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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 
Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 
64 96 20 59 (m): 920 16 409 
FIKS@follofiks.no 
www.follofiks.no 

Sak 27/17  Prosjektplan -  Forvaltningsrevisjon - Psykisk helse barn og
unge 
Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 17/00345-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato : 12.12.2017
Ås kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget godkjenner revisjonens forslag til prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Psykisk helse barn og unge». 

Vedlegg: 
Forvaltningsrevisjon av  barn og unges psykiske helse - prosjektplan 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok 31. oktober d.å. jf. sak 24/17 følgende formål og 
problemstillinger for forvaltningsrevisjon av «Psykisk helse – barn og unge»: 

Formål: 
Vurdere om Ås kommunes tilbud til barn og unge innenfor psykisk helsearbeid er i 
tråd med sentrale og lokale myndighetskrav. 

Problemstillinger: 
1) I hvilken grad har Ås kommune et tjenestetilbud som ivaretar helsefremmende og
forebyggende arbeid?

 Er kapasitet og kompetanse tilpasset behovene?

2) I hvilken grad ivaretar de ulike tjenesteyterne i Ås kommune sine plikter til å
samarbeide?

3) Hvordan ivaretar kommunen krav til utforming og oppfølging av individuell plan?

I sitt vedtak presiserte utvalget at samtlige av de aktuelle temaene fra plan for 
forvaltningsrevisjon innarbeides som del av prosjektet. 

Vurdering: 
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Revisjonen har foretatt en foreløpig analyse, og skriver blant annet at det generelle 
helsefremmende og forebyggende arbeidet med fokus på å skape et godt 
oppvekstmiljø, inngikk i forvaltningsrevisjonsrapporten om barnevern som ble levert 
tidligere i år. Siden det generelle bildet allerede er undersøkt og beskrevet, foreslår 
revisor at problemstilling nr. 1 innrettes mer konkret mot barn og unge som har 
psykiske vansker eller diagnoser, eller er i risikosonen.  

I sin analyse viser revisor til at individuell plan i liten grad blir benyttet for den aktuelle 
målgruppen, og foreslår at dette kun berøres generelt.  Revisor mener det er mer 
aktuelt å se på hvordan ulike ledd i kommunen samarbeider faglig om barn med 
psykiske vansker/diagnoser. De foreslår å endre problemstilling nr. 3 til: «Hvordan 
ivaretar kommunen oppfølgingen av barn og unge med psykiske vansker?» 

Sekretariatet mener at revisor har innarbeidet aktuelle tema fra plan for 
forvaltningsrevisjon slik kontrollutvalget ba om, og har ingen merknader til 
revisjonens endringsforslag.   

Ås, 4. desember 2017 

Lene H. Lilleheier/s./ 
rådgiver 
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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          J.nr. 228/2017  Ski, 1.12.2017 

Forvaltningsrevisjon av barn og unges psykiske helse – prosjektplan 

1. Bestilling – formål og problemstillinger

Ås kommunes kontrollutvalg vedtok 31.10.2017 formål og problemstillinger for 

forvaltningsrevisjonsprosjektet; Barn og unges psykiske helse i 2018. Utvalget ba Follo 

distriktsrevisjon IKS fremlegge forslag til prosjektplan.  

Kontrollutvalget vedtok følgende formål for prosjektet:  

"Vurdere om Ås kommunes tilbud til barn og unge innenfor psykisk helsearbeid er i tråd med 

sentrale og lokale myndighetskrav." 

Kontrollutvalgets bestilling inneholder tre problemstillinger: 

1) "I hvilken grad har Ås kommune et tjenestetilbud som ivaretar helsefremmende og

forebyggende arbeid?

 Er kapasitet og kompetanse tilpasset behovene?

2) I hvilken grad ivaretar de ulike tjenesteyterne i Ås kommune sine plikter til å samarbeide?

3) Hvordan ivaretar kommunen krav til utforming og oppfølging av individuell plan?"

2. Foreløpig analyse

Samlet spenner problemstillingene over et bredt felt. De berører generell forebygging; et godt 

oppvekstmiljø for alle unge, unge som har en forhøyet risiko for å utvikle problemer, samt de 

som har klare tegn på problemer, evt. med diagnose. 

Det generelle helsefremmende og forebyggende arbeidet har fokus på å skape et godt 

oppvekstmiljø.  Dette temaet inngikk i forvaltningsrevisjonsrapporten om Barneverntjenesten 

– hjelpetiltak i hjemmet, datert 27.6.2017.  Rapporten viste til at Ås kommune ikke har en

samlet plan en helhetlig tilnærming til barn og unges oppvekstforhold; dette arbeidet følges i

stor grad opp på enhetsnivå. Kommunen har erkjent behovet for dette ved at

Handlingsprogram med økonomiplan 2017-2020 setter dette på kartet i 2018. Da skal det

utarbeides en anbefaling om hvordan kommunen kan gi mer systematiske, helhetlige og

koordinerte tjenester.

Ut fra dette bør problemstillingene innrettes mer mot barn og unge som har psykiske vansker 
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eller diagnoser, eller er i risikosonen for å utvikle det. Det generelle bildet som gjelder alle 

barn og unge kan tones ned. 

 

Sentrale spørsmål som kan være aktuelt å belyse under problemsstillingene, er:  

 

1. Helsefremmende og forebyggende arbeid. 

 Hvilke tilbud har kommunens virksomheter til barn og unge med psykiske vansker 

 Har kommunen kapasitet og tilgang på nødvendig kompetanse for å kunne møte de 

behovene som denne gruppen har? 

 Har skolene egnede virkemidler for å håndtere utagerende elever? 

 

2. Tverrfaglig samarbeid. 

 Ledelse ansvar og organisering og forankring av fagområdet. Hvem har ansvar for 

målgruppen? 

 Hvilke samarbeidsordninger finnes? 

 Hvordan ivaretas brukernes behov og medvirkning? 

 Hvordan koordineres kommunens tjenester med BUP sin oppfølging? 

 

3. Bruk av individuell plan. 

Erfaringen fra andre kommuner tilsier at individuell plan brukes lite for denne målgruppen. 

Problemstillingen, slik den er formulert, ligger derfor noe på siden av formålet for prosjektet. 

Revisjonen mener det er mer relevant å se på hvordan ulike ledd i kommunen samarbeider 

faglig omkring barn med psykiske vansker/diagnoser. Brukernes behov og medvirkning og 

koordinering mot AHUS/ BUP bør inngå i dette. Individuelle plan kan berøres generelt; 

 Hvor mange barn og unge har IP, i hvilke tilfeller brukes IP, Erfaring med bruk av IP for 

barn og unge etc. 

Revisjonen foreslår at problemstilling 3 endres til:  

 

Hvordan ivaretar kommunen oppfølgingen av barn og unge med psykiske vansker? 

 

3. Kilder til revisjonskriterier 

 

Revisjonskriteriene utledes av lov- og regelverk for psykisk helse for barn og unge samt 

eventuelle retningslinjer fra kommunen, herunder: 

 

 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), 2011. 

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven), 

2011. 

 Lov om grunnskolen og den videregåande opplæringa (opplæringslova). 1998 

 Forskrift om oversikt over folkehelsen, 2012. 

 Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten, 2003. 

 Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator, 2011. 

 Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene, 2007.. Veileder IS- 1405, Sosial- og 

helsedirektoratet. 

 Planer og retningslinjer for Ås kommune. 
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4. Metode og gjennomføring 

 

Metoden i prosjektet blir: 

 Dokumentanalyse av aktuelle planer, rutinebeskrivelser, avtaler mv. med relevans for 

formålet. Bruk av statistikk fra Statistisk sentralbyrå. 

 Intervju med ledelse og ansatte i kommunen. (PPS, skolehelsetjenesten, helsestasjon for 

ungdom, barnevern, skole og barnehager). 

 

Tentativ fremdriftsplan for prosjektet: 

 

Dato:  Milepæl:  

12.12 2017.  Prosjektplan vedtas i kontrollutvalget. 

4. kvartal 2017  Oppstartsbrev sendes rådmannen. 

1. kvartal 2018.  Faktainnsamling. 

 Verifisering. 

2. kvartal 2018.  Revisjonsrapport sendes rådmannen til uttalelse. 

 Revisjonsrapport med rådmannens uttalelse sendes til 

kontrollutvalget i Ski kommune ved FIKS. 

Med vennlig hilsen 

Follo distriktsrevisjon IKS 

 

 

Bjørn Tore Nedregård (sign)        

forvaltningsrevisor 
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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 
Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 
64 96 20 59 (m): 920 16 409 
FIKS@follofiks.no 
www.follofiks.no 

Sak 28/17  Revisjonens rapport til kontrollutvalget i Ås per 31.10.2017

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 17/00336-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato:12.12.2017 
Ås kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Revisjonens rapport til kontrollutvalget per 31.10.2017 tas til orientering. 

Vedlegg: 
Revisjonens rapport til kontrollutvalget i Ås per 31.10.2017 

SAKSUTREDNING: 

Kontrollutvalgsforskriften § 6 gir kontrollutvalget en plikt til å påse at  

regnskapsrevisjonen skjer på en betryggende måte. De krav som gjelder for denne 

revisjonen framgår av forskrift for revisjon av kommuner og fylkeskommuner.  

Revisjonsåret går fra 1.5 til 30.4 året etter. Revisjonen legger fram to rapporter, en 

helårsrapport og en halvårsrapport. Rapporten per 31.10.2017 (perioden 1.5 – 31.10) 

følger vedlagt. 

I følge denne rapporten er det brukt 207,5 time på regnskapsrevisjon og 93 timer på 

attestasjonsoppgaver. For hele revisjonsåret er det budsjettert med 575 timer til 

regnskapsrevisjon og 190 timer til attestasjoner.  

Revisjonen rapporterer at de i år har særlig fokus på oppdatering av kommunens 

interne rutiner for alle revisjonsområder, rutiner for attestasjonsoppdrag og 

regnskapspresentasjon. Det fremgår ikke av rapporten om det er gjort funn/avvik på 

disse områdene, eller hva som er status i forhold til punktet som ble påpekt i 

revisjonsbrev nr. 9.   

I revisjonsbrev nr. 9 av 20.4.2017 påpekte revisor at kommunens 

investeringsregnskap for 2016 avviker fra regulert budsjett. I sitt svarbrev fra 

18.5.2017 skrev rådmannen blant annet at temaet skulle drøftes nærmere i neste 

møte med revisjonen med tanke på forbedring av økonomistyringen og prosessen for 

investeringer. Da dette ikke er nevnt i halvårsrapporten fra revisor, ber vi om at det 

blir gitt en muntlig orientering i møtet om status og oppfølging.   
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Ås, 29.11.2017 
 
 
 
Lene H. Lilleheier/s./ 
rådgiver 
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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 
Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 
64 96 20 59 (m): 920 16 409 
FIKS@follofiks.no 
www.follofiks.no 

Sak 29/17 Forvaltningsrevisjon Follo landbrukskontor

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 17/00148-11 

Behandlingsrekkefølge Møtedato:12.12.2017 
Ås kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
1. Follo distriktsrevisjon bes legge fram en prosjektplan i tråd med vedtatte mål

og problemstillinger for forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor.

2. Sekretariatet bes følge opp saken om finansiering i Frogn og Vestby.

Vedlegg: 
Vedtak Ås KU, 12092017, Sak 18/17, Mål og problemstillinger forvaltningsrevisjon 
Follo landbrukskontor 

SAKSUTREDNING: 

Kontrollutvalget vedtok den 12.9.2017 jf. sak 18/17 mål og problemstillinger for 
forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor. Sekretariatet ble bedt om å invitere 
kontrollutvalgene i Frogn, Nesodden, Ski, Oppegård og Vestby til å delta i prosjektet 
med utgangspunkt i Ås kontrollutvalgs forslag til mål og problemstillinger og 
rammebetingelser.  

Med unntak av Oppegård kommune, der kommunestyret etter innstilling fra 
kontrollutvalget vedtok å ikke delta i prosjektet, har de øvrige kontrollutvalgene sluttet 
seg til mål og problemstillinger og fattet vedtak om å delta. Kontrollutvalget i Frogn 
har bedt om at forslag til endelig godkjenning av kostnadene for prosjektet legges 
fram for utvalget når dette er klart. Kontrollutvalget i Vestby har sluttet seg til 
prosjektet med forbehold om at kommunestyrets budsjettvedtak 2018 gir rom for 
dette.  

Deltakelse og finansiering 
Kostnadene for prosjektet tar utgangspunkt i landbrukskontorets egen 
fordelingsnøkkel av faste kostnader. Denne fordelingen gjenspeiler kommunens 
landbruksareal, antall landbrukseiendommer og befolkning i kommunen.  

Siden Oppegård ikke deltar foreslår vi å fordele Oppegårds andel (5%) likt på de 
resterende kommunene. Fordelingen blir da som følger: 
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Ski 26%, Vestby 25%, Ås 24%, Frogn 16%, Nesodden 9%.  
Ås kommune har ifølge en beregning fra FDR 2,25 leveranser av forvaltningsrevisjon 
per år. Etter ny beregning vil prosjektet utgjøre 24% av ett prosjekt og fortsatt inngå 
som del av den årlige leveransen av forvaltningsrevisjonsprosjekter uten ekstra 
kostnad.  
 
Ski og Nesodden har også etter ny fordeling fortsatt rom for en ekstra leveranse hver 
fra FDR.  
 
Follo distriktsrevisjon har gitt et pristilbud på kr. 252 000,- Dette innebærer følgende 
fordeling mellom kommunene: 
 

Kommuner Andel Pris Betaling 
Ås 24% 60 480 Inngår som del av fast leveranse 

Ski 26% 65 520 Inngår som del av fast leveranse 

Nesodden 9% 22 680 Inngår som del av fast leveranse 

Frogn 16% 40 320 40 320 

Vestby 25% 63 000 63 000 

 
 
Vi foreslår at Follo distriktsrevisjon fakturerer Frogn og Vestby direkte.  
 
Bestilling av prosjekt – framdriftsplan 
 
De deltakende kontrollutvalgene har alle sluttet seg til Ås kontrollutvalg sitt forslag 
om følgende mål og problemstillinger: 
 
Formål  
Prosjektets formål er å belyse i hvilken grad Follo landbrukskontor drives i tråd med 
målet om høy kvalitet i oppgaveløsningen, redusert sårbarhet og effektiviseringsgevinst.  
 
Problemstillinger  
1) Har Follo landbrukskontor etablert rutiner som sikrer effektivitet, kvalitet, åpenhet og 
likebehandling i saksbehandlingen?  
 
a. Er det etablert rutiner for samarbeidet mellom landbrukskontoret og den enkelte 
kommuneadministrasjon som sikrer at saker blir behandlet i henhold til rett regelverk?  
 
2) Ivaretar Follo landbrukskontor interessene til den enkelte deltaker-kommune?  
 
 a. I hvilken grad er folkevalgtes mulighet for innsyn og kontroll med saksbehandlingen 
og driften ivaretatt?  
 
3) I hvilken grad oppnås effektiviseringsgevinst for deltakerkommunene i Follo 
landbrukskontor sammenlignet med kommuner som løser landbruksoppgavene i egen 
administrasjon?  

 
 
Vi foreslår at kontrollutvalget i Ås bestiller prosjektplan fra Follo distriktsrevisjon. 
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Ås, 4. desember 2017 
 
 
 
Lene H. Lilleheier/s./ 
rådgiver 
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KONTROLLUTVALGET 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås 
Besøksadresse: Rådhusplassen 29 
64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 
FIKS@follofiks.no 
www.follofiks.no 

Særutskrift 

Mål og problemstillinger forvaltningsrevisjon Follo landbrukskontor 

Saksbehandler:  Lene H. Lilleheier Saksnr.:  17/00148 
Behandlet av Møtedato 
1 Ås kontrollutvalg 18/17 12.09.2017 

Ås kontrollutvalgs behandling 12.09.2017: 

Votering: Innstilingen ble enstemmig vedtatt. 

Ås kontrollutvalgs vedtak 12.09.2017: 
1. Kontrollutvalget slutter seg til forslaget om mål og problemstillinger for

forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor.

2. Sekretariatet bes om å invitere kontrollutvalgene i Frogn, Nesodden, Ski,
Oppegård og Vestby til å delta i prosjektet med utgangspunkt i Ås
kontrollutvalgs forslag til mål og problemstillinger, og følgende
rammebetingelser:

a. Prosjektet finansieres etter landbrukskontorets egen fordelingsnøkkel
av faste kostnader.

b. Ås kommunes revisor Follo distriktsrevisjon (FDR) gjennomfører
prosjektet.

c. Kontrollutvalgene samarbeider om innholdet i bestillingen til revisor,
som koordineres via sekretariatet.

d. Endelig prosjektplan vedtas av kontrollutvalget i Ås.
e. Rapporten presenteres på et fellesmøte for de berørte utvalgene. Etter

en høring i disse utvalgene behandles rapporten av kontrollutvalget i Ås
som innstiller til sitt kommunestyre.

Særutskriften bekreftes, 18. september 2017 
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Vår ref.:  17/00148  Side 2 av 2 

 

 
Lene H. Lilleheier 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 
Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 
64 96 20 59 (m): 920 16 409 
FIKS@follofiks.no 
www.follofiks.no 

Sak 30/17  Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 17/00343-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato: 12.12.2017
Ås kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
1. Kontrollutvalget finner de ordninger som er etablert for å ivareta utvalgets

påseansvar overfor revisor tilfredsstillende, og tar saken til orientering.

2. Kontrollutvalget ber om at sekretariatet for fremtiden fremmer en sak om
påseansvaret ved begynnelsen og halvveis i valgperioden til kontrollutvalget.

SAKSUTREDNING: 

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

”Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på 

en betryggende måte.” 

Dette blir utdypet i Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner (kontrollutvalgsforskriften) § 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.» 

Påse-ansvaret ovenfor er knyttet til regnskapsrevisjon. 

Påse-ansvaret for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll vil bli omtalt til slutt i denne 
saken. 

Det presiseres at 

«Kontrollutvalgets påseansvar omfatter ikke en faglig vurdering av revisjonens 
utførelse, fordi det er revisor som har det faglige ansvaret for gjennomføringen av 
revisjonen.» (jfr. Kontrollutvalgshåndboken s. 68) 
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NKRF har utarbeidet en egen veileder for påse-ansvaret og 
Kontrollutvalgshåndboken gir en oversikt over hva påse-ansvaret overfor 
regnskapsrevisor kan omfatte. Dokumentene kan leses på kontrollutvalgets 
ressursside hos FIKS, her. I det følgende gir vi en oversikt over hvordan påse-
ansvaret er ivaretatt overfor Follo distriktsrevisjon IKS (FDR) som revisor i Ås 
kommune 
 
 

Vurdering: 
 

A. Påse-ansvar overfor regnskapsrevisor 
 

1.Krav til utdanning og praksis for oppdragsansvarlig revisor. 
Forskrift 15.juni 2004 nr. 904 om revisjon i kommuner og fylkeskommuner § 11 
krever at oppdragsansvarlig regnskapsrevisor skal oppfylle Finanstilsynets krav til 
registrert eller statsautorisert revisor. Som en del av en årlig rutine la Revisjonssjef 
Steinar Neby i brev, datert 5.januar 2017, fram egenerklæring med utskrift fra 
Finanstilsynets konsesjonsregister hvor det framgår at han er statsautorisert revisor. 
Neby er oppdragsansvarlig revisor for alle revisjonsoppdrag som FDR IKS utfører. 
Steinar Neby bekreftet samtidig at det er stilt nødvendig sikkerhet for mulig ansvar. 
Kontrollutvalget tok 24.1.2017 i sak 2/17 egenerklæringen til orientering. 
 
2. Krav til vandel for oppdragsansvarlig revisor. 
Finanstilsynet kontrollerte Steinar Nebys vandel i forbindelse med autorisasjonen 
som revisor. Senere bekrefter Neby hvert år sin vandel ved en egenerklæring, jf. 
hans brev, datert 5. januar 2017. Neby opplyser i brevet at FDR innhenter 
vandelsattest ved alle nyansettelser. 
 
3. Dokumentasjon av revisors uavhengighet 
Ifølge forskrift om revisjon § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år avgi en 
skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Dette skjedde sist 
gang ved revisjonssjefens brev av 5. januar 2017 til kontrollutvalget, jf. sak 2/17. Det 
bemerkes i brevet at disse kravene også gjelder for revisors medarbeidere, men det 
er kun oppdragsansvarlig revisor som plikter å legge fram en skriftlig vurdering for 
kontrollutvalget. 
 
4. Generelt om revisors uavhengighet og objektivitet 
Jfr. den årlige egenvurderingen i pkt. 3. 
 
5. Informasjon om revisjonens omfang 
For at kontrollutvalget skal kunne ha en oppfatning av om regnskapene blir 
revidert på en betryggende måte, bør kontrollutvalgene ha kunnskap om hva 
revisjonsarbeidet omfatter. Revisjonsarbeidet beskrives blant annet i revisors 
engasjementsbrev som sendes rådmann og ordfører, med kopi til kontrollutvalget, 
etter hvert kommunevalg. Ut over dette, vurderes behovet fortløpende. I brevet 
framgår det hva som er revisors oppgaver og plikter og hva revisor forventer av 
administrasjonen ved avleggingen av regnskap. FDR sendte engasjementsbrev til Ås 
kommune 4.11.2015.  
 

http://follofiks.no/site/index.php?option=com_content&view=article&id=159&Itemid=90
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6. Revisjonsstrategi og budsjett 
Revisjonen legger årlig fram et notat med sin strategi for revisjonsåret 
(1.5 – 30.4) Kontrollutvalget behandlet denne i møte 12.9.17 i sak 20/17. 
Planen informerer om revisjonens forventede ressursbruk og framdriftsplan for 
arbeidet. På bakgrunn av identifiserte risikoområder beskrives fokusområder for 
revisjonen. Listen er ikke uttømmende. Etter forslag fra revisjonen innstiller 
kontrollutvalget overfor kommunestyret om budsjett for revisjonen. 
 
7. Revisjonens rapporter 
Revisjonen avgir for hvert revisjonsår en halvårs- og en helårsrapport om sitt 
arbeid til kontrollutvalget – per 31.10 og 31.4. 
Revisjonen rapporterer da blant annet om sitt timeforbruk til regnskapsrevisjonen og 
omfanget av attestasjonsoppgaver. Årets fokusområder blir referert. 
 
8. Nummererte brev 
Revisor plikter å ta opp vesentlige feil og mangler i kommunens regnskaps- og 
økonomiarbeid m.m. i «nummererte brev», jf. revisjonsforskriften § 4. Brevene 
adresseres til kontrollutvalget med kopi til rådmannen. FIKS sender vanligvis slike 
brev til rådmannen til uttalelse før de legges fram for utvalget til behandling. 
Utvalget skal påse at de påpekte forhold blir fulgt opp. Kontrollutvalget behandlet 
revisjonsbrev nr. 9 den 13.6.17 i KU sak 11/17. 
 
9. Misligheter 
Revisor skal rapportere mistanke og konstatering av misligheter til kontrollutvalget 
med kopi til rådmannen, jfr. Revisjonsforskriften § 3 siste ledd og § 4. 
Kontrollutvalget bør generelt påse at revisor har vurdert risikoen. 
Så vidt vi vet, har ikke dette vært et aktuelt tema i revisjonens arbeid i kommunen i 
de siste årene. 
 
10. Uttalelse om årsregnskapet 
Kontrollutvalget får en kopi av revisjonsberetningen og avgir en uttalelse om 
kommunens årsregnskap og årsberetning til kommunestyret. Ved kontrollutvalgets 
behandling av saken orienterer revisor om årets revisjon og 
svarer på utvalgets spørsmål. 
 
11. Revisors møteplikt og møterett 
Revisor har møteplikt i kommunestyret når det behandler saker i tilknytning til 
revisjonsoppdraget, jf. revisjonsforskriften § 19. Revisor har møte- og talerett i 
kontrollutvalget. Unntatt er når revisors tilsettingsforhold behandles, jf. 
Kontrollutvalgsforskriften § 19. FDR deltar på alle kontrollutvalgsmøtene. 
 
12. Revisors opplysningsplikt 
Revisor har opplysningsplikt om forhold som revisor har fått kjennskap til overfor 
medlemmer av kommunestyret og kontrollutvalget. Revisor kan kreve å få gi svar i 
møtet. 
 
13. Dialog mellom revisor og kontrollutvalg 
For at kontrollutvalget skal kunne ha en oppfatning av revisjonsarbeidet må det være 
en fortløpende dialog mellom utvalget og revisjonen. De to partene må ha en felles 
oppfatning av forutsetningene for at utvalget skal kunne utøve sitt påse-ansvar 
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overfor revisor. Begge parter må i tillegg ha en dialog med kommunens 
administrasjon. Sekretariatet mener det er en god og fortløpende dialog mellom 
partene. 
 
B. Påse-ansvar i forbindelse med forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 
 
Kontrollutvalgets påseansvar med forvaltningsrevisjon og selskapskontroll følger av 
kommuneloven: 
 
1. Kommuneloven § 77 nr. 4: 
”Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar 
med gjeldende bestemmelser og vedtak,….(forvaltningsrevisjon)” 

 
2. Kommuneloven § 77 nr. 5: 
”Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 
interesser i selskaper m.m.” 
 

Kontrollutvalget er bestiller av forvaltningsrevisjon og bestemmer tema, formål og 
problemstillinger. Når rapporten foreligger skal utvalget påse, at den er i samsvar 
med bestillingen. Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret om resultatet og 
innstiller om vedtak fra kommunestyret om saken. Revisjonen avgir en egen 
årsrapport om sitt arbeid med forvaltningsrevisjon for kontrollutvalget. 
Selskapskontroll som eierskapskontroll er i alle år utført av FIKS etter vedtak i 
utvalget. 
 
C. Regelmessig drøfting av påse-ansvaret 
Kontrollutvalget har ikke noen helhetlig avtale med revisor om de ordninger 
som er listet opp i denne saken, men en stor del av tiltakene følger av lov og forskrift. 
For øvrig har samarbeidet utviklet seg gjennom praksis. Utvalgets aktivitetsplan gir 
status for det enkelte tiltak til hvert møte. Sekretariatet er bindeleddet mellom 
utvalget og revisor og passer på at revisjonen leverer for å realisere påse-ansvaret. 
 
En avtale kan være nyttig, for oversiktens skyld og for å avklare forventninger, men 
kan lett bli utdatert. Vi foreslår isteden at kontrollutvalget ber om at sekretariatet 
legger fram en sak om påse-ansvaret ved begynnelsen av, og halvveis i 
valgperioden til kontrollutvalget. 
 
Oppsummering: 
Etter vår vurdering gir den dokumentasjonen som revisjonen legger fram og dialogen 
med revisjonen i hvert møte, et godt grunnlag for utøvelsen av kontrollutvalgets 
påse-ansvar. Utvalget bør drøfte helheten i påse-ansvaret med jevne mellomrom. 
 
Ås, 4. desember 2017 
 
 
 
Lene H. Lilleheier/s./ 
rådgiver 
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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 
Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 
64 96 20 59 (m): 920 16 409 
FIKS@follofiks.no 
www.follofiks.no 

Sak 31/17  Utvalgets deltakelse på kurs og konferanser 2018

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 17/00340-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato: 12.12.2017
Ås kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs konferanse 7. og 8. februar 
2018:  

 …………………. 

 Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på FKTs konferanse 29. og 30 mai 
 2018:  

 ………………………… 

Vedlegg: 
Kontrollutvalgskonferansen - program 2018 

SAKSUTREDNING: 

Kontrollutvalgskonferansen til NKRF (Norges kommunerevisorforbund) samler hvert 
år 500 – 700 deltakere fra kontrollutvalg, sekretariat og revisorer fra hele landet. 
Konferansen holdes på Gardermoen 7. – 8. februar 2018 og er en viktig arena for 
informasjon, debatt og opplæring om kontroll og tilsynssaker i kommunene. 
Hovedtemaene i år er digitalisering, arbeidslivskriminalitet, etikk og personvern. 

Programmet kan leses på NKRFs nettsider og ligger vedlagt saken. 

FKT (Forum for kontroll og tilsyn), arrangerer en lignende konferanse 29. – 30. mai 
på Gardermoen. Kontrollutvalget i Ås er medlem av FKT og årsmøtet i 
organisasjonen avholdes i løpet av konferansen. Foreløpig informasjon om 
arrangementet kan leses på FKT sine nettsider. 

I utvalgets budsjettforslag for 2018 er det avsatt kr 38 000,- til kurs og opplæring for 
at alle utvalgsmedlemmene kan delta på én konferanse hver. Deltakeravgiften på 
NKRF-konferansen er fastsatt til kr. 6 600,- per deltaker. Det samme vil antakelig 
gjelde for FKT-konferansen. 

http://www.nkrf.no/kurs_cms/Fagkonferanse_og_seminar/NKRFs_Kontrollutvalgskonferanse_/detaljer
http://www.fkt.no/
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Vi foreslår at utvalget søker å være representert på begge konferanser. 
Kontrollutvalget er medlem av FKT og det vil være naturlig å delta på forumets 
årsmøte og fagkonferanse. 

FIKS melder på de som skal delta på konferansene. Kommunen faktureres for 
deltakeravgiften. Deltakernes reiseregninger sendes direkte til kommunen.  

Ås, 4. desember 2017 

Lene H. Lilleheier/s./ 
rådgiver 
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Målgruppe
Ledere/medlemmer av kontrollutvalg, 

kontrollutvalgssekretærer, revisorer og andre som er 
interessert i tilsyn og kontroll i kommunesektoren

Hovedtemaer:

Digitalisering  >
Arbeidslivskriminalitet  >

Etikk  >
Personvern  > 

P R O G R A M

Følg konferansen 
på Twitter:
#ku18nkrf

www.twitter.com/nkrf

NKRFs
Kontrollutvalgskonferanse

7-8 februar 2018
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen
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Onsdag 7. februar
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19.30

Møteleder: Daglig leder Rune Tokle, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)

Registrering og kaffe + noe å bite i  / utstilling

Velkommen
u Daglig leder Rune Tokle, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)

Åpning
u Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV), leder av Stortingets  
 kommunal- og forvaltningskomite

En tilstandsrapport fra digitaliseringen 
i kommune-Norge
u Elin Wikmark Darell, leder av Værnesregionen IT

Digitaliseringsstrategi i kommune-Norge
u Line Richardsen, avdelingsdirektør for digitalisering i KS

Lunsj

Innovasjonsbyen Bergen
u Dag Inge Ulstein (KrF), byråd for finans og innovasjon i Bergen kommune 
 

Pause / utstilling

Hvordan kan den etiske standarden som 
lages for kommunene bistå kommuneledelsen 
og kontrollutvalgene?
u Tina Søreide, professor ved NHH

Pause / utstilling

Kontrollutvalgets rolle i undersøkelsen av 
byggesaksbehandling i Tjøme kommune 
u Dag Erichsrud (H), leder av kontrollutvalget i Tjøme kommune 

Pause / utstilling

Offentlig eierskap i et samfunn i endring
u Geir Lippestad (A), byråd for næring og eierskap i Oslo kommune

 

Middag
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Torsdag 8. februar

09.00

11.25

10.20

11.05

10.00

13.00

12.15

u Møteleder: Daglig leder Mona Moengen, Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (Rokus) 
og leder av NKRFs kontrollutvalgskomite  

Er den nye personopplysningsloven svaret 
på de teknologiske utfordringene vi møter 
de neste årene?
u Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet

Pause / utstilling

Kriminelle bygger Norge
u Einar Haakaas, journalist og forfatter av boka ”Svartmaling. Kriminelle 
 bygger Norge”

Pause / utstilling

Etikk i en ny mediehverdag
u Per Arne Kalbakk, NRKs etikkredaktør

Omdømme, varsling og kontroll 
– et skråblikk 
u Harald Stanghelle, redaktør i Aftenposten

Lunsj  
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Påmelding
• Påmeldingsfrist: 19. desember 2017. 

• Bindende påmelding skal skje via NKRFs nettsider

• Faktura vil bli tilsendt etter påmeldingsfristens utløp.

• Det tas forbehold om endringer i programmet. 

 

Konferansepriser*
• Kr 6 600  eks. mva. med overnatting (ikke-medlemmer: Kr 7 000)

• Kr 4 930  eks. mva. uten overnatting (ikke-medlemmer: Kr 5 330)

• Kr 1 120  eks. mva. for overnatting m/frokost fra 6. til 7. februar 2018

*) Deltakere fra kontrollutvalg i kommuner/fylkeskommuner hvor sekretærtjenesten ivaretas 
    av virksomheter som er bedriftsmedlem i NKRF, oppnår medlemspris.

Avbestillingsbetingelser 
• Avbestilling må skje skriftlig.

• Det vil ved avbestillinger etter påmeldingsfristens utløp kreves et gebyr på kr 500 til dekning av 

 administrasjonsutgifter. Ved avbestilling senere enn en uke før konferansestart belastes 50 % av 

 konferanseavgiften.

• Avbestilling ved legitimert sykdom behandles særskilt.

• Avmelding på konferansedagen, eller ev. uteblivelse, medfører full konferanseavgift.

• Ved hotellreservasjon kommer i tillegg ev. ansvaret overfor hotellet.

• Deltakelse kan ved behov overføres til en annen kollega.

 

Konferansested
The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Forhåndsgodkjenning
11 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

  

  

  

  Norges Kommunerevisorforbund

  Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo

  Telefon 23 23 97 00, post@nkrf.no, www.nkrf.no

  www.twitter.com/nkrf  (#ku18nkrf)

faglig arena • nettverksbygging • inspirasjon

G E N E R E L L  I N F O

NKRFs
Kontrollutvalgskonferanse

7-8 februar 2018
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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 
Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 
64 96 20 59 (m): 920 16 409 
FIKS@follofiks.no 
www.follofiks.no 

Sak 32/17  Rullering av utvalgets handlingsplan

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 17/00346-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato:12.12.2017 
Ås kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

1. Gjennomgangen av kontrollutvalgets handlingsplan tas til orientering.

2. Sekretariatet innarbeider den foreslåtte oppdateringen.

Vedlegg: 
Kontrollutvalgets handlingsplan 081116 

SAKSUTREDNING: 

Kontrollutvalgets egen handlingsplan skal fornyes en gang pr. år, jf. kap. 4 i planen. 

Planen ble sist gang drøftet i utvalget den 8. november 2016, jf. sak 40/16.  

Handlingsplanen legges årlig frem som en påminnelse til medlemmene om hvilke 

oppgaver og kjøreregler som gjelder for utvalgets arbeid. I tillegg inviteres det til en 

diskusjon om eventuelle endringer/tilføyelser i retningslinjene. 

Sekretariatet foreslår følgende oppdatering: 

Under overskriften 3. Informasjon om utvalget – innsynsretten og forholdet til media på 
side 3 i notatet står det «(…..) Kontrollutvalgets møter er lukket, dersom ikke utvalget selv 
bestemmer noe annet, jf. KL % 77 nr. 8.» 

Kommunelovens § 77 nr. 8 om kontrollutvalgets mulighet for å holde møtene for lukkede 

dører, ble opphevet 1. juli 2013. Kontrollutvalgets møter må etter dette holdes for åpne dører 

i.h.t Kommunelovens § 31. For en mest mulig oppdatert versjon foreslår vi derfor at teksten

endres til: «(…..) Kontrollutvalgets møter er i henhold til Kommunelovens § 31 åpne for 

publikum, med mindre utvalget skal behandle opplysninger som er underlagt 

lovbestemt taushetsplikt.» 

Ås, 4. desember 2017 
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Lene H. Lilleheier/s./ 
rådgiver 
 
 
 
Vedlegg: Handlingsplan for kontrollutvalget i Ås per 8.11.2016 
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 1 

HANDLINGSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET I ÅS 
8.11.2016 

 

Mål og oppgaver 
 

Kontrollutvalgets hovedmål er å bidra til at innbyggerne har tillit til at kommunens oppgaver 

blir ivaretatt på best mulig måte. 

 

Kommuneloven (§ 77) bestemmer at kommunestyret skal velge et kontrollutvalg til å forestå 

det løpende tilsynet med forvaltningen. Utvalget skal påse at regnskapene blir ført på en 

betryggende måte, at økonomiforvaltningen er korrekt og at det gjennomføres god 

forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.  

Utvalget vil aktivt benytte sin lovmessige rett til å kreve enhver opplysning, redegjørelse eller 

dokument som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene, jf. F § 5. 

 

Valg og sammensetning 
 

Valg og sammensetning av kontrollutvalget framgår av F § 2. 

Ås kommune har som praksis at opposisjonen har ledervervet i utvalget.  

Kontrollutvalget skal ha en rolle som upartisk overvåker og saksbehandlingen skal kun foregå 

ut fra et kontrollperspektiv. Det er viktig at medlemmene av utvalget er seg bevisst sin 

dobbeltrolle som politikere og nøytrale kontrollører.  

 

Hovedoppgaver: 
 

1. Regnskapsrevisjon 

 

Utvalget skal påse at kommunens regnskap blir revidert på en betryggende måte og i samsvar 

med de bestemmelser som følger av lov, forskrift, god kommunal revisjonsskikk m.m. 

 

Strategi: 

 

1. Utvalget holdes orientert om revisjonens arbeid gjennom regelmessige rapporter  

2. Revisjonens regnskapsberetning og andre merknader til den kommunale regnskaps- og 

økonomiforvaltning forelegges utvalget. 

3. Utvalget skal påse at revisjonens merknader blir fulgt opp 

 

2. Forvaltningsrevisjon 

 

Kontrollutvalget skal påse at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi og 

måloppnåelse ut fra kommunestyrets vedtak. 

 

Strategi: 

 

1. Sørge for å få utarbeidet en overordnet analyse om mulige områder med risiko for 

avvik fra oppsatte mål i kommunen. 

2. Foreslå en handlingsplan for forvaltningsrevisjon og konkrete prosjekter for 

kommunen  

3. Innstille om oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekter for kommunestyret 

4. Påse at vedtatte anbefalinger blir fulgt opp av administrasjonen 
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3. Selskapskontroll 

 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med alle interkommunale selskaper og heleide 

kommunale aksjeselskaper. Kontrollen skal omfatte eierskapskontroll og/eller 

forvaltningsrevisjon. 

 

Strategi: 

 

1. Foreslå handlingsplan for selskapskontroll for kommunestyret 

2. Sørge for iverksetting av kontrollen  

 

4. Annet tilsyn og kontroll 

 

Kontrollutvalget skal forestå et løpende tilsyn med forvaltningen og kan be om alle de 

opplysninger som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene. Kontrollutvalget vil 

gjøre kjent på kommunens Internettside at innbyggerne og andre har anledning til å legge 

fram saker for kontrollutvalget. Det er imidlertid opp til utvalget å vurdere om en sak hører 

under utvalgets kontrollfunksjon. Utvalget er ikke et klageorgan for enkeltvedtak. 

 

Strategi: 

 

1. Holde seg orientert om arbeidet i administrasjonen. 

2. Vurdere om rykter eller presseoppslag kan gi grunnlag for tiltak. 

3. Ved mistanke om uregelmessigheter og misligheter skal kontrollutvalget på eget 

initiativ eller etter anmodning fra kommunestyret, iverksette undersøkelser. 

 

Organisering av arbeidet generelt: 
 

1. Bistand fra revisjonen og eget sekretariat 

 

Utvalget kan kreve enhver opplysning det har behov for hos kommunen. Revisjonen utfører 

de oppgaver som de er pålagt som følge av lov eller avtale med kontrollutvalget og kan, 

innenfor de grenser som budsjettet setter, pålegges andre oppgaver. Sekretariatet innhenter 

informasjon, foretar undersøkelser og forbereder og følger opp de sakene som utvalget 

behandler. 

 

Strategi: 

 

1. Utvalget skal vite å utnytte de ressurser som revisjonen og sekretariatet kan bidra med 

i arbeidet. 

  

2. Samarbeid  

 

Kontrollutvalget opptrer på kommunestyrets vegne og det er viktig med god kommunikasjon 

med oppdragsgiver.  Det samme gjelder med rådmannen og hans administrasjon og 

revisjonen. 
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Strategi: 

 

1. Ordfører og rådmann får kopi av alle innkallinger med sakspapirer og protokollene fra 

utvalgets møter. 

2. Rådmannen og enhetslederne bør med jevne mellom inviteres til å orientere og 

samtale om sitt arbeid generelt eller spesielle saker.  

3. Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret. 

4. Kontrollutvalget avgir årsrapport til kommunestyret om sin virksomhet. 

 

3.  Informasjon om utvalget  -  innsynsretten og forholdet til media 

 

For at utvalget skal oppfylle sitt hovedmål er det viktig at kommunens innbyggere, politikerne 

i alle styrer og utvalg, administrasjonen og media kjenner til utvalgets arbeid. I den 

forbindelse er det også viktig at det skal være lett å finne informasjon om utvalget og lett å ta 

kontakt med utvalget.  

Offentlighetsloven pålegger kommunen å gi andre størst mulig innsyn i sitt arbeid. En del 

saker er unntatt som følge av lov eller i medhold av lov. Kontrollutvalgets møter er lukket, 

dersom ikke utvalget selv bestemmer noe annet, jf. KL § 77 nr. 8.  

 

Strategi: 

 

1. Informasjon om utvalgets arbeid generelt og kontaktinformasjon skal være tilgjengelig 

på kommunens Internett-sider.  

2. Utvalgets dokumenter, som ikke er unntatt fra offentlighet, legges ut for offentlig 

innsyn på kommunens Internettsider, i Ås bibliotek og på Servicetorget. 

3. Utvalgets møter er åpne for publikum. 

4. Anonyme henvendelser skal sikres anonymitet. 

5. Tips fra varslere skal alltid følges opp 

6. Alle skriftlige henvendelser til utvalget skal besvares. 

7. Kontrollutvalgets leder besvarer spørsmål fra media. 

 

4. Handlingsplaner og rullerende aktivitetsplaner 

 

Utvalget innstiller om handlingsplaner for de viktigste arbeidsområdene ovenfor 

kommunestyret og utvalget skal sørge for at disse blir fulgt opp. Den rullerende 

aktivitetsplanen som utvalget utarbeider, gir oversikt over alle pågående aktiviteter og 

vedtatte planer og andre tiltak. 

 

Strategi: 

 

1.  Handlingsplanen fornyes en gang pr. år. 

2.  Aktivitetsplanen er rullerende og legges fram på hvert møte i kontrollutvalget. 
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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 
Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 
64 96 20 59 (m): 920 16 409 
FIKS@follofiks.no 
www.follofiks.no 

Sak 33/17  Orienteringssaker

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 17/00348-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato:12.12.2017 
Ås kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Sakene tas til orientering. 

VEDLEGG:

1) Godkjent protokoll fra kontrollutvalgets møte 31.10.2017
2) Kopi av melding til kommunestyret: FIKS – Årsberetning og regnskap 2016
3) Kommunestyrets vedtak sak 54/17 – Forvaltningsrevisjonsrapport – barnevern
4) Kommunestyrets vedtak sak 55/17 – Forvaltningsrevisjonsrapport –

internkontroll
5) Aktivitetsplanen per desember 2017

Ås, 4. desember 2017 

Lene H. Lilleheier/s./ 
rådgiver 
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Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås 
Besøksadresse: Rådhusplassen 29 
64 96 20 59 (m): 920 16 409 
FIKS@follofiks.no 
www.follofiks.no  

MØTEPROTOKOLL 

Ås kontrollutvalg 

Møtetid: 31.10.2017 kl. 18:00 
Sted: Store Salong  

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 3 av 5. 

Møtende medlemmer:  
Håkon L. Henriksen (H), Anne Odenmarck (Ap), Liv Korslund (Sp) 

Forfall: 
Einride Berg (Ap), Janna Bitnes Hagen (Ap) 

Fra Follo distriktsrevisjon møtte: 
Didrik Hjort, avdelingsleder forvaltningsrevisjon 

Møtesekretær: 
  Lene H. Lilleheier, FIKS 

Diverse merknader: 
Anne Odenmarck ble valgt til å skrive under protokollen sammen med leder. 

Møteprotokoll godkjent 01.11.2017 

Anne Odenmarck/s./ 
medlem 

Håkon L. Henriksen/s./ 
leder 
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Saksliste 
 Side 

Saker til behandling 

24/17 17/00279-1 Forvaltningsrevisjon 2018 - Mål og problemstillinger 3 

25/17 17/00284-1 Møteplan 2018 4 

26/17 17/00282-1 Orienteringssaker 5 

Eventuelt 
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Saker til behandling  

Ås KU-24/17 
Forvaltningsrevisjon 2018 - Mål og problemstillinger 
 
Sekretariatets innstilling: 

1. Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til mål og problemstillinger 
for forvaltningsrevisjonene: «Barn og unges psykiske helse» og «Investeringer 
og gjeld.» 

 
2. Follo distriktsrevisjon bes om å legge frem forslag til prosjektplaner til neste 

møte.  
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 31.10.2017: 
 
Forslag fra Håkon Henriksen: 
Samtlige av de aktuelle temaene fra plan for forvaltningsrevisjon tas med som del av 
problemstillingene for de to prosjektene. 
 
 
Votering: Innstillingen med tillegg av forslaget fra Henriksen ble enstemmig vedtatt.   
 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 31.10.2017: 

1. Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til mål og problemstillinger 
for forvaltningsrevisjonene: «Barn og unges psykiske helse» og «Investeringer 
og gjeld», med en presisering om at samtlige av de aktuelle temaene fra plan 
for forvaltningsrevisjon innarbeides som del av prosjektene.    

 
2. Follo distriktsrevisjon bes om å legge frem forslag til prosjektplaner til neste 

møte.  
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Ås KU-25/17 
Møteplan 2018 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalgets møter avholdes på følgende tidspunkt i 2018. Alle dager fra kl. 
1800: 
 
Tirsdag 23. januar 
Tirsdag 6. mars 
Tirsdag 8. mai 
Tirsdag 12. juni 
 
Tirsdag 25. september 
Faglig forum for kontrollutvalgene i oktober 
Tirsdag 6. november 
Tirsdag 11. desember 
 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 31.10.2017: 
 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 31.10.2017: 
Kontrollutvalgets møter avholdes på følgende tidspunkt i 2018. Alle dager fra kl. 
1800: 
 
Tirsdag 23. januar 
Tirsdag 6. mars 
Tirsdag 8. mai 
Tirsdag 12. juni 
 
Tirsdag 25. september 
Faglig forum for kontrollutvalgene i oktober 
Tirsdag 6. november 
Tirsdag 11. desember 
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Ås KU-26/17 
Orienteringssaker 
 
Sekretariatets innstilling: 
Sakene tas til orientering. 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 31.10.2017: 
 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 31.10.2017: 
Sakene tas til orientering. 
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Fra: Jan Løkken 
Sendt: 12. september 2017 10:51
Til: Ås kommune
Kopi: Ola Nordal; Trine Christensen; Lene Lilleheier; Håkon L Henriksen

(hlarhenr@online.no)
Emne: FIKS - årsberetning og regnskap 2016
Vedlegg: FIKSårsberetning2016.pdf; Fiks regnskap 2016Endelig.pdf; Revisjonsuttalelse

jnr 120-17.pdf

Til kommunestyret 
Kopi Kontrollutvalget 

Styret for FIKS godkjente i sitt møte 15. juni d.å. regnskapet for FIKS for 2016. Styret 
vedtok årsberetningen for 2016 i møtet den 2. mars d.å.  

I samsvar med vedtektene kap. 9.2 for FIKS oversendes regnskapet, årsberetningen og 
revisjonsuttalelsen datert 30. mai 2017 til kommunestyret som melding.  

Med vennlig hilsen 
Jan T. Løkken  

Kontrollsjef i FIKS  
Tlf. 64 96 20 58  
Tlf.(m) 959 39 656 E-post: FIKS@follofiks.no  
Internettadresse: www.follofiks.no  
FIKS - Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås  

Medlemskommuner: Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås 
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Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat   
 

FIKS 
 
 

Årsberetning for 2016 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
Postadresse                         Postboks 195, 1431 Ås 
Besøksadresse                    Rådhusplassen 29 
Telefon:                               64 96 20 58  m: 959 39 656 
E-post                                   FIKS@follofiks.no 
Internett:                              www.follofiks.no 
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Grunnlaget for FIKS 
 
Kommunelovens § 77, nr. 10 bestemmer at ”Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for 
sekretærbistand til kontrollutvalget.”  
I forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner fastsatt av Kommunal- og 
regionaldepartementet den 15. juni 2004, heter det i § 20, 3. ledd: ”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.” 
 
Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) ble startet opp fra 1. desember 2005.  
Selskapet har i dag syv deltakerkommuner: 
   

• Enebakk 
• Frogn 
• Nesodden 
• Oppegård  
• Ski  
• Vestby 
• Ås  

 
FIKS er etablert med hjemmel i kommunelovens § 27 om interkommunalt samarbeid. 
Kontrollutvalgssekretariatet er ikke et eget rettssubjekt, men et samarbeidstiltak mellom 
deltakende kommuner.  
 
Vedtektenes Kap. 3 gir formålet: ”FIKS skal yte sekretariatsbistand til deltakende kommuners 
kontrollutvalg i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser i KL og forskrifter om 
kontrollutvalg fastsatt med hjemmel i KL. 
Dersom styret beslutter det, kan det ytes bistand til andre kommuner enn 
deltakerkommunene.” 
 
Styret 
 
Styret for FIKS består i henhold til vedtektenes Kap. 7.1 av lederne i kommunenes 
kontrollutvalg med nestlederne som personlige varamedlemmer.  
 
Thorbjørn Nerland, Enebakk kommune, leder 
Jeanette Hoel, Vestby kommune, nestleder 
Arne Maus, Nesodden kommune 
Odd Harald Røst, Oppegård kommune 
Andrè Kvakkestad til 15.6.16, Lars Chr. Bilet fra 16.6.16, Ski kommune 
Håkon L. Henriksen, Ås kommune 
Knut Erik Robertsen, Frogn kommune 
 
Styrets oppgave, jf. vedtektenes Kap 7.4, er å påse at sekretariatet drives i samsvar med 
gjeldende retningslinjer og vedtak og å utarbeide forslag til budsjett og økonomiplan.  
Styret har instruksjonsmyndighet overfor leder av sekretariatet i forhold til selve driften av 
sekretariatet og styret vedtar FIKS sitt budsjett. Det enkelte kontrollutvalg fastsetter for øvrig 
sekretariatets arbeidsoppgaver. 
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I 2016 ble det avholdt fem styremøter: 19.1, 2.3, 16.6, 15.9 og 17.11. De fleste møtene fant 
sted i lokalene til FIKS. Møtet 19.1  ble avholdt i Lørenskog rådhus og deler av møtet var 
felles med styret for ROKUS, jf. nedenfor.  Pga. forfall deltok Paal Jargel på vegne av Vestby 
som varamedlem på et møte   
 
Styret har i 2016 blant annet behandlet årsberetningen og årsregnskapet for 2015, 
regnskapsrapporter gjennom året, rapporter fra sekretariatet, budsjett for 2017, 
godtgjørelsesordningen for styret, lønnsoppgjøret i FIKS, tema for faglig forum og planene 
om fusjon med ROKUS.  Ikke minst har styremøtene også vært benyttet som forum for 
erfaringsutveksling mellom utvalgene.  
Noen av sakene omtales nærmere nedenfor. 
 
Sekretariatet 
 
Sekretariatet har følgende ansatte: 
 

• Jan T. Løkken, kontrollsjef/sekretariatsleder i hel stilling 
• Lene H. Lilleheier, rådgiver i 60% stilling  

 
Jan T. Løkken var i 2016 sekretær for fire av kontrollutvalgene: Nesodden, Oppegård, Vestby 
og Ås. Han var også sekretær for FIKS-styret og hadde ansvaret for arbeidet med 
selskapskontroll. Lene H. Lilleheier var sekretær for tre utvalg: Enebakk, Frogn og Ski. Hun 
hadde også ansvaret for vedlikehold av internettsidene og spisskompetanse på 
saksbehandlingssystemet 360.   
 
Sekretariatet leier kontorlokaler fra Ås kommune som vertskommune på  
Rådhusplassen 29.  Hver medarbeider har eget kontor og leien inkluderer møterom etter 
behov. Ås kommune står for regnskapsføringen og kommunens revisor (Follo 
distriktsrevisjon) reviderer regnskapet.  Kopiering og utskrift på papir ivaretas av en egen, leid 
maskin. Sekretariatet har pc-terminaler med doble skjermer som er koblet opp mot 
kommunens servere og to laptop’er og en bærbar skriver som kan kobles opp mot serverne 
ved arbeid under møter eller hjemme. Med et unntak, vedtas nå alle protokollene ved slutten 
av møtet (ett utvalg) eller i etterkant av møtene. Vedtatte protokoller legges ut på FIKS sine 
internettsider.  
 
Begge ansatte deltok på NKRFs nasjonale kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen i 
februar.  Lene H. Lilleheier deltok på FKTs årsmøtet og fagkonferanse på Gardermoen i juni.  
Jan T. Løkken deltok på  FKTs sekretærkonferanse i Oslo i  mars.  Begge deltok i de to 
samlingene i Strømstad for erfaringsutveksling mellom kontrollutvalgssekretariatene rundt 
Oslo-fjorden. 
 
Sekretariatets oppgaver 
 
Sekretariatet hadde ansvaret for innkallingen av til sammen 48 møter i kontrollutvalgene i 
2016. Utvalgene har behandlet til sammen 331 saker.  
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Utvalg Møter Antall saker 
Enebakk 6 37 
Frogn 6 43 
Nesodden 7 59 
Oppegård 7 43 
Ski  7 59 
Vestby 6 42 
Ås 7 48 
Totalt 48   (2015: 52) 331  (2015: 328) 
 
 
Sekretariatets oppgaver er todelte: tradisjonelle sekretæroppgaver og saksbehandling/ 
utredning til hjelp for kontrollutvalgene. Det er utviklet rutiner for innkalling, sakspapirer og 
oppfølging av møtene i kontrollutvalgene. I dette arbeidet inngår innhenting av informasjon 
fra kommunen og andre, skriving av saksframlegg med forslag til vedtak og kvalitetssikring 
av hver sak. Sekretariatet har ansvaret for at utvalgenes vedtak blir formidlet til rette instans 
og for at vedtakene blir fulgt opp. Utlegging av innkallinger og protokoller fra utvalgene på 
kommunenes internettsider, eller med henvisning til FIKS sine hjemmesider, er en viktig del 
av informasjonsarbeidet.    
 
FIKS er underlagt arkivloven på linje med andre offentlige organer og har også journal- og 
arkivansvaret for kontrollutvalgene. 
 
Fullelektronisk saksbehandling i utvalgene og i FIKS  
 
Ved utgangen av 2016 hadde alle kontrollutvalgene gått over til papirløse møter.  Ved 
papirløse møter sendes innkallingen ut elektronisk og dokumentene legges samtidig ut på 
internettsidene til FIKS. I tillegg sendes de til den aktuelle kommune som legger 
dokumentene ut på sine internettsider og politikerportaler på internett.  Når varamedlemmer 
innkalles til møter sendes ved behov en papirutgave til disse. 
 
Fra januar 2014 gikk FIKS  over til fullelektronisk saksbehandling, journal og arkiv basert på 
systemet i Ås kommune «Public 360» og disse ordningene fungerer godt. Papirutgaver av 
innkallinger, protokoller og annet arkivverdig materiale fram til og med 2011 er klargjort og 
satt bort på fjernarkivet som er opprettet i samarbeid med Ås kommune.  Årgangene 2012 og 
2013 gjenstår og disse skal over til fjernarkiv i 2017.   
 
Avtale med Ås kommune om tjenesteyting for FIKS.  
 
Avtalen med Ås kommunen om betaling av tjenesteyting til FIKS ivaretar våre behov for 
bistand til beregning og utbetaling av lønn og godtgjørelser, regnskap, sak-/arkivtjenester, 
IKT-tjenester og eventuell veiledning personal. FIKS har fullelektronisk saksbehandling, 
journal og arkiv basert på systemet i Ås kommune «Public 360».   
 
Selskapskontrollen 
 
Sekretariatet har ansvaret for selskapskontrollen/eierskapskontrollen i Follo av 17 kommunalt 
heleide aksjeselskaper og selskaper opprettet i medhold av lov om interkommunale selskaper.  
I 2016 fokuserte arbeidet på utarbeiding av overordnet analyse og plan for selskapskontroll 
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for perioden 2017 – 2020 for hver kommune. Planene ble sendere vedtatt i kommunestyrene. 
Opplegget for det enkelte år vedtas av kontrollutvalgene.  
 
Revisjonsordninger og samarbeidet med revisorene 
 
Kommunene i Follo hadde i 2016 avtaler med ulike revisjonsselskaper.  Fire av kommunene 
har medlemskap i Follo distriktsrevisjon.  Vestby og Frogn har KPMG som regnskapsrevisor, 
men forvaltningsrevisjonen settes ut på anbud hvert år. Oppegård har Deloitte som revisor, og 
avtalen omfatter både regnskaps- og forvaltningsrevisjon. FIKS opplever sitt samarbeid med 
revisjonsselskapene som godt. 
  
 
Oppstartkonferansen 
 
FIKS sin oppstartkonferanse for de nyvalgte kontrollutvalgene ble holdt i Strømstad 14. og 
15. januar 2016.  Mesteparten av forberedelsene foregikk i 2015 og programmet ble drøftet på 
flere styremøter.  Kontrollutvalgene i Follo-kommunene har til sammen 37 medlemmer. 
Konferansen samlet, inkludert noen varamedlemmer, 39 deltakere fra utvalgene. Konferansen 
ga bl.a. en grunnleggende innføring i kontrollutvalgsarbeidet og drøftet habilitetsspørsmål og  
risikovurderinger i kommunen. I evalueringen av konferansen sa alle seg svært fornøyde eller 
fornøyde med konferansen. 
 
Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo 
 
Årets faglige forum fant sted 27. oktober i kommunestyresalen i Ski. Møtet samlet 30 
medlemmer av kontrollutvalgene.  Tema i år var «Kommunenes anti-korrupsjonsarbeid» og 
rådmannen i Oppegård, Lars Henrik Bøhler holdt hovedinnlegget. Han ble supplert av kortere 
innlegg av leder for innkjøp i Ski, Ulla Listerud, og leder av kontrollutvalget i Nesodden, 
Arne Maus.  
Evalueringen viste at alle deltakerne var fornøyde med årets tema og møtet.  
 
Fusjonsprosess med Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS)  
 
Ønsket om å lage et mer robust selskap var bakgrunnen for at styrene for FIKS og ROKUS ba 
de to daglige lederne i selskapa om å utrede en sammenslåing av de to selskapene. Styret ble 
holdt orientert om arbeidet underveis i møtene 16.6 og 15.9. FIKS sendt i august et brev til 
kommunestyrene med orientering om den prosessen som var i gang. Endelig utredning ble 
behandlet i styremøtet 17.11.  Styret sluttet seg til forslaget om selskapsavtale for Akershus 
kontrollutvalgssekretariat IKS med ikrafttreden fra 1.1. 2018.  Under forutsetning om at den 
nye selskapsavtalen får tilslutning fra alle kommuner, nedlegges FIKS fra 31.12 2017.  Styret 
vedtok også at innstillingen oversendes kontrollutvalgene for videre behandling når 
representantskapet i ROKUS har gjort tilsvarende vedtak. Kommunestyrene fatter endelig 
vedtak i saken. Saken ventes å bli avklart i løpet av 1. halvår 2017.   
ROKUS informerte den 14.2.17 om at selskapet, etter at en av deres kommuner gikk imot 
fusjonen, trakk seg fra det videre fusjonsarbeidet.  
 
Informasjon om FIKS 
 
Internettsidene  til FIKS (http://www.follofiks.no)  gir informasjon om FIKS, og hvert  
kontrollutvalg har egne sider med innkallinger, sakspapirer, protokoller og møteplaner. Egne 
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ressurssider for hvert utvalg inneholder lokale retningslinjer og planer og lover og forskrifter. 
Alle forvaltningsrevisjonsrapporter fra Follo-kommunene blir fortløpende lagt ut på sidene.  
 
Økonomi 
 
I vedtektenes Kap. 6.2 heter det at ”Sekretariatets driftsutgifter fordeles med et likt 
basistilskudd på hver kommune som utgjør 50% av driftskostnadene og de resterende 50% av 
driftskostnadene fordeles etter folketall.”  
 
Tilskuddet fra deltakerkommunene var på til sammen kr 1 813 000 i 2016. Lønn- og sosiale 
utgifter er de største postene på FIKS sitt budsjett.  
 
Styret vedtok i møte den 16. juni budsjettet for 2016. Budsjettet ble seinere vedtatt av 
kommunestyrene etter innstilling fra kontrollutvalgene. 
 
                          Ås, den 2. mars 2016  

 
 
 

              Thorbjørn Nerland       Jeanette Hoel 
                      Styreleder                    Nestleder   
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FIKS regnskap 2016

Konto Kontotekst Regnskap 2016
Rev.budsjett 
2016

Regnskap 
2015

101000 Lønn faste stillinger 872 749 867 000 850 310
101090 Feriepengeavsetning faste stillinger 117 505 104 000 114 467
108020 Godtgjørelse folkevalgte 45 322 93 000 17 850
108040 Møtegodtgjørelse 0 0 0
109000 Pensjon fellesordning 170 954 175 000 166 915
109050 Kollektiv ulykkes-/gruppelivsforsikring 1 410 0 1 410
109055 Motkonto fordel kollektiv ulykke og premieavvik -1 410 0 -1 410
109900 Arbeidsgiveravgift 171 168 175 000 162 904

0 Lønn og sosiale utgifter 1 377 698 1 414 000 1 312 446
110000 Kontorrekvisita 4 830 5 000 1 758
110010 Abonnementer 7 788 7 000 9 967
110040 Kopieringsmateriell 0 3 000 865
111000 Medisinsk forbruksmateriell 0 0 0
111510 Bevertning ved møter/utvalg 1 868 5 000 10 468
112020 Diverse utgiftsdekning 2 003 2 000 1 350
113000 Portoutgifter 7 312 13 000 18 157
113010 Telefonutgifter 4 573 5 000 4 263
113030 Linje- og sambandsutgifter 2 856 1 000 355
114000 Stillingsannonser 0 0 0
115000 Kurs og opplæring 25 661 40 000 40 311
115030 Kompetanseutviklingstiltak 139 960 10 000 0
116000 Kjøregodtgjørelse 31 317 24 000 18 117
116001 Kjøregodtgjørelse skattepl. 2 305 0 0
116500 Telefongodtgjørelse 0 0 0
117040 Utlegg i følge bilag til reise 3 679 2 000 772
117090 Andre transportutgifter 0 0 0
118500 Personforsikringer 3 772 5 000 3 462
119000 Husleie 100 000 108 000 115 000
119090 Andre leieutgifter 8 051 16 000 9 437
119510 Kontigenter 22 114 23 000 22 066
119520 Lisenser 2 620 0 0
119530 Kopieringsavtale 6 500 22 000 14 408
119590 Diverse avgifter og gebyrer 0 0 199
119999 Periodisering av utgifter 0 0 0
120000 Inventar 16 389 15 000 0
142900 Moms 12 306 10 000 11 530

1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms 405 903 316 000 282 484
135000 Kjøp fra kommuner 100 000 97 000 97 000

3 Kjøp fra andre 100 000 97 000 97 000
155000 Avsetninger til bundne driftsfond 79 832 0 24 815

5 Finansutgifter 79 832 0 24 815
175000 Refusjon fra andre kommuner -1 951 128 -1 813 000 -1 700 000
177000 Refusjon fra andre 0 0 -5 215

-1 951 128 -1 813 000 -1 705 215
171010 Refusjon feriepenger 0 0 0

7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinnt 0 0 0
172900 Momskompensasjon -12 306 -10 000 -11 530

72 Momskomp.inntekter -12 306 -10 000 -11 530
195000 Bruk av bundet driftsfond 0 0 0

9 Finansinntekter 0 0 0
0 4 000 0

0                       4 000 0
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Vedtak fra kommunestyret sak: K-54/17 – 25.10.2017 

 

 

Forvaltningsrevisjonsrapport – Barneverntjenesten - Hjelpetiltak i hjemmet 

Kontrollutvalgets innstilling 12.09.2017: 

I. Kommunestyret merker seg at revisjonen gir Ås kommune følgende anbefalinger: 

1.  Gjennomføre tiltak som avklarer roller og ansvar for kommunen 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. 

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 meldingsfrekvensen 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 
for tiltakene blir nådd. 

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

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

 

Kommunestyrets behandling 25.10.2017: 

Kontrollutvalgets leder Håkon L. Henriksen (H) orienterte i saken. 

Votering: Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Kommunestyrets vedtak 25.10.2017: 

I. Kommunestyret merker seg at revisjonen gir Ås kommune følgende anbefalinger: 

1.  Gjennomføre tiltak som avklarer roller og ansvar for kommunen 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. 

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. 
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b. Følge opp den lave meldingsfrekvensen 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 
for tiltakene blir nådd. 

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

II. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene og melde tilbake til kontrollutvalget om 
resultatet innen 12 måneder. 
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K-55/17 

Forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll 

 

Kontrollutvalgets innstilling 12.09.2017: 

I. Kommunestyret merker seg at revisjonen gir Ås kommune følgende anbefalinger: 

a. Utarbeide en samlet oversikt over internkontrollsystemet i Ås kommune. 

b. Foreta systematisk risikovurdering av viktige mål, og utarbeide tiltak for å redusere 

avdekket risiko. 

c. Sikre at enhetsledere har tilstrekkelig kompetanse i internkontroll og Ås kommunes 

internkontrollarbeid. 

d. Sette fokus på etikk og kommunens Etiske retningslinjer. 

e. Oppfordre ansatte til å melde avvik, samt at meldte avvik benyttes til å iverksette 

forbedringer. Avviksrapportering bør oppsummere typer avvik og alvorlighetsgrad. 

II. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene og melde tilbake til kontrollutvalget 

om resultatet innen 12 måneder. 

 

Kommunestyrets behandling 25.10.2017: 

Kontrollutvalgets leder Håkon L. Henriksen (H) orienterte i saken. 

Votering: Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Kommunestyrets vedtak 25.10.2017: 

I. Kommunestyret merker seg at revisjonen gir Ås kommune følgende anbefalinger: 

a. Utarbeide en samlet oversikt over internkontrollsystemet i Ås kommune. 

b. Foreta systematisk risikovurdering av viktige mål, og utarbeide tiltak for å redusere 

avdekket risiko. 

c. Sikre at enhetsledere har tilstrekkelig kompetanse i internkontroll og Ås kommunes 

internkontrollarbeid. 

d. Sette fokus på etikk og kommunens Etiske retningslinjer. 

e. Oppfordre ansatte til å melde avvik, samt at meldte avvik benyttes til å iverksette 

forbedringer. Avviksrapportering bør oppsummere typer avvik og alvorlighetsgrad. 

II. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene og melde tilbake til kontrollutvalget 

om resultatet innen 12 måneder. 
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Aktivitetsplan 2017 

Ajourført 04.12.2017 

1 

KONTROLLUTVALGET (KU) I ÅS KOMMUNE 

AKTIVITETSPLAN PR. Desember 2017 
 

 

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.  KST=Kommunestyret 

 

Nr. Beskrivelse 

 

Frist Ansvar Status Avsluttet 

1 Kontrollutvalgets årsrapport for 2016  FIKS KU sak 5/17 KST sak: 9/17 

2 Handlingsplanen for utvalget Desember FIKS Årlig ajourføring - behandles 12.12.2017  

 Aktivitetsplan   FIKS Ajourføres foran hvert kontrollutvalgsmøte  

3 Møteplan 2018  FIKS 23/1, 6/3, 8/5, 12/6 

25/9, 6/11,11/12, oktober: Faglig forum 
KU 25/17 

4 Kommunens årsregnskap for 2016   

 

15. april  FDR KU 8/17 KST sak 26/17 

 5 Tertialrapporter:     

 1.Tertialrapport jan-april 2017 

 

Mai  Kommunen KU 12/17  KST 31/17 

 2. Tertialrapport jan-aug. 2017 

 

Okt.  Kommunen KU 31.10.17 KST 49/17 

6 Rapporter fra revisjonen:     

  Pr. 30.04.17 (perioden  01.05.16 – 30.04.17) Mai  FDR  KU 13/17 

 

 

 Pr. 31.10.17(perioden  01.05.17 – 31.10.17) November  FDR 

 

Behandles 12.12.2017  

 Revisors uavhengighet – utdanning/praksis  FDR  KU  24.1.17 

 Revisjonsbrev nr. 9 og Rådmannens svar  FIKS Følg opp med revisor ultimo 2017 KU 11/17 

 Revisjonsstrategi 2017 August 2018 FDR  KU 20/17 
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Aktivitetsplan 2017 

Ajourført 04.12.2017 
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Nr. Beskrivelse 

 

Frist Ansvar Status Avsluttet 

7 Forvaltningsrevisjon     

 Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020    KU 27.9.16 KST 12.10.16  

 Forvaltningsrevisjonsprosjekter 2018:     

 Psykisk helse – barn og unge 2018 FDR Bestilt KU 24/17 – Prosjektplan:12.12.2017  

 Investeringer og gjeld 2018 FDR Bestilt KU 24/17  

9 Forvaltningsrevisjon Follo landbrukskontor  

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

2018 

 

 KU 14/17, KU 18/17,  

forslag bestilling - behandles 12.12.2017 

 

      

 Forvaltningsrevisjonsprosjekter 2017:     

 Internkontroll  FDR KU 17/17 KST 25.10.17 

 Barnevernet  FDR KU 16/17 KST 25.10.17 

8 Oppfølging av tidligere prosjekter  Rådmannen:   

 Samhandlingsreformen 18.03.16  KU 13.12.16 KST 01.02.17 

 Samhandlingsreformen  - videre oppfølging Januar 2018    

 Skoleutbyggingen i Ås 1.3.17  KU 9.5.17 KST 23.05.17 

 Sikkerhet og beredskap 23.11.17    

 Barnevern – hjelpetiltak i hjemmet 25.10.18    

 Internkontroll 25.10.18    

 Overordnet analyse og plan for 

forvaltningsrevisjon 2017 - 2020 

2016 FIKS KU 27.9.16 KST 12.10.16 
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