfølging av tidligere FR-rapporter     

 Samhandlingsreformen – videre oppfølging Januar 2018 Rådmann KU 12.6.18 KST 12.9.18 

 Sikkerhet og beredskap 23.11.17 Rådmann KU 23.1.18 KST 14.2.18 

 Barnevern – hjelpetiltak i hjemmet 25.10.18 Rådmann   

 Internkontroll 25.10.18 Rådmann KU 25.9.18 KST 24.10.18 

15. Overordnet analyse og  

Plan for selskapskontroll 

    

 Overordnet analyse og  

Plan for selskapskontroll 2017 - 2020 

2016 FIKS KU 27.9.16 KST 12.10.16 

16. Andre tilsyns-/kontrolloppgaver     

 Oppjustering av driftstilskudd til 

privatpraktiserende fysioterapeuter  

17.09.2018 Rådmann KU 12.6.18 

KU 6.11.18 

 

 Valg av revisjonsordning  FIKS KU 4.12.18 – Uttreden av FDR IKS  
 


	Ås kontrollutvalg (29.01.2019)
	Saker til behandling
	PS 1/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Barnevernstjenesten - hjelpetiltak i hjemmet
	Barnevernstjenestens oppfølging av merknader og anbefalinger i revisjonsrapporten

	PS 2/19 Forvaltningsrevisjon Utleieboliger - Prosjektplan
	Forvaltningsrevisjon av utleieboliger - Prosjektplan

	PS 3/19 Tema for forvaltningsrevisjon 2019 - Valg av tema nr.2
	Plan forvaltningsrevisjon Ås kommune 2017 - 2020
	Overordnet analyse Ås kommune

	PS 4/19 Kontrollutvalgets årsrapport 2018
	Årsrapport Ås KU 2018
	Ås KU Behandlede saker 2018

	PS 5/19 Referat og orienteringer
	K sak 93-18 Valg av revisjonsordning
	Protokoll Ås KU 041218
	Protokoll Ås KU 111218
	Aktivitetsplan Ås KU pr 111218


	Eventuelt



