
  
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Ås kontrollutvalg 
 
Møtetid: 11.06.2019 kl. 18:00 
Sted: Store salong, 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), Liv Korslund (Sp), Christian Hellevang (H) 
 
Møtende varamedlemmer: 
 
 
Forfall:  
 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Emil Schmidt, økonomisjef 
 
Fra Follo Distriktsrevisjon IKS møtte: 
Camilla Lundby, registrert revisor 
Even Tveter, revisor 
 
Møtesekretær: 
Unni Westli, kontrollsekretær 
 
Diverse merknader: 
Det framkom ingen merknader til innkalling eller saksliste. 
 
 
Møteprotokoll godkjent 14.06.2019 
 
 
 
 

Håkon L. Henriksen /s./  Anne Odenmarck /s./ 
leder  nestleder 
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Saksliste 
 Side 

Saker til behandling 

14/19 19/00086-1 Ås kommune - 1.Tertialrapport 2019 3 

15/19 17/00345-10 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk 
helsearbeid for barn og unge i Ås kommune 

4 

16/19 17/00354-10 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - 
Investeringer og gjeld i Ås kommune 

5 

17/19 19/00041-3 Forvaltningsrevisjon Arbeidsmiljø for ansatte i 
grunnskolen - Prosjektplan 

6 

18/19 18/00118-6 Revisjonens rapport pr 30.04.19 7 

19/19 19/00084-1 Kontrollutvalget - Årsregnskap 2018 8 

20/19 19/00085-1 Kontrollutvalget - Regnskapsrapport pr 31.mai 2019 9 

21/19 19/00029-3 Referat og orienteringer 10 

22/19 19/00055-6 Revisjonsbrev nr.11 - Rådmannens tilbakemelding 11 

Eventuelt 
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Ås KU-14/19 
Ås kommune - 1.Tertialrapport 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar 1.tertialrapport 2019 til orientering. 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 11.06.2019: 
Leder innledet.  
Det ble åpnet for kommentarer og spørsmål.  
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 11.06.2019: 
 
Kontrollutvalget tar 1.tertialrapport 2019 til orientering. 
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Ås KU-15/19 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid 
for barn og unge i Ås kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av 

forvaltningsrevisjon – Psykisk helsearbeid for barn og unge, datert 02.04.19, til 
orientering. 

2. Kommunestyret ber rådmannen komme med en tilbakemelding i forhold til 
punktene 1 c), d) og e), i forbindelse med fremleggelse av helhetlig barne- og 
ungdomsplan, innen 6 måneder.  

 
Ås kontrollutvalgs behandling 11.06.2019: 
Leder innledet.  
Det ble åpnet for kommentarer og spørsmål.  
 
Følgende omforente forslag om ny ordlyd i pkt. 2 ble fremmet: 

Kommunestyret ber rådmannen om å gi en tilbakemelding forhold til følgende 
punkter, i forbindelse med fremleggelse av helhetlig barne- og ungdomsplan: 

• Utarbeide en samlet oversikt over tiltak rettet mot målgruppen. 
• Utarbeide skriftlige avtaler som ramme for de samarbeidsordninger 

som etableres. 
• Vurdere om en mer fleksible bruk av individuell plan kan praktiseres 

når dette kan være nyttig for brukeren.  
Skriftlig tilbakemelding gis til kontrollutvalget innen 6 måneder.  
 

Votering: 
Innstillingen med endringene i det omforente forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 11.06.2019: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av 

forvaltningsrevisjon – Psykisk helsearbeid for barn og unge, datert 02.04.19, til 
orientering. 

2. Kommunestyret ber rådmannen om å gi en tilbakemelding forhold til følgende 
punkter i forbindelse med fremleggelse av helhetlig barne- og ungdomsplan: 

• Utarbeide en samlet oversikt over tiltak rettet mot målgruppen. 
• Utarbeide skriftlige avtaler som ramme for de samarbeidsordninger 

som etableres. 
• Vurdere om en mer fleksible bruk av individuell plan kan praktiseres 

når dette kan være nyttig for brukeren.  
      Skriftlig tilbakemelding gis til kontrollutvalget innen 6 måneder.  
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Ås KU-16/19 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Investeringer og gjeld 
i Ås kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling 
 
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding til orientering.  
2. Kommunestyret ber rådmannen om å utarbeide et skriftlig dokument som angir 

overordnede prinsipper ved valg og prioriteringer av investeringsprosjekter.  
3. Kommunestyret ber om at det gis skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen 

3 måneder.  
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 11.06.2019: 
Leder innledet. 
Det ble åpnet for kommentarer og spørsmål.  
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 11.06.2019: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling 
 
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding til orientering.  
2. Kommunestyret ber rådmannen om å utarbeide et skriftlig dokument som angir 

overordnede prinsipper ved valg og prioriteringer av investeringsprosjekter.  
3. Kommunestyret ber om at det gis skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen 

3 måneder.  
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Ås KU-17/19 
Forvaltningsrevisjon Arbeidsmiljø for ansatte i grunnskolen - 
Prosjektplan 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar revisjonens forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon 
Arbeidsmiljø for ansatte i grunnskolen i Ås kommune, til orientering. 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 11.06.2019: 
Leder innledet.  
 
Det ble åpnet for kommentarer og spørsmål.  
 
Følgende omforente forslag om endring i formålet for forvaltningsrevisjonen ble 
fremmet: 
 
Formål: 
Formålet med revisjonen er å undersøke hvordan arbeidsmiljøet ved de offentlige 
skolene i kommunen ivaretas, og hvordan det sikres at de ansatte har og 
opprettholder god kompetanse.  
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Det omforente forslaget til endring i formål med revisjonen ble enstemmig vedtatt.  
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 11.06.2019: 
 
1. Kontrollutvalget tar revisjonens forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon 

Arbeidsmiljø for ansatte i grunnskolen i Ås kommune, til orientering. 
2. Formål med revisjonen endres til: 

Formålet med revisjonen er å undersøke hvordan arbeidsmiljøet ved de offentlige 
skolene i kommunen ivaretas, og hvordan det sikres at de ansatte har og 
opprettholder god kompetanse.  
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Ås KU-18/19 
Revisjonens rapport pr 30.04.19 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport pr 30.04.19, til orientering. 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 11.06.2019: 
Leder innledet.  
Det var mulighet til kommentarer og spørsmål. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 11.06.2019: 
 
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport pr 30.04.19, til orientering. 
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Ås KU-19/19 
Kontrollutvalget - Årsregnskap 2018 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar kontrollutvalgets årsregnskap for 2018 til orientering. 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 11.06.2019: 
Leder innledet. 
Det ble åpnet for kommentarer og spørsmål.  
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 11.06.2019: 
 
Kontrollutvalget tar kontrollutvalgets årsregnskap for 2018 til orientering. 
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Ås KU-20/19 
Kontrollutvalget - Regnskapsrapport pr 31.mai 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar kontrollutvalgets regnskapsrapport pr 31.mai 2019 til orientering. 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 11.06.2019: 
Leder innledet. 
Det ble åpnet for kommentarer og spørsmål.  
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 11.06.2019: 
 
Kontrollutvalget tar kontrollutvalgets regnskapsrapport pr 31.mai 2019 til orientering. 
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Ås KU-21/19 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 11.06.2019: 
Leder innledet 
Det ble åpnet for kommentarer og spørsmål.  
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 11.06.2019: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Ås KU-22/19 
Revisjonsbrev nr.11 - Rådmannens tilbakemelding 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding på revisjonsbrev nr.11, til orientering. 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 11.06.2019: 
Leder innledet. 
Det ble åpnet for kommentarer og spørsmål.  
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 11.06.2019: 
 
Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding på revisjonsbrev nr.11, til orientering. 
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Eventuelt  

Oppfølging av barns skolemiljø  
Christian Hellevang tok opp spørsmål om det var aktuelt med en ekstra 
forvaltningsrevisjonsrapport om barns skolemiljø, på bakgrunn av aktuelle 
mobbesaker i kommunen.  
Kontrollutvalget var enige om at det er for tidlig med en involvering i disse sakene nå, 
men vil følge med på kommunens håndtering av sakene.  
 
 
Møtet hevet kl. 19:00. 
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