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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

PS 06/19 Status GDPR og personvernombud i Ås kommune 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00066-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ås kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg: 
Punktliste til ny forordning 

SAKSUTREDNING: 

Bakgrunn for saken  
Den nye personopplysningsloven trådte i kraft 20. juli 2018. Med dette gjennomføres 
EUs personvernforordning (GDPR) i Norge.  

Forordningen oppstiller et omfattende generelt personopplysningsregelverk, 
herunder de grunnleggende prinsippene og vilkårene for å behandle 
personopplysninger, rettigheter for enkeltpersoner, plikter for behandlingsansvarlige 
og databehandlere, overføring av personopplysninger over landegrensene og regler 
om tilsyn og sanksjoner.  

Reglene gjelder for både private og offentlige aktører. 

EUs personvernforordning (GDPR) pålegger alle offentlige og en rekke private 
virksomheter å utnevne et personvernombud. Ombudet skal føre kontroll med 
virksomhetens etterlevelse av personvernregelverket og gi råd til ledelse og ansatte 
om personvern. 

Mer info om regelverket finner du på https://www.datatilsynet.no/ 

VURDERING 
Kontrollutvalget ønsker en orientering om status for arbeid med GDPR og 
personvernombud i Ås kommune. 

Avslutning 
Rådmann har i e-post, datert 22.2.19, bekreftet at kontrollutvalgets forespørsel skal 
kunne imøtekommes. 

Ås, 27.02.19 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Hva blir nytt?

Nye personvernregler fra 2018. Hva betyr det for din virksomhet?

1

Alle norske virksomheter får  

nye plikter

Alle virksomheter må sette seg inn  
i den nye lov  givningen og finne ut 
hvilke nye plikter som gjelder dem. 
Ledelsen må sørge for å få på plass 
rutiner for å overholde de nye 
pliktene. Alle ansatte må følge de  
nye rutinene når reglene trer i kraft.

2

Alle skal ha en forståelig personvern-

erklæring

Informasjon om hvordan din virksom-
het behandler personopplysninger skal 
være lett tilgjengelig og skrevet på en 
forståelig måte. Det nye lovverket 
stiller strengere krav til informasjonens 
form og innhold enn dagens lovgivning. 
All informasjon som gis til barn, skal 
tilpasses barnas forståelsesnivå.

3

Alle skal vurdere risiko og 

personvern konsekvenser

Dersom et tiltak utgjør en stor risiko 
for personvernet, må virksomheten 
også utrede hvilke personvernkonse-
kvenser det kan ha. Hvis utredningen 
viser at risikoen er stor og dere selv 
ikke kan redusere den, skal Datatilsynet 
involveres i forhåndsdrøftelser.

4

Alle skal bygge personvern inn  

i nye løsninger

De nye reglene stiller krav til at nye til-
tak og systemer skal utarbeides på en 
mest mulig personvernvennlig måte. 
Dette kalles innebygd personvern. Den 
mest personvernvennlige innstillingen 
skal være standard i alle systemer.

5

Mange virksomheter må opprette 

personvernombud

Alle offentlige og mange private virk-
somheter skal opprette personvern-
ombud. Et personvernombud er 
virksomhetens personvernekspert,  
og et bindeledd mellom ledelsen,  
de registrerte og Datatilsynet.  
Ombudet kan være en ansatt eller en 
profesjonell tredjepart.

6

Reglene gjelder også virksomheter 

utenfor Europa 

Virksomheter som holder til utenfor 

Europa må også følge forordningen, 
dersom de tilbyr varer eller tjenester  
til borgere i et EU- eller EØS-land.  
Dette gjelder også om de ikke direkte 
tilbyr tjenester, men kartlegger adferden 
til europeiske borgere på nett. De som 
er etablert i flere land i Europa, skal 
bare trenge å snakke med personvern-
myndighetene i det landet der de har 
sitt europeiske hovedkvarter. 

7

Alle databehandlere får nye plikter

Databehandlere er virksomheter som 
behandler personopplysninger på opp-
drag fra den ansvarlige virksomheten. 
Ofte er det snakk om leverandører av 
IT-tjenester. De nye reglene pålegger 
databehandlere å ha rutiner for inn-
samling og bruk av personopplysninger. 
Databehandlere skal også si ifra til opp-
dragsgiveren sin hvis de får instrukser 
som er i strid med loven. Oppdragsgiver 
skal også godkjenne data behandlerens 
underleverandører. Databehandlere 
kan også bli holdt økonomisk ansvarlig 
sammen med oppdragsgiver.

8

Alle bør samarbeide i egne nettverk  

og følge bransje normer

De nye reglene oppmuntrer til sektor-
vis utforming av retningslinjer og 
bransjenormer. Om dere følger 
bransjenormer, vil dere ha de viktigste 
rutinene på plass. Datatilsynet skal 
godkjenne bransjenormene.

9

Alle får nye krav til avvikshåndtering

Reglene for håndtering av sikkerhets-
brudd blir strengere. Forordningen 
stiller krav til når det skal varsles, hva 
varselet skal inneholde og hvem som  
skal varsles. Kort sagt skal man si fra 
raskere og oftere enn man gjør i dag. 

10

Alle må kunne oppfylle borgernes  

nye rettigheter

Den enkeltes rett til å kreve at hans  
eller hennes personopplysninger 
slettes blir styrket. Dette kalles «retten 
til å bli glemt». Norske og europeiske 
borgere vil blant annet kunne kreve å 
ta med seg personopplysningene sine 
fra en leverandør til en annen i et vanlig 
brukt filformat. Dette kalles «data-
portabilitet». De kan også motsette 
seg profilering. Alle henvendelser fra 
borgere skal besvares innen en måned. 

Hva bør dere

gjøre nå?

1

Ha oversikt over hvilke person-

opplysninger dere behandler 

Alle virksomheter som samler 
inn eller bruker personopplys-
ninger skal ha oversikt over 
hvilke personopplysninger det 
er snakk om, hvor de kommer 
fra og hva som er det rettslige 
grunnlaget for behandlingen. 
Sørg for å ha en slik oversikt.  
Det er et krav som gjelder også 
etter dagens lov. 

2

Sørg for å oppfylle dagens 

lovkrav

Overgangen til de nye reglene 
blir lettere om dere etterlever 
kravene i personopplysnings-
loven, som gjelder i Norge i 
dag. Har dere gode rutiner for 
internkontroll som fungerer 
etter hensikten og er kjent i 
organisasjonen, er det lettere å få 
oversikt over hva dere må endre. 

3

Sett dere inn i det  

nye regelverket

Dere finner forordningsteksten 
på Datatilsynets nettsider. Der 
fyller vi også på med artikler om 
de nye reglene etter hvert 
som vi utarbeider dem. 

4

Lag rutiner for å følge de  

nye reglene

Gå gjennom rutinene dere har 
for behandling av personopp-
lysninger. Oppdater dem etter 
nytt regelverk der det trengs. 
Dokumenter de nye rutinene, 
og legg en plan for nødvendige 
endringer. Er systemene deres 
laget for å ivareta kravet til inne-
bygd personvern, dataportabilitet 
og personvern som standard-
innstilling? Klarer dere å fange 
opp og besvare henvendelser 
fra borgerne innen én måned? 
Endringer i systemer og rutiner 
tar tid. Begynn allerede nå!

datatilsynet.no/forordning
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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

PS 07/19 Ås kommune - Foreløpig årsregnskap 2018 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00055-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ås kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg: 

SAKSUTREDNING: 

HJEMMEL:  
Det følger av lov 25. september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven, koml.) § 77 nr. 4, 1. punktum:  

4. Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på
en betryggende måte.

Det følger av forskrift 15. juni 2004 nr. 905 om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner §§ 6 og 7:  

§ 6 Regnskapsrevisjon
Kontrollutvalget skal påse at kommunens og 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.  

§ 7 Uttalelse om årsregnskapet
Når kontrollutvalget har blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi 

uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av 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. 

Fakta i saken: 
Ås kommune publiserte på sine nettsider den 15.02.19 følgende: 

«Ås kommunes regnskap for 2018 viser et netto driftsresultat på 28,8 millioner kroner, 
tilsvarende 1,9 prosent av driftsinntektene. 

Resultatet er 19 mill. kr bedre enn budsjettert og bidrar til å styrke strengt nødvendige 
reserver for å møte fremtidige investeringer og vekstutfordringer. Kommunestyret har for 
2018 budsjettert med en netto avsetning til disposisjonsfond på 27,7 mill. kr, og samlet 
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disposisjonsfond utgjør ved årsslutt 154 mill. kr. Årets udisponerte overskudd er på 11,4 mill. 
kr og kan bidra til å styrke disposisjonsfondet ytterligere. 
 
Ås kommune har fått 5 % mer inntekter enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak 
ekstraordinær høy skatteinngang sammenlignet med budsjett. Skatt fra eiendomssalg hos 
enkeltskatteytere har i 2018 gitt en betydelig økt skatteinngang. Merskatteinntekten var en 
engangseffekt og kan ikke legges til grunn som en varig effekt fremover. 
 
Kommunen har fortsatt lave renteutgifter på lån, og pensjonsutgiftene har blitt lavere enn 
budsjettert.  Tjenesteområdene har samlet sett hatt merforbruk som følge av større behov for 
tjenesteyting enn budsjettert. 
 
Avkastning på kommunens rentefond har vært positiv, mens kommunens aksjefond har gitt 
negativ avkastning i 2018 som følge av en generell nedgang i aksjemarkedet. 
 
Samlede renteinntekter og avkastning fra finansforvaltning er på 12,5 mill. kr, noe som er 7,5 
mill. kr lavere enn budsjettert. 
 
Ås kommune har stor forventet befolkningsvekst og tilsvarende et stort investeringsbehov for 
å møte denne veksten. Det er derfor helt nødvendig at kommunen går med overskudd og 
kan sette av midler til å øke egenfinansieringen av nye investeringer.  Det er viktig at 
kommunen kan sette av midler i perioder med lav rente, og dermed være mer robust til å 
møte en varslet renteoppgang. 
 
Regnskapet er sendt revisjonen. Det vil bli behandlet i formannskap og kommunestyre i mai, 
sammen med årsmeldingen for 2018.» 

 
VURDERING 
Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmann om foreløpig regnskap for 2018.  
 
Årsregnskapet vil komme til ny behandling i kontrollutvalgets møte i april hvor 
kontrollutvalget vil vedta sin uttalelse til årsregnskapet for 2018. 
 
Avslutning 
Rådmann har i e-post, datert 22.2.19, bekreftet at kontrollutvalgets forespørsel om en 
orientering vil kunne bli imøtekommet. 
 
 
Ås, 27.02.19 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

PS 08/19 Status etableringen av Viken Kommunerevisjon IKS 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00177-6 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ås kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg: 
FDR - Status etableringen av Viken Kommunerevisjon IKS 

SAKSUTREDNING: 
Ås kommunestyre vedtok 12.12.18 i sak 93/18 Valg av revisjonsordning følgende: 

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.

HJEMMEL 
Det følger av lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven) § 78 nr.3 og nr.4: 

3. 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 på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget.
4. Kommunestyret eller fylkestinget velger selv revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av
innstilling fra kontrollutvalget.

VURDERING 
Kontrollutvalget har til 1.5.19 å avgi innstilling på valg av fremtidig revisjonsordning 
for Ås kommune. 

Kontrollutvalget ønsker en orientering fra Follo Distriktsrevisjon IKS om status for 
etablering av et større interkommunal revisjonsselskap i region Viken. 

Avslutning 
Oppdragsansvarlig revisor eller den han bemyndiger, bes møte og orientere om 
saken samt kunne svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer. 

Ås, 27.02.19 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

PS 09/19 Forvaltningsrevisjon Arbeidsmiljø i skolene i Ås   
  kommune - mål og problemstillinger 

Saksbehandler: Unni Westli Saksnr.: 19/00041-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ås kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

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

Alternativ 1: 
Arbeidsmiljøet ved skolene i Ås kommune (omfatter både det psykososiale 
skolemiljøet og arbeidsmiljø og kompetanseutvikling i Ås kommune) 

Alternativ 2:  
Arbeidsmiljø for ansatte ved skolene i Ås kommune 

Alternativ 3: 
Det psykososiale skolemiljøet i Ås kommune 

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

Vedtak i saken sendes til: 
Follo Distriktsrevisjon IKS 

Vedlegg: 

SAKSUTREDNING: 
Ås kontrollutvalg fattet den 29.01.2019 i sak3/19 – Tema for forvaltningsrevisjon 
2019 – Valg av tema nr. 2 følgende vedtak: 

1. Kontrollutvalget velger følgende tema nr 2 for forvaltningsrevisjon 2019
2) Arbeidsmiljø ved skolen i Ås kommune

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

Regelverk og avgrensninger 

Temaet «Arbeidsmiljø ved skolen i Ås kommune» er vidt formulert, og omfatter 
miljøet ved skolene både for ansatte og elever.   

To ulike sett regelverk setter rammene for forvaltningsrevisjonen: 



9/19 Forvaltningsrevisjon Arbeidsmiljø i skolene i Ås kommune - mål og problemstillinger - 19/00041-1 Forvaltningsrevisjon Arbeidsmiljø i skolene i Ås kommune - mål og problemstillinger : Forvaltningsrevisjon Arbeidsmiljø i skolene i Ås kommune - mål og problemstillinger

 Side 2 av 4 

 Regelverket som regulerer ansattes arbeidsmiljø finnes i Arbeidsmiljøloven 
og forskrifter og retningslinjer knyttet til arbeidsmiljøloven.  I arbeidsmiljøloven 
§ 4-1 pkt. 1 heter det: 

«Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra enkeltvis 
og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på 
arbeidstakerens fysiske og psykiske helse og velferd.»  
 

 Elevenes rettigheter til et godt skolemiljø er i varetatt gjennom 
Opplæringsloven og forskrifter og retningslinjer som er knyttet til 
opplæringsloven.  I 2017 ble kapittel 9A i loven, som gjelder elevenes 
skolemiljø endret.  Utgangspunktet for elevenes rettigheter fremgår av 
Opplæringsloven §9A-2: 

«Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, 
trivsel og læring.» 

 
En undersøkelse som skal gjelde begge disse forholdene vil bli svært omfattende, og 
det vil være vanskelig å gå i dybden på begge temaer samtidig. Etter sekretariatets 
vurdering bør temaet for forvaltningsrevisjonen avgrenses.  Siden det også dreier 
seg om to ulike regelverk, vil sekretariatet foreslå at temaet deles i to ulike 
forvaltningsrevisjoner, som følger: 
 

1. Arbeidsmiljø for ansatte ved skolene i Ås kommune 
2. Psykososialt skolemiljø ved skolene i Ås kommune 

 
Forvaltningsrevisjonen bør avgrenses til å gjelde de kommunale grunnskolene i 
kommunen, slik at voksenopplæring faller utenfor revisjonen. 
 
Mål og problemstillinger 
Nedenfor følger forslag til mål og problemstillinger for hvert av de to alternative 
forvaltningsrevisjonsprosjektene.   
 
Del 1: Arbeidsmiljø for ansatte ved skolene i Ås kommune  
 
Formål:  
Formålet med revisjonen er å undersøke hvordan arbeidsmiljøet ved skolene i 
kommunen ivaretas, og hvordan det sikres at ansatte ved skolene har og 
opprettholder god kompetanse. 
 
Problemstillinger: 
1. Er det etablert et godt HMS-arbeid ved alle skolene i Ås? 

a. Har alle skoler et verneombud, og gis verneombudet nødvendig opplæring 
i det ansvaret han/hun har?  

b. Har alle skoler gode rutiner for internkontroll i forhold til arbeidsmiljø, og er 
det psykososiale arbeidsmiljøet for de ansatte godt ivaretatt i 
internkontrollen? 

c. Finnes rutiner for hvordan avvik skal ved internkontrollen skal rapporteres, 
og hvordan følges avviksrapportering opp? 

d. Er det etablert arbeidsmiljøutvalg ved alle skoler?  Er det rutiner for hvem 
som skal sitte i utvalgene, møtehyppighet og hvilke saker som skal tas opp 
i arbeidsmiljøutvalgene? 



9/19 Forvaltningsrevisjon Arbeidsmiljø i skolene i Ås kommune - mål og problemstillinger - 19/00041-1 Forvaltningsrevisjon Arbeidsmiljø i skolene i Ås kommune - mål og problemstillinger : Forvaltningsrevisjon Arbeidsmiljø i skolene i Ås kommune - mål og problemstillinger

 Side 3 av 4 

 
2. Hvordan fungerer registrering og oppfølging av sykemeldte ved skolene? 

a. Hvor stort er sykefraværet blant ansatte ved grunnskolene i Ås, 
sammenliknet med andre kommuner i området? Herunder – hvor stor 
andel av sykemeldinger er arbeidsrelatert? 

b. Hvordan sikres at sykemeldte blir fulgt opp i henhold til lov og regelverk?  
Er det egne rutiner for oppfølging av sykemeldte dersom sykefraværet er 
arbeidsrelatert? 

 
3. Hvor stort er omfanget av bruk av vikarer og assistenter ved fravær 

a. Når settes det inn vikarer for fraværende lærere og andre ansatte ved 
skolen? Engasjeres vikarer på heltid? 

b. Hvilke krav stilles til vikarers kompetanse, og hvordan sikres at vikarer har 
tilstrekkelig kompetanse? 

c. I hvilket omfang benyttes assistenter i klassene? Hvilke krav til 
kompetanse stilles til assistenter? 

 
4. Hvordan sikres kompetanseutvikling og kompetanseheving blant ansatte i 

skolene? 
a. Oppfyller ansatte ved skolene i Ås kompetansekravene som gjelder for de 

ulike ansattgrupper? 
b. Finnes ordninger for permisjon (hel eller delvis) for å kunne ta 

etter/videreutdanning for ansatte ved skolen?  Gjelder dette alle 
ansattgrupper?  

c. Finnes støtteordninger (økonomisk) for ansatte som ønsker å gjennomføre 
videre/etterutdanning? 

 
Del 2: Psykososialt skolemiljø ved skolene i Ås kommune 
 
Formål: 
Formålet med revisjonen er å undersøke om elevene har et trygt og godt skolemiljø 
som sikrer gode læringsmuligheter for alle.  
 
Problemstillinger: 
1. Er det etablert gode rutiner for avdekking av om en elev ikke har det trygt og godt 

på skolen? 
a. Er det gode systemer for varsling dersom elever, foresatte eller ansatte 

ved skolen frykter at en elev ikke har det trygt og godt på skolen? Hvor ofte 
forekommer varsling? 

b. Gis ansatte opplæring i hvordan de skal følge med for å oppdage om en 
elev ikke har det trygt og godt på skolen? 

c. På hvilken måte er ansatte, foresatte og elever informert om regler og 
rutiner som skal sikre et trygt og godt skolemiljø på den enkelte skole? 

d. Hvordan sikrer skoleeier og ledelsen ved den enkelte skole at rutiner og 
regler følges opp? 

 
2. Er det etablert gode rutiner for oppfølging av en elev som ikke har det trygt og 

godt på skolen? 
a. Er det utarbeidet rutiner fra skoleeier og på den enkelte skole for hvordan 

en elev som ikke har det trygt og godt på skolen skal følges opp?   
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b. Er ansatte ved skolene kjent med og trygge på hvilke regler og rutiner som
skal følges når en elev ikke har det trygt og godt på skolen?

c. I hvilket omfang utarbeides aktivitetsplaner, jfr. opplæringsloven § 9A-4, 6.
ledd?

d. Hvordan sikres etterlevelse av rutinene av skoleeier og ved den enkelte
skole?

3. Hvordan sikres elevenes medvirkning i arbeidet med det psykososiale
skolemiljøet?

a. Hvordan medvirker elevene i saker som gjelder dem selv, jfr.
opplæringsloven § 9A-4, 5. ledd?

b. Hvordan tar elevene del i planleggingen og gjennomføringen av arbeidet
for et trygt skolemiljø på de enkelte skolene, jfr. opplæringsloven § 9A-8?

Avgrensning. 
Kontrollutvalget bør vurdere om prosjektet skal deles inn i to separate undersøkelser 
(alternativ 2 og 3) eller om forvaltningsrevisjonsprosjektet skal omfatte begge 
områdene (alternativ 1). 

Vurdering. 
Forslag til mål og problemstillinger ivaretar følgende kategorier: 

 Regelverksetterlevelse

 Måloppnåelse

 Styringsverktøy

 Kvalitet

Ved utarbeidelse av mål og problemstillinger er det sett hen til utførte 
forvaltningsrevisjoner innenfor samme tema. 
(https://www.nkrf.no/forvaltningsrevisjonsregisteret)  

Avslutning. 
Saken legges fram for kontrollutvalget til behandling. Mål og problemstillinger vil bli 
justert i forhold til kontrollutvalgets behandling, før saken oversendes 
oppdragsansvarlig revisor som grunnlag for utarbeidelse av prosjektplan.  

Ås, 27.02.19 

Unni Westli 
Rådgiver 
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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

PS 10/19 Referat og orienteringer 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00029-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ås kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg: 
Saksprotokoll K sak 3-19 Forvaltningsrevisjonsrapport Follo landbrukskontor, 
Saksprotokoll K sak 4-19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - 
Barneverntjenesten - Hjelpetiltak i hjemmet, Saksprotokoll K sak 5-19 
Kontrollutvalgets årsrapport 2018, Protokoll Ås KU 290119, Kontrollrapport 2018 
vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Ås kommune, Program FKT 
Fagkonferanse og årsmøte 2019, Aktivitetsplan Ås KU pr 29119 

SAKSUTREDNING: 

Referatsaker (RS): 

RS 02/19 Forvaltningsrevisjonsrapport Follo landbrukskontor, saksprotokoll K sak 
3/19 (vedlagt) 

RS 03/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Barneverntjenesten - 
Hjelpetiltak i hjemmet, saksprotokoll K sak 4/19 (vedlagt) 

RS 04/19 Kontrollutvalgets årsrapport 2018, saksprotokoll K sak 5/19 (vedlagt) 

Orienteringssaker (OS): 

OS 04/19 Protokoll Ås KU 29.1.19 (vedlagt) 
OS 05/19 Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Ås 

kommune (vedlagt) 
OS 06/19 Program FKT Fagkonferanse og årsmøte 2019 (vedlagt) 
OS 07/19 Aktivitetsplan pr 29.1.19 (vedlagt) 

Ås, 27.02.19 

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 
 
 

Forvaltningsrevisjonsrapport Follo landbrukskontor 

Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  15/03262 
Behandlet av  Møtedato 

1 Kommunestyret 3/19 13.02.2019 
 

  
 
Kommunestyrets behandling 13.02.2019: 
Kontrollutvalgets nestleder orienterte.  
 
Votering: Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 13.02.2019: 
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.  

 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 19. februar 2019 
 
Lene Henriksen Lilleheier 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Ås kommune  
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Saksprotokoll 
 
 

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Barneverntjenesten - 
Hjelpetiltak i hjemmet 

Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  17/00376 
Behandlet av  Møtedato 

1 Kommunestyret 4/19 13.02.2019 
 

  
 
Kommunestyrets behandling 13.02.2019: 
Kontrollutvalgets nestleder orienterte og foreslo at pkt. 1 og 2 refereres i protokollen. 
 
Votering:  
Kontrollutvalgets innstilling med forslaget fra kontrollutvalgets nestleder ble 
enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 13.02.2019: 
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. 
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. 
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 19. februar 2019 
 
Lene Henriksen Lilleheier 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Ås kommune  
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Saksprotokoll 
 
 

Kontrollutvalgets årsrapport 2018 

Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  19/00433 
Behandlet av  Møtedato 

1 Kommunestyret 5/19 13.02.2019 
 

  
 
Kommunestyrets behandling 13.02.2019: 
Kontrollutvalgets nestleder orienterte.  
 
Votering: Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 13.02.2019: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering. 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 19. februar 2019 
 
Lene Henriksen Lilleheier 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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MØTEPROTOKOLL 
 

Ås kontrollutvalg 
 
Møtetid: 29.01.2019 kl. 18:00 
Sted: Lille sal, Ås kulturhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Håkon L. Henriksen (H) leder, Janna Bitnes Hagen (Ap), Liv Korslund (Sp), 
Christian Hellevang (H) 
 
Møtende varamedlemmer: 
ingen 
 
Forfall:  
Anne Odenmarck (Ap) nestleder. Det lyktes ikke å innkalle vara. 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Marit Roxrud Leinhardt, kommunalsjef helse og mestring (under sakene 1/19 – 
3/19) 
 
Fra Follo Distriktsrevisjon IKS møtte: 
Bjørn Tore Nedregård, forvaltningsrevisor 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS 
 
Diverse merknader: 
Innkalling og sakliste ble godkjent. Janna Bitnes Hagen ble valgt som 
protokollunderskriver i tillegg til leder. 
 
Møteprotokoll godkjent 01.02.2019 
 
 
 
 

Håkon L. Henriksen/s./  Janna Bitnes Hagen/s./ 
Leder  Medlem 
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Ås kontrollutvalg 29.01.2019 Side 2 av 8 

  

Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

1/19 17/00012-9 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - 
Barnevernstjenesten - hjelpetiltak i hjemmet 

3 

2/19 18/00179-6 Forvaltningsrevisjon Utleieboliger - Prosjektplan 4 

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

5 

4/19 19/00022-1 Kontrollutvalgets årsrapport 2018 6 

5/19 19/00029-1 Referat og orienteringer 7 

Eventuelt 
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Ås KU-1/19 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Barnevernstjenesten - 
hjelpetiltak i hjemmet 
 
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.  

 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 29.01.2019: 
Leder innledet. 
 
Kommunalsjef Marit Roxrud Leinhardt orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
Forvaltningsrevisor Bjørn Tore Nedregård supplerte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 29.01.2019: 
 
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.  
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Ås KU-2/19 
Forvaltningsrevisjon Utleieboliger - Prosjektplan 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar revisjonens forslag til prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet Utleieboliger, til orientering. 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 29.01.2019: 
Leder innledet. 
 
Forvaltningsrevisor Bjørn Tore Nedregård orienterte. 
 
Kommunalsjef Marit Roxrud Leinhardt supplerte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 29.01.2019: 
 
Kontrollutvalget tar revisjonens forslag til prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet Utleieboliger, til orientering. 
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Ås KU-3/19 
Tema for forvaltningsrevisjon 2019 - Valg av tema nr.2 
 
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.  

 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 29.01.2019: 
Leder innledet. 
 
Kommunalsjef Marit Roxrud Leinhardt orienterte. 
Forvaltningsrevisor Bjørn Tore Nedregård supplerte. 
 
Leder foreslo følgende tema for forvaltningsrevisjonsprosjekt: 
 
«Tilpasset opplæring og spesialundervisning» 
 
Janna Bitnes Hagen fremmet følgende forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekt: 
 
«Arbeidsmiljø i skolen i Ås kommune» 
 
 
Votering: 
Forslag fra Janna Bitnes Hagen til forvaltningsrevisjonsprosjekt ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 29.01.2019: 
 
1. Kontrollutvalget velger følgende tema nr.2 for forvaltningsrevisjon i 2019:  

 
2) Arbeidsmiljø i skolen i Ås kommune 
 

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til mål og problemstillinger for 
prosjektet til neste møte.  
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Ås KU-4/19 
Kontrollutvalgets årsrapport 2018 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering. 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 29.01.2019: 
Leder innledet. 
 
Leder fremmet følgende endring til årsrapporten (under pkt. 3.2. nytt annet avsnitt): 
 
«Kontrollutvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret når kontrollutvalgets 
saker behandles. Leder har benyttet seg av denne retten og møtt og talt i 
kommunestyret når kontrollutvalgets saker har vært behandlet.» 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Årsrapporten endres i samsvar med forslaget fra 
utvalgets leder. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 29.01.2019: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering. 
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Ås KU-5/19 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 29.01.2019: 
Leder viste til referat- og orienteringssakene. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 29.01.2019: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt  

 
Status Follo Distriktsrevisjon IKS / fusjon med Buskerud kommunerevisjon IKS 
Kontrollutvalget må innstille på valg av revisjonsordning innen 1.5.19. 
Forvaltningsrevisor Bjørn Tore Nedregård orienterte om fusjonsprosessen mellom 
Follo Distriktsrevisjon IKS og Buskerud kommunerevisjon IKS. 
 
 
Status FIKS 
Sekretær orienterte. 
 
Strategi fremover (formelle møter mellom de daglige lederne + styrelederne i FIKS, 
ROKUS IKS og KUBIS vedrørende samarbeid/fusjon for å få dannet et større 
sekretariatsselskap for Akershus og Buskerud i den nye Viken-regionen. En regner 
med å kunne fremlegge en sak for kommunene i løpet av 2019. 
 
 
Omstillingsprosjektet i Ås kommune 
Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmann om status i neste møte. 
 
 
 
Møtet hevet kl. 18:52. 
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  Vår dato Din dato Saksbehandler 

15. februar 2019  Rune Berge 

    May Elisabeth Gjelstad 

  800 80 000 Din referanse Telefon 

  skatteetaten.no  992 25 682 

   945 30 706 

  Org. nr: Vår referanse Postadresse 

974761076 2019/5275770 Postboks 9200 Grønland 

    0134 OSLO 

 

Kommunestyret i Ås kommune 

 

post@as.kommune.no 

 

 

 

Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for              
Ås kommune 

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren 

Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere" av  
8. april 2014. 
 
Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at skattekontoret:  

 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål 

 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater  

 utfører kontroll av skatteoppkreveren 
 
Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og 
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne 
er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 16. mai 2018. 
 

Formålet med kontrollen er å avklare: 

 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål  

 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar med 
gjeldende regelverk  

 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende 
regelverk 

 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk 

2. Om skatteoppkreverkontoret 

Skatteoppkreverkontoret omfatter kommunene Ås, Vestby, Ski, Frogn, Oppegård og Enebakk. 
 
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter: 

Antall årsverk 2018 Antall årsverk 2017 Antall årsverk 2016 

22,7 22,0 22,9 
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3. Måloppnåelse 

Skatte- og avgiftsinngang 
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2019. Skattekontoret har 
mottatt disse innen fastsatt frist.  
 
Årsregnskapet for Ås kommune viser per 31. desember 2018 en skatte- og avgiftsinngang1 til fordeling mellom 
skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 2 592 410 238 og utestående restanser2 på            
kr 93 286 284, herav berostilte krav på kr 14 362 120.  
 

Innkrevingsresultater 
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2018 for Ås kommune.  

 
Resultatkrav 

2018 (i %) 
Innbetalt av 

sum krav 
2018 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav 
2017 (i %) 

Innbetalt av 
sum krav for 

regionen 2018 
(i %) 

Restskatt personlige skattytere 2016 94,00 93,13 94,07 95,62 

Forskuddstrekk 2017  99,90 99,88 99,83 99,96 

Forskuddsskatt personlige skattytere 2017 98,00 98,09 98,05 99,30 

Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2017 99,90 99,89 99,93 99,96 

Restskatt upersonlige skattytere 2016 99,00 99,13 92,59 98,05 

Arbeidsgiveravgift 2017 99,90 99,76 99,69 99,85 

 

Resultater for arbeidsgiverkontrollen 
Resultater for skatteoppkreverkontoret per 31. desember 2018 viser følgende i henhold til skatteoppkreverens 
resultatrapportering: 

Antall 
arbeidsgivere i 
kommunen/ 
kontrollordningen 

Minstekrav 
antall kontroller 
(5 % av 
arbeidsgiverne) 

Antall utførte 
kontroller i 2018 

Utført kontroll 
2018 (i %) 

Utført kontroll  
2017 (i %) 

Utført kontroll 
2018 region  
(i %) 

4 637 232 248 5,3 5,7 4,7 

 
I tillegg til forannevnte kontroller har skatteoppkreverkontoret gjennomført 53 personallistekontroller. 
 
Skatteoppkreverkontoret har også deltatt i ulike kontrollsamarbeid og aksjoner sammen med Skatteetaten, blant 
annet mot arbeidslivskriminalitet.  

4. Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonen 

Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne i regionen utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for 
kontroll av områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver 
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.  
 
Skattekontoret har for 2018 gjennomført kontorkontroll av skatteoppkreverkontoret for området skatteregnskap. 
 
Skattekontoret har for 2018 også gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverkontoret for området 
skatteregnskap avholdt 30. oktober 2018. Rapport er sendt skatteoppkreveren 30. november 2018. 
Skatteoppkrever har gitt tilbakemelding på rapporten 7. desember 2018.   
 

                                                      
1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 
2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav 



10/19 Referat og orienteringer - 19/00029-2 Referat og orienteringer : Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Ås kommune

 

Side 3 / 3 

 

 

 

Skatteoppkreverens overordnede internkontroll  
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede interne 
kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.  
 

Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap 
På grunnlag av kontrollene som skattekontoret har gjennomført, har vi gitt følgende pålegg: 
 
Manuelt endrede bankkonti. Manglende dokumentasjon i henhold til gjeldene retningslinjer for endring av 
bankkonto. Forholdet er tidligere gitt som pålegg. Kemneren i Follo har gitt skriftlig tilbakemelding om at rutinen vil 
blir oppdatert på området. Det ble også under kontrollen avklart at kontoret nå ville bli konsekvente med å få 
innhentet nødvendige signerte fullmakter mv. 
 
Ut over gitte pålegg anser vi at regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsregnskapet i det alt 
vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret.  
 
 

 

 

Vennlig hilsen 

Cathrine Sjong Bakken                                                                                                              Erik Lindberg                                                    

seksjonssjef 

Divisjon innkreving 

 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 
For fremtidige henvendelser til Skatteetaten om oppfølgingen av skatteoppkreverne, kan disse rettes til 
oppfolging-skatteoppkrever@skatteetaten.no for skatteregnskaps- og innkrevingsområdet og 
SKOstyringAGK@skatteetaten.no for arbeidsgiverkontrollområdet. 

 

 

 
Kopi til:  

 Skatteoppkreveren for Ås kommune 

 Kontrollutvalget for Ås kommune 

 Rådmann/administrasjonssjef for Ås kommune 

 Riksrevisjonen 
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                                                                                                                FAGKONFERANSE |   KONTROLL OG TILSYN  

                                                                                                        Kristiansand  |  4 -  5. juni 2019 

     Årsmøte i  Forum for Kontroll og Tilsyn  (FKT)  |  4. juni 2019 
 
 
 
           #fkt2019 
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Dag 1 
 

 

Tirsdag 4. juni 2019 

 
09.00 – 10.00  

 

 
Registrering med mat 

 

 
10.00 – 10.15 

 

 
Velkommen til fagkonferansen  
 
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT 

 

 
10.15 – 11.00  
 

 
Kontrollutvalget i lokaldemokratiet – spiller det noen rolle? 
 
Journalist Marte Danbolt, Kommunal Rapport,  
  

 
11.00 – 11.15 

 

Kort pause 

 
11.15 – 12.00  
 

 
Datasikkerhet - er kommunene egentlig rustet til å stå imot cyberangrep? 
  
Fagdirektør sikkerhetskultur Roar Thon, Nasjonal sikkerhetsmyndighet 
 

 
12.00 – 13.00 

 

Lunsj 

 
13.00 – 13.45 
 

 

 
Den nye forskriften – er det noe nytt og spennende i verktøykassen? 
 
Utredningsleder Erland Aamodt, Kommunal- og moderniseringsdepartementet  
 

13.45 – 13.55  

Kort pause 

 

13.55 – 14.25 

 

 

Kommunale arkiv – råtner de på rot? 

 

Fagdirektør Kjetil Reithaug, Riksarkivet 

 

 
14.25 – 14.55 

 

 

Står det fortsatt til liv i Sogn og Fjordanes fylkeskommunale arkiv? – et 
FR-case 

 

Tittel, Frode Løvlie Deloitte  

 

 
14.55 – 15.20 

 

Paneldebatt 
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 ÅRSMØTE 2019 I FKT 

 

 
15.30 – 15.45 

 

Registrering til årsmøte 2019 

 
15.45 – 16.45 

 

Årsmøte 2019 

 
17.30 – 19.00 

 

Båttur i Kristiansands skjærgård med MS Maarten og Øya 

 
Ca. 20.00 

 

Felles middag på hotellet 

 

 
Dag 2 

 
Onsdag 5. juni 2019 
 

 
09.00 - 09.45 

 
Ny veileder - Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor 
 
Kontrollsjef Einar Ulla, Sogn- og Fjordane fylkeskommune 
 

 
09.45 – 10.00 

 
Pause/utsjekking 
 

 
10.00 – 10.30 

 
Habilitet og åpenhet - hvorfor er det så viktig? 
 
Seniorrådgiver Thor Dølvik, TI-Norge  
 

 
10.30 – 10.45 

 
Pause 

 
10.45 – 11.15 

 
Olsø/Kystad-saken – utilbørlig påvirkning? - kontrollkomiteens håndtering  
 
Komiteleder Rolf Jarle Brøske, kontrollkomiteen i Trondheim  
 

 
11.15 - 11.40 

 
Paneldebatt 
 

 
11.40-11.50 

 
Pause 
 

 
11.50 – 12-50 

 
Etiske perspektiver – kan de veilede kontrollutvalget? 
 
Forsker og filosof Henrik Syse, PRIO 
 

12.50 – 13.00  
Avslutning 
 
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT 
 

 
13.00 -14.00 

 
Lunsj 
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PRAKTISK INFORMASJON 

 

INFORMASJON OM ÅRSMØTET 

Årsmøtet er åpent for alle, men det er kun medlemmer i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) som har 

tale-, forslags- og stemmerett. 

Medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må sende disse til 

sekretariatet innen seks uker før årsmøtet, altså innen 23. april 2019. 

Styret sender ut sakspapirene senest to uker før årsmøtet, innen 21. mai 2019. 

Dersom din kommune/ditt sekretariat ikke er medlem i FKT, men ønsker å møte på årsmøtet med 

stemmerett, må innmelding skje innen 21. mai 2019. 

Leder i valgkomiteen: Arnar Helgheim, daglig leder i SEKOM | ah@sekom.no 

| Mobil: +47 975 81 418 | Tlf: 57 61 27 84 

Ønsker du mer informasjon eller medlemskap i FKT? Se nettsiden www.fkt.no eller kontakt 

sekretariatet: Generalsekretær Anne-Karin Femanger Pettersen: Tlf. 414 71 166,  fkt@fkt.no 

 

FØR MIDDAG  
 
I år inviterer vi til båttur i Kristiansands skjærgård med MS Maarten og Øya. Disse båtene tar til 
sammen 160 passasjerer. Vi håper selvfølgelig på flere deltakere på konferansen. Vi vil tilby et 
arrangement på land for dem som ikke får plass og til dem som kanskje ikke synes det frister med 
båttur.  
 
Husk å registrere din interesse for båtturen når du melder deg på. 

 

 

INFORMASJON OM HOTELLET  

Clarion Ernst, Kristiansand  

Hvordan finner du fram?  

Fra Kjevik Lufthavn, Kristiansand 

Flybussen til Kristiansand sentrum stopper ved hotellet 

Kristiansand Lufthavn Kjevik: 17 km,15 - 20 minutter med bil 

Kristiansand Bussterminal: 200 meter Kristiansand togstasjon: 350 meter 

Parkering 

I nærheten av hotellet finnes det et flertall parkeringshus som kan benyttes av gjester. Hotellet har 

også et begrenset antall innendørs parkeringsplasser. Forhåndsreservering anbefales, og prisen er 

kr 190 NOK /døgn 
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PÅMELDING 

 

Påmelding via særskilt skjema på FKTs nettside: www.fkt.no 

Bindende påmelding innen tirsdag 9. april 2019. Det tas forbehold om endringer i programmet. 

Ved avbud etter at påmeldingsfristen har gått ut, blir det belastet et administrasjonsgebyr på  

kr 500 i tillegg til eventuelle kostnader FKT får til hotellet. Avbud siste 14 dager før konferansen  

gir full deltakeravgift. 

DELTAKERAVGIFT 

• Deltakelse med overnatting (helpensjon): Kr 6 700 (Ikke medlem kr 7 100)  

• Deltakelse uten overnatting, sosialt program og middag (dagpakke): Kr 5 000 

(Ikke medlem kr 5 400) 

• FKT har reservert rom på konferansehotellet. Tildeling ut fra mottatt påmelding (først til mølla). 

• Ekstra overnatting fra 3. – 4. juni 2019: Kr 1 290 
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KONTROLLUTVALGET I  

ÅS KOMMUNE 

AKTIVITETSPLAN 
A jour pr 29.1.2019  

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 2018  FIKS KU 29.1.19  

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 

 

Gjennomført 

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 2018  Rådmann   

 Kommunens årsregnskap 2018 15.2 Rådmann   

 Revisjonsberetning 2018 15.4 FDR   

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2018  FIKS   

8. Tertialrapporter:     

 1. Tertialrapport (januar – april) Mai/juni  Rådmann   

 2. Tertialrapport (mai – august) Sept./oktober  Rådmann   

9. Rapporter fra revisjonen:     

 Revisjonsstrategi 2018 August FDR KU 25.9.18  

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

 Pr. 30.04.19 (perioden 1.5.18 – 30.4.19) Mai  FDR   

 Revisors uavhengighet – utdanning/praksis  FDR   

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 2018     

 Psykisk helsearbeid for barn og unge  FDR KU 25.9.18 – FR-rapport  

 Investeringer og gjeld  FDR KU 25.9.18 – FR-rapport  

 Follo landbrukskontor  

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

 FDR/ 

FIKS 

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 

12. Forvaltningsrevisjon 2019     

 Utleieboliger  FIKS KU 6.11.18 – Tema 

KU 11.12.18 - Mål og problemstillinger  

KU 29.1.19 - Prosjektplan 

 

 Arbeidsmiljø i skolen  FIKS KU 29.1.19 – Tema  

13. 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 
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Aktivitetsplan 3 

Nr. Beskrivelse 

 

Frist Ansvar Status Avsluttet 

 Barnevern – hjelpetiltak i hjemmet 25.10.18 Rådmann KU 29.1.19  

 Internkontroll 25.10.18 Rådmann KU 25.9.18 KST 24.10.18 

14. Overordnet analyse og  

Plan for selskapskontroll 

    

 Overordnet analyse og  

Plan for selskapskontroll 2017 - 2020 

2016 FIKS KU 27.9.16 KST 12.10.16 

15. 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  
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