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17/00017 
 

MØTEINNKALLING 

Ås kontrollutvalg 

Dato: 24.01.2017 kl. 18:00 
Sted: Krise- og incestsenteret i Follo, 

Langbakken 9 i Ås 

Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. 
Møtedokumenter er publisert på www.follofiks.no.  

Saksliste 

1/17 17/00015-1 Møte med Krise- og incestsenteret i Follo IKS 

2/17 17/00013-1 Erklæringer fra revisor 

3/17 17/00011-1 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av 
internkontrollen i Ås kommune 

4/17 17/00012-1 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av 
barnevernet i Ås kommune 

5/17 17/00010-1 Kontrollutvalgets årsrapport 2016 

6/17 17/00014-1 Orienteringssaker 

Eventuelle forfall eller inhabilitet meldes til sekretæren. Varamedlemmer møter etter 

særskilt innkalling.  

Ås, 16.01.2017 

Jan T. Løkken/s./ Håkon L. Henriksen/s./
leder  sekretær 
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Saker til behandling  

Ås KU-1/17 
Møte med Krise- og incestsenteret i Follo IKS 
 
Saksbehandler:  Jan T. Løkken Saksnr.:  17/00015-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ås kontrollutvalg 1/17 24.01.2017 

 
 

Sekretariatets innstilling: 

Dialogen med Krise- og incestsenteret i Follo IKS tas til orientering. 
 
 

 
 
Vedlegg: 

         
 
SAKSUTREDNING: 

 

Daglig leder i Krise- og incestsenteret i Follo IKS, Anne Odenmarck, vil i møtet gi en  
orientering om senterets arbeid og ha en dialog med utvalget.  Før møtet har vi  
avtalt en omvisning i senteret.   

 
Krise- og incestsenteret er et interkommunalt selskap (IKS) drevet av alle de syv 

Follo-kommunene i felleskap, se blant annet årsmeldingen for 2015.   
 
Bakgrunnen for møtet er kontrollutvalgets ansvar for å gjennomføre kontroll med 

forvaltningen av kommunens interesser i selskaper, jf. Kommunelovens § 77 nr. 5.  
 

Generelle problemstillinger for en slik dialog er blant annet beskrevet i kapitlet om 
selskapskontroll i Kontrollutvalgshåndboken s. 59 og utover. Håndboken kan leses 
på Kontrollutvalgets ressursside på www.follofiks.no.  

 
Ås, 16.01.2017 

 
 
Jan T. Løkken/s./  

sekretær 
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Ås KU-2/17 
Erklæringer fra revisor 
 
Saksbehandler:  Jan T. Løkken Saksnr.:  17/00013-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ås kontrollutvalg 2/17 24.01.2017 
 

 

Sekretariatets innstilling: 

Revisor egenvurdering av uavhengighet i brev av 5. januar 2017 og revisors 

erklæring vedr. krav til utdanning og praksis og vandel i brev av 5. januar 2017 tas til 
orientering.  
 

Jnr 3-17 Uavhengighetserklæring Ås.pdf, Jnr 5-2017 Egenerklæring påse-ansvar.pdf 
 
SAKSUTREDNING: 

 
Kontrollutvalget skal løpende påse at revisjonsarbeidet foregår på en betryggende 

måte, jf. kontrollutvalgsforskriften § 6. Utvalget har etablert ordninger for at dette 
ansvaret skal ivaretas, jf. utvalgssak 36/11. 

Erklæringene som oppdragsansvarlig revisor nå legger fram, inngår i dette påse-
ansvaret. 
 

1) Revisors egenvurdering av uavhengighet. 
I henhold til Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v, § 15, 1. ledd, 

skal ”oppdragsansvarlig (skal) revisor hvert år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig 
egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget”. 
I tråd med denne bestemmelsen følger oppdragsansvarlig revisor i Follo 

Distriktsrevisjon Steinar Neby’s egenvurdering datert 5. januar 2017 som vedlegg. 
Vi forutsetter at revisjonssjefen har innhentet tilsvarende egenvurderinger fra sine 

revisorer. 
 
 2) Krav til utdanning og praksis  

Forskriften om revisjon i kommuner § 11 krever at oppdragsansvarlig 
regnskapsrevisor skal oppfylle Finanstilsynets krav til registrert og statsautorisert 

revisor. Vedlagte utskrift fra Finanstilsynets konsesjonsregister viser at Steinar Neby 
er statsautorisert revisor. Kravet til oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor er minimum 
tre års utdannelse fra universitet/høyskole. Steinar Neby er oppdragsansvarlig 

revisor for alle revisjonsoppdrag utført av FDR, dvs. både regnskapsrevisjon og 
forvaltningsrevisjon. 

Revisjonsforskriften i kommuner § 12 om krav til vandel for oppdragsansvarlig revisor 
skal dokumenteres ved en vandelsattest. Oppdragsansvarlig revisor avgir en 
egenerklæring om sin vandel og viser til at denne er kontrollert av Finanstilsynet i 

forbindelse med godkjenningen. I følge departementets merknader til § 12, jf. 
rundskriv H-15/04, er ytterligere kontroll normalt ikke nødvendig. 

I vedlagte brev av 5. januar 2017 følger egenerklæring og dokumentasjon fra 
Revisjonssjef Steinar Neby på overnevnte områder. 
Vi merker oss også at revisjonssjefen bekrefter at det er stilt nødvendig sikkerhet for 

mulig ansvar. 
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Ås, 11.01.2017 
 

 
 

Jan T. Løkken/s./  
sekretær 
 

Vedlegg: 
1. Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet av 5. januar 2017 

2. Oppdragsansvarlig revisors erklæring i forhold til kontrollutvalgets påse-ansvar 
med revisjonen i brev av 5. januar 2017 

 

Vedlegg til sak 
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Ås KU-3/17 
Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av internkontrollen i Ås 
kommune 
 
Saksbehandler:  Jan T. Løkken Saksnr.:  17/00011-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ås kontrollutvalg 3/17 24.01.2017 

 
 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget godkjenner revisjonens forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon 
av internkontrollen i Ås kommune 

 
Vedlegg: 

FDR 120117 Prosjektplan Internkontroll Ås kommune.pdf 

 
SAKSUTREDNING: 

 
Sekretariatet finner at revisjonens forslag til prosjektplan er i overenstemmelse med 
kontrollutvalgets vedtak i sak 44/16 den 13. desember 2016.  

 
 
 

 
Ås, 11.01.2017 

 
 
 

Jan T. Løkken/s./  
sekretær 

 
 
Vedlegg: FDRs forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon av internkontrollen i Ås  

     kommune 
 

Vedlegg til sak 

 
 
  



Ås kontrollutvalg 24.01.2017  Side 6 av 8 

 

Ås KU-4/17 
Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av barnevernet i Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Jan T. Løkken Saksnr.:  17/00012-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ås kontrollutvalg 4/17 24.01.2017 
 

 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget godkjenner revisjonens forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon 

av barnevernet i Ås kommune. Revisjonen bes søke å gjennomføre en undersøkelse 
bant et antall brukere.  
 
Vedlegg: 

         
SAKSUTREDNING: 

 
Vedlagt følger forslag til prosjektplan fra revisjonen for forvaltningsrevisjon av 

barnevernet – hjelpetiltak i hjemmet, jf. kontrollutvalgets vedtak i sak 44/16 den  
13. desember 2016.  

I forhold til problemstilling nr. 5: «Fungerer hjelpetiltakene etter intensjonen? Hva 
mener brukerne?» peker revisjonen på at det i andre barnevernrevisjoner har vist 
seg vanskelig å finne brukere som vil la seg intervjue. Revisjonen legger etter dette 

opp til å bare benytte sekundærdata (dersom dette finnes) for å belyse spørsmålet..  
Sekretariatet mener det vil være en styrke for prosjektet om et antall brukere blir 

intervjuet og foreslår at revisjonen søker å gjennomføre en slik undersøkelse. 
 
For øvrig finner sekretariatet at revisjonens prosjektplan følger opp utvalgets vedtak.  

 
Ås, 16.01.2017 

 
 
 

Jan T. Løkken/s./  
sekretær 

 
Vedlegg: FDRs forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon av barnevernet i Ås  

     Kommune 

    FDRs analyseskjema 
 

Vedlegg til sak 
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Ås KU-5/17 
Kontrollutvalgets årsrapport 2016 
 
Saksbehandler:  Jan T. Løkken Saksnr.:  17/00010-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ås kontrollutvalg 5/17 24.01.2017 
 

 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget godkjenner utvalgets årsrapport for 2016. 

 
Årsrapporten oversendes kommunestyret med innstilling: 
 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2016 til orientering.  
 

 
ÅRSRAPPORT2016.doc 
SAKSUTREDNING: 

 

Forslaget til kontrollutvalgets årsrapport for 2016 legges fram for kontrollutvalget 

til behandling. 
 
 

 
 

Ås, 11.01.2016 
 
 

 
Jan T. Løkken/s./  

sekretær 
 
 

vedlegg: Kontrollutvalgets årsrapport for 2016  
 

Vedlegg til sak 
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Ås KU-6/17 
Orienteringssaker 
 
Saksbehandler:  Jan T. Løkken Saksnr.:  17/00014-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ås kontrollutvalg 6/17 24.01.2017 
 

 

Sekretariatets innstilling: 

Orienteringssakene tas til orientering. 

 
 
Vedlegg: 

         
 

1. Godkjent protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 13. desember 2016 
2. Sak til formannskapets møte 24. januar om oppfølging av kommunereformen 
3. Oversikt over godtgjørelser til politikere 2016 (legges fram i møtet) 

4. Aktivitetsplanen per januar 2017  
 

 
 
 

 
 

Ås, 16.01.2017 
 
 

 
Jan T. Løkken/s./  

sekretær 
 
 

Vedlegg til sak 

 

 

 
 



KONTROLLUTVALGET I ÅS 

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 

Sak 1/17  Møte med Krise- og incestsenteret i Follo IKS 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00015-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ås kontrollutvalg 24.01.2017 

Sekretariatets innstilling: 

Dialogen med Krise- og incestsenteret i Follo IKS tas til orientering. 

Vedlegg: 

SAKSUTREDNING: 

Daglig leder i Krise- og incestsenteret i Follo IKS, Anne Odenmarck, vil i møtet gi en 
orientering om senterets arbeid og ha en dialog med utvalget.  Før møtet har vi  
avtalt en omvisning i senteret.   

Krise- og incestsenteret er et interkommunalt selskap (IKS) drevet av alle de syv 

Follo-kommunene i felleskap, se blant annet årsmeldingen for 2015.   

Bakgrunnen for møtet er kontrollutvalgets ansvar for å gjennomføre kontroll med 

forvaltningen av kommunens interesser i selskaper, jf. Kommunelovens § 77 nr. 5. 

Generelle problemstillinger for en slik dialog er blant annet beskrevet i kapitlet om 
selskapskontroll i Kontrollutvalgshåndboken s. 59 og utover. Håndboken kan leses 
på Kontrollutvalgets ressursside på www.follofiks.no.  

Ås, 16.01.2017 

Jan T. Løkken/s./ 

sekretær 



KONTROLLUTVALGET I ÅS 

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 

Sak 2/17 Erklæringer fra revisor 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00013-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ås kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Revisor egenvurdering av uavhengighet i brev av 5. januar 2017 og revisors 

erklæring vedr. krav til utdanning og praksis og vandel i brev av 5. januar 2017 tas til 
orientering.  

Jnr 3-17 Uavhengighetserklæring Ås.pdf, Jnr 5-2017 Egenerklæring påse-ansvar.pdf 

SAKSUTREDNING: 

Kontrollutvalget skal løpende påse at revisjonsarbeidet foregår på en betryggende 

måte, jf. kontrollutvalgsforskriften § 6. Utvalget har etablert ordninger for at dette 
ansvaret skal ivaretas, jf. utvalgssak 36/11. 

Erklæringene som oppdragsansvarlig revisor nå legger fram, inngår i dette påse-
ansvaret. 

1) Revisors egenvurdering av uavhengighet.
I henhold til Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v, § 15, 1. ledd,

skal ”oppdragsansvarlig (skal) revisor hvert år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig
egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget”.
I tråd med denne bestemmelsen følger oppdragsansvarlig revisor i Follo

Distriktsrevisjon Steinar Neby’s egenvurdering datert 5. januar 2017 som vedlegg.
Vi forutsetter at revisjonssjefen har innhentet tilsvarende egenvurderinger fra sine

revisorer.

2) Krav til utdanning og praksis

Forskriften om revisjon i kommuner § 11 krever at oppdragsansvarlig
regnskapsrevisor skal oppfylle Finanstilsynets krav til registrert og statsautorisert

revisor. Vedlagte utskrift fra Finanstilsynets konsesjonsregister viser at Steinar Neby
er statsautorisert revisor. Kravet til oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor er minimum
tre års utdannelse fra universitet/høyskole. Steinar Neby er oppdragsansvarlig

revisor for alle revisjonsoppdrag utført av FDR, dvs. både regnskapsrevisjon og
forvaltningsrevisjon.

Revisjonsforskriften i kommuner § 12 om krav til vandel for oppdragsansvarlig revisor
skal dokumenteres ved en vandelsattest. Oppdragsansvarlig revisor avgir en
egenerklæring om sin vandel og viser til at denne er kontrollert av Finanstilsynet i

forbindelse med godkjenningen. I følge departementets merknader til § 12, jf.
rundskriv H-15/04, er ytterligere kontroll normalt ikke nødvendig.



Side 2 av 2 

I vedlagte brev av 5. januar 2017 følger egenerklæring og dokumentasjon fra 
Revisjonssjef Steinar Neby på overnevnte områder. 
Vi merker oss også at revisjonssjefen bekrefter at det er stilt nødvendig sikkerhet for 

mulig ansvar. 

Ås, 11.01.2017 

Jan T. Løkken/s./ 

sekretær 

Vedlegg: 
1. Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet av 5. januar 2017
2. Oppdragsansvarlig revisors erklæring i forhold til kontrollutvalgets påse-ansvar

med revisjonen i brev av 5. januar 2017













KONTROLLUTVALGET I ÅS 

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 

Sak 3/17  Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av 
internkontrollen i Ås kommune 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00011-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ås kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget godkjenner revisjonens forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon 

av internkontrollen i Ås kommune 

Vedlegg: 

FDR 120117 Prosjektplan Internkontroll Ås kommune.pdf 

SAKSUTREDNING: 

Sekretariatet finner at revisjonens forslag til prosjektplan er i overenstemmelse med 
kontrollutvalgets vedtak i sak 44/16 den 13. desember 2016.  

Ås, 11.01.2017 

Jan T. Løkken/s./ 

sekretær 

Vedlegg: FDRs forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon av internkontrollen i Ås 
 kommune 



 

Parkaksen 6, 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 
Jan.lokken@as.kommune.no 
 
 
 J.nr. 310/2016   Ski, 21.12.2016 
 
 

INTERNKONTROLL – PROSJEKTPLAN  
 
Forvaltningsrevisjon i Ås kommune 
 
1 Bestilling – formål og problemstillinger 
Ås kommunes kontrollutvalg vedtok i møte 13.12.2016 (sak 44/16) forvaltningsrevisjon 2016, 
herunder prosjektet Internkontroll. Follo distriktsrevisjon bes fremlegge prosjektplan.  
 
Kontrollutvalget angir følgende formål med prosjektet: " Undersøke om Ås kommune har 
etablert et internkontrollsystem som ivaretar kommunelovens krav om betryggende kontroll". 
 
Kontrollutvalgets bestilling inneholder fem problemstillinger:  

1. Hvordan er kommunens kontrollmiljø? 
 

2. I hvilken grad blir det gjennomført risikokartlegginger og – vurderinger for å 
kartlegge fare for svikt, feil eller mangler innenfor kommunens tjenester? 

 
3. I hvilken grad har kommunen etablert kontrollaktiviteter som skal sikre at sentrale 

arbeidsprosesser følger kommunens krav og retningslinjer? 
 

4. Er det etablert rutiner for oppfølging av at internkontrollen på rådmannsnivå for å sikre 
at den fungerer slik den er tenkt innenfor kommunens enheter? 

 
5. Hvordan fungerer systemet for internkontroll innen to store virksomheter i 

kommunen? 

2 Revisors presisering 
I kontrollutvalgets møte 13.12 ga kontrollutvalget utrykk for at aktuelle avdelinger å 
undersøke under problemstilling nr. 5 ville være VAR området og sykehjem. Revisjonen 
legger dette til grunn og vil under problemstilling nr. 5 undersøke hvordan systemet for 
internkontroll fungerer for VAR området og for Moer sykehjem.  

 
 
3 Kilder til revisjonskriterier 
Revisjonskriteriene utledes av lovverk og styringsdokumenter: 



 
2 

• Lov om kommuner og fylkeskommuner (lov av 25. sept. 1992 nr. 107). 
• «Intern kontroll – et integrert rammeverk» COSO-rapporten. 
• Rådmannens internkontroll, hvordan få orden i eget hus, KS 2013 

 
 
4 Metode og gjennomføring 
Metoden i prosjektet blir: 
• Dokumentanalyse av relevante dokumenter på området. 
• Intervju med sentrale ansatte. 
• Spørreundersøkelse.  
 
Revisor legger følgende tentative fremdriftsplan til grunn for prosjektet: 
 
Dato:  Milepæl:  
Des 2016 Oppstartsbrev sendes rådmannen. 
Jan 2017 
Jan 2017 
Mars. 2017 

Oppstartsmøte med kontaktperson 
Faktainnsamling, intervjuer osv. 
Verifisering. 

April. 2017 Revisjonsrapport sendes rådmannen for uttalelse. 
Mai. 2017 Revisjonsrapport med rådmannens uttalelse sendes FIKS. 
Juni. 2017 Presentasjon for kontrollutvalget. 
  
  
  
  
Forbehold om forsinkelse. Leveringsfrist er årets utgang.  

 
 
Med vennlig hilsen 
Follo distriktsrevisjon IKS 
 

 
Even Tveter        
Rådgiver 



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 

KONTROLLUTVALGET I ÅS 

Sak 4/17  Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av barnevernet i Ås  

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00012-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ås kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget godkjenner revisjonens forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon 
av barnevernet i Ås kommune. Revisjonen bes søke å gjennomføre en undersøkelse 
bant et antall brukere.  

Vedlegg: 

SAKSUTREDNING: 

Vedlagt følger forslag til prosjektplan fra revisjonen for forvaltningsrevisjon av 
barnevernet – hjelpetiltak i hjemmet, jf. kontrollutvalgets vedtak i sak 44/16 den 

13. desember 2016.
I forhold til problemstilling nr. 5: «Fungerer hjelpetiltakene etter intensjonen? Hva
mener brukerne?» peker revisjonen på at det i andre barnevernrevisjoner har vist

seg vanskelig å finne brukere som vil la seg intervjue. Revisjonen legger etter dette
opp til å bare benytte sekundærdata (dersom dette finnes) for å belyse spørsmålet..

Sekretariatet mener det vil være en styrke for prosjektet om et antall brukere blir
intervjuet og foreslår at revisjonen søker å gjennomføre en slik undersøkelse.

For øvrig finner sekretariatet at revisjonens prosjektplan følger opp utvalgets vedtak. 

Ås, 16.01.2017 

Jan T. Løkken/s./ 

sekretær 

Vedlegg: FDRs forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon av barnevernet i Ås 

  Kommune 
 FDRs analyseskjema 



 

Parkaksen 6, 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.10 /2017  Ski,12.1.2017 

 

 

Prosjektplan - Barneverntjenesten: hjelpetiltak i hjemmet  
 

 

1. Bestilling – formål og problemstillinger 

 

Ås kommunes kontrollutvalg har vedtatt formål og problemstillinger for en forvaltnings-

revisjon om hjelpetiltak i hjemmet i 2017. Prosjektet ble vedtatt på kontrollutvalgets møte 

13.12.2016 (sak 44/16). Utvalget ba Follo distriktsrevisjon IKS fremlegge forslag til prosjekt-

plan. 

 

Kontrollutvalget vedtok følgende formål for prosjektet: 

  

"Undersøke hvordan bekymringsmeldinger til barneverntjenesten blir fulgt opp, og om de 

hjelpetiltakene som barneverntjenesten iverksetter i hjemmet fungerer etter intensjonene sett 

ut fra et resultat- og brukerperspektiv". 

 

Kontrollutvalgets bestilling inneholder fem problemstillinger: 

 

1. "Hvilke hjelpetiltak er tilgjengelig og hvilke brukes mest i Ås kommune? 

 

2. Hvordan fanger Ås kommune opp behovet for hjelpetiltak i hjemmet? 

 

3. Hvilke rutiner er etablert for samarbeid mellom barnevernet og PPT, barnehage, 

helsestasjon, skole, osv.? 

 

4. Hvilke rutiner er etablert i forhold til oppfølging av bekymringsmeldinger til 

barnevernet? 

 

5. Fungerer hjelpetiltakene etter intensjonene? Hva mener brukerne?" 

 

2. Analyse 

 

Problemstilling nr. 1 er i hovedsak deskriptiv. Revisjonen vil redegjøre for dette nokså kort. 

 

Problemstilling nr. 2 er rettet mot kommunen og ikke barnevernet spesifikt. Kommunen har et 
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ansvar for å følge med i de forhold barn lever under, og har ansvar for å finne tiltak som kan 

forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer. Barnevernet har spesielt ansvar for å avdekke 

problemer tidlig og sette inn tiltak 

 

Problemstilling nr. 2 og 3 henger delvis sammen. Begge problemstillinger omhandler oversikt 

over meldere og hvilket samarbeid som er etablert for å sikre at barnevernet kommer i inngrep 

med hjelpetrengende barn og familier. I den forbindelse kan det også være interessant å belyse 

hvordan ulike aktører opplever at dette samarbeidet fungerer. 

 

Problemstilling nr. 4 spør etter oppfølging av meldinger. Overholdelse av barnevernlovens 

tidsfrister vil inngå. Dessuten kan det ha interesse å se på hvordan tilbakemelding til offentlig 

melder fungerer. Barnevernet skal gi tilbakemelding om mottatt melding, om det er åpnet 

undersøkelsessak og når denne er gjennomført. Barnevernet kan også gi melding om tiltak 

som det er nødvendig at melder får kjennskap til. 

 

Problemstilling nr. 5 omhandler kjernespørsmålet for hjelpetiltakene; virker de? Gjennom 

endringer i barnevernloven fra 1. januar 2014, er hensikten med hjelpetiltak tydeliggjort og 

oppmerksomheten rettet mot hva som er ønsket virkning av tiltakene.  

 

En nærmere analyse av tiltaksplaner vil kunne bidra til å belyse dette. Det er viktig at disse 

har mål som beskriver en ønsket sluttilstand. Dersom målformuleringen ikke er god nok, blir 

det vanskelig å evaluere om målet er nådd, og vite om tiltaket virker. Gode rutiner på dette 

området er derfor viktig for at tjenesten skal ha kunnskap om i hvilken grad tiltakene de setter 

inn virker.  

 

Problemstillingen spør også etter hva brukerne mener (om hjelpetiltakene fungerer etter 

intensjonene).  Brukernes mening forstås som et uttrykk for medvirkning (bli hørt, delta, ha 

innflytelse). Intensjonene er at tiltakene skal ha en ønsket virkning. Dette skal klarlegges 

gjennom regelmessige evalueringer av tiltaksplanen. Barnevernloven presiserer at har barnet 

rett til medvirkning i alle barnevernets prosesser. Brukermedvirkning er derfor sentralt både 

ved utforming av tiltaksplan og ved evaluering av om tiltakene fungerer. 

 

Det har i andre barnevernsrevisjoner vist seg vanskelig å finne brukere som vil la seg 

intervjue. Dersom sekundærdata finnes i kommunen, vil disse bli trukket inn for å belyse 

spørsmålet. Dersom det viser seg mulig å intervjue eller innhente synspunkter fra et rimelig 

antall brukere, vil dette kunne gi et innsyn i problemstillingen som er verdifullt. I den grad 

andre organer i kommunen (f.eks. skole, barnehage, helsestasjon) er kjent med at et barn har 

tiltak fra barnevernet, vil også deres vurderinger kunne belyse spørsmålet.  Men å frembringe 

konklusjoner på om hjelpetiltakene virker etter intensjonene ut fra intervjuer eller 

spørreundersøkelser av denne gruppen, vil være krevende.  

 

Det kan imidlertid være mulig å si noe generelt om spørsmålet basert på tilgjengelig 

forskning. 

 

Revisjonen mener at prosjektplanen ivaretar formålsbeskrivelsens vektlegging av resultat og 

brukerperspektiv. 

 

Analyseskjema for forvaltningsrevisjonsprosjektet vedlegges til informasjon. 
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3. Kilder til revisjonskriterier 

 

Aktuelle revisjonskriterier utledes hovedsaklig fra:  

 

- Lov om barneverntjenester av 17. Juli 1992. 

- Retningslinjer til lov om barneverntjenester. 

- Rutinehåndbok for barneverntjenesten i kommunene, Q- 1101. 

- Saksbehandling i barneverntjenesten, Q-1036. 

- Retningslinjer om hjelpetiltak, jf. Q-0982, med endringer gitt i Q-9/00. 

- Tiltaksplaner og omsorgsplaner, Q-1104. 

- Interne rutinebeskrivelser ved barneverntjenesten i Ås. 

 

4. Fremdriftsplan 

 

Dato:  Milepæl:  

25.1.2017  Prosjektplanen fremlegges for godkjenning i kontrollutvalget. 

1. kvartal 2017  Oppstartsbrev sendes rådmannen. 

 Oppstartsmøte med rådmannens kontaktperson for prosjektet. 

2. kvartal 2017  Faktainnsamling. 

 Verifisering. 

 Revisjonsrapport sendes rådmannen til uttalelse. 

 Revisjonsrapport med rådmannens uttalelse sendes til kontrollutvalget i 

Ås kommune ved FIKS. 

 

Med vennlig hilsen 

Follo distriktsrevisjon IKS 

 

 

 

Bjørn Tore Nedregård (sign)        

Forvaltningsrevisor 

 

 

 

Vedlegg: Analyseskjema

   



Vedlegg 1: Analyseskjema 

 Analyseskjema – forvaltningsrevisjon 

  

Prosjektbetegnelse Barneverntjenesten - hjelpetiltak i hjemmet – Ås  kommune 

Formål 

Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan bekymringsmeldinger til barneverntjenesten blir fulgt opp, og om de 

hjelpetiltakene som barneverntjenesten iverksetter i hjemmet fungerer etter intensjonene sett ut fra et resultat- og 

brukerperspektiv.  

Problemstillinger Revisjonskriterier Databehov Innhentings-/analysemåte 

1. Hvilke 

hjelpetiltak er i 

bruk? 

Barnevernloven 

(Bvl) § 4-4.  

 

Barneverntjenesten 

skal, ved særlige 

behov, sette i verk 

hjelpetiltak for 

barnet og familien 

Oversikt over type og antall tiltak de siste to år.  

 
 Gjennomgang av statistikk og meldinger. 

 Intervju. 

 

Sentrale spm.: 

 Hvilke tiltak ble benyttet i 2015 og 2016? Hvor 

mange? 

 Hvordan er tilgjengeligheten av tiltak? 

 Hva er grunnlaget for valg av tiltak? 

 Hvordan er bruken av frivillige og pålagte 

hjelpetiltak? (antall/type) 

2. Hvordan fanger 

Ås kommune 

opp behovet for 

hjelpetiltak i 

hjemmet? 

 

 

Bvl § 3-1 

Kommunen skal 

følge nøye med i 

de forhold barn 

lever under, og har 

ansvar for å finne 

tiltak som kan 

forebygge 

omsorgssvikt og 

adferdsproblemer 

 

Kommunens overordnede strategi og 

handlingsplan på området. 
 Dokumentanalyse 

 Intervju 

 

Sentrale spørsmål: 

 Hvordan er innsats og tiltak integrert i det 

ordinære arbeidet for barn og ungdom i 

kommunen? 

 Hvilke ordninger og tiltak fanger opp 

risikogrupper på et tidlig stadium. (f.eks. 

opplæring og veiledning på helsestasjoner, i 

barnehager, i skolen). 

 Overordnet tverrfaglig arbeid? 

3. Hvilke rutiner 

er etablert for 

Bvl §§ 3-2, 3-3. 

 
 Oversikt over rutiner og avtaler som om 

handler samarbeid med andre instanser. 

 Dokument- og statistikkanalyse 

 Intervju med ansatte i tjenesten 
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FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - HJELPETILTAK 

samarbeid 

mellom 

barnevernet og 

PPT, 

barnehage, 

helse-stasjon, 

skole, osv. 

Barnevernet skal 

medvirke til at 

barns interesser 

også ivaretas av 

andre offentlige 

organer. 

 

Barnevernet bør 

samarbeide med 

frivillige 

organisasjoner som 

arbeider med barn 

og unge. 

 Oversikt over antall og type meldinger de 

siste to år. 

 Spørreundersøkelse? 

 

Sentrale spm.: 

 Hvem melder, og i hvilket omfang? 

 Hvilke typer bekymringer er det meldingene 

vedrører? 

 Hvilket samarbeid er etablert med andre? 

 Hva mener samarbeidsorganer om hvordan dette 

samarbeidet fungerer? 

4. Hvilke rutiner 

er etablert i 

forhold til 

oppfølging av 

bekymrings-

meldinger til 

barnevernet? 

Barnevernloven §§ 

4-2, 4-3, 6-9.  

 

Frist meldinger: 1 

uke. 

Frist undersøkelse: 

3 mnd. 

 

Bvl §6-4. 

Opplysninger skal 

innhentes i 

samarbeid med den 

det gjelder. 

 

Bvl § 6-7a. 

Tilbakemelding i 

til melder innen 3 

uker. 

 

 Halvårsrapporter til Fylkesmannen for de 

siste 2 år 

 Utvalg av saksmapper. 

 Prosedyrer og rutinebeskrivelser. 

 Analyse av rapporter til fylkesmannen.  

 Intervjuer.  

 Kontroll av et tilfeldig utvalg saker. 

 Spørreundersøkelse mot offentlige meldere? 

 

Sentrale spm: 

 Blir meldingene og undersøkelser behandlet innen 

fristen? 

 Hvor mange meldinger og undersøkelser 

henlegges? 

 Hvordan medvirker barn eller foreldre i 

undersøkelsen? 

 Hvordan ivaretas tilbakemelding til melder?  

 I hvilken grad får melder tilbakemelding om 

tiltakene? 
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5. Fungerer 

hjelpetiltakene 

etter 

intensjonene? 

 Hva mener 

brukerne? 

Barnevernloven §  

4-5. 

 

Krav om 

tidsavgrenset 

tiltaksplan. 

 

 Tjenestens rutiner 

 Saksmapper 

 Evt. brukerundersøkelser 

 Analyse av rutinebeskrivelser på området.  

 Intervjuer.  

 Kontroll av et utvalg saker. 

 

 

Sentrale spm: 

 Finnes tiltaksplaner? 

 Er planene tidsavgrenset? 

 Beskriver planen et mål og kriterier for 

måloppnåelse? 

 Er tiltaket beskrevet. 

 Blir målene evaluert regelmessig? 

 Hvordan sikres brukernes medvirkning? 

o Ift. tiltaksplanen? 

o I løpet av undersøkelsen? 

 Er brukermedvirkningen dokumentert? 

 Hva sier evt. brukerundersøkelser? 

Kan det utledes hvordan brukerne opplever 

kontakten med barnevernet? 

 Hva er barneverntjenestens egne vurderinger av 

dette? 
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1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 

 
1.1 Kommuneloven § 77 

 
Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 
25. september 1992 nr. 107 i § 77 om Kontrollutvalget. Kommunal- og 

regionaldepartementet har med hjemmel i kommunelovens § 77 nr. 11 vedtatt 
forskrifter om kontrollutvalg som trådte i kraft fra 1. juli 2004, jf. rundskriv H-15/04. 

 
For at kommunestyret skal være orientert om kontrollutvalgets arbeid blir det hvert år 
utarbeidet en årsrapport som framlegges for kommunestyret. Rapporten tar for seg 

de oppgaver kontrollutvalget er pålagt i henhold til forskriften og hvordan utvalget har 
løst sine oppgaver. 

 
1.2 Kontrollutvalgsforskriftens bestemmelser om utvalgets oppgaver  

I forskriftenes § 4, 1. ledd, er kontrollutvalgets ansvar og oppgaver definert:  

”Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale 
eller fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller 

fylkestinget, herunder påse at kommunen eller fylkeskommunen har en 
forsvarlig revisjonsordning.” 

 

Forskriftens § 5, 1.ledd, om kontrollutvalg sikrer at utvalget kan innhente alle 
nødvendige opplysninger: 

”Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av 

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

oppgavene. For kontrollutvalgets medlemmer og dets sekretariat gjelder 
forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om taushetsplikt, jf. 
forvaltningsloven § 13 mv.” 

Kontrollutvalgets viktigste oppgaver er: 

- 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, jf. § 6. 
Regnskapsrevisjon  

- påse at kommunens eller fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for 
forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i dette kapittel,  jf. § 9, 1. ledd. 
Forvaltningsrevisjon  

- påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens 
interesser i selskaper m.m, jf. § 13. Selskapskontroll  

- Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen 
skal ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå 
avtale med annen revisor. Vedtaket treffes etter innstilling fra kontrollutvalget, jf. § 16, 

1.ledd. Valg av revisjonsordning. Valg av revisor  
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2. KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE i 2016 

Kontrollutvalget har fem medlemmer med personlige varamedlemmer, og har i 2016 

bestått av:  
 

Medlemmer:     Varamedlemmer: 
Håkon L. Henriksen (leder) (H)   Anne Grete Edvardsen (H) 
Einride Berg (nestleder) (A)   Oddvar Kolstad (A) 

Janna Bitnes Hagen(A)    Hanne Marit Gran(SV) 
Anne Odenmarck (A)    Marie Steen(A) 

Liv Korslund (Sp)     Zen Mushtaq (H) 
 
Varamedlemmene Oddvar Kolstad, Hanne Marit Gran, Zen Mushtaq og Marie Steen 

deltok som varamedlemmer i ett eller flere møter. 
 

Kontrollutvalget har i 2016 hatt syv møter og behandlet 48 saker.  
 
Hele utvalget deltok i FIKS sin oppstartkonferanse for de nye kontrollutvalgene i 

Follo. Konferansen ble holdt 14. og 15. januar i Strømstad.  
 

Håkon L. Henriksen, Janne Bitnes Hagen og Liv Korslund deltok på NKRFs 
landskonferanse for kontrollutvalg 3. og 4. februar. 
  

Kontrollutvalget er medlem av Forum for kontroll og tilsyn (FKT) fra 2013.  
Einride Berg deltok i FKTs fagkonferanse og årsmøte 3. og 4. juni. 
 

Utvalget har vedtatt en handlingsplan for sitt arbeid som skal fornyes årlig, sist gang i 
møtet den 8. november.  I tillegg har utvalget en aktivitetsplan som rulleres mellom 

hvert møte og som gir oversikt over pågående saker og er et årshjul for utvalgets 
arbeid. 
 

Kontrollutvalgets møter er åpne for publikum, jf. kommuneloven § 31. 
 

Kontrollutvalgets dokumenter er offentlige så langt det ikke er gjort unntak i lov eller i 
medhold av lov. Denne regelen omfatter også dokumenter som kontrollutvalget 
mottar fra revisjonen.  FIKS har ansvaret for journalføringen av post til og fra 

kontrollutvalget og for utvalgets postjournal og arkiv. Dette arbeidet skjer via et 
elektronisk saksbehandlingssystem  i et teknisk samarbeid med Ås kommune.   

 
Fra  2013 har utvalgets medlemmer fått  innkallinger, sakspapirer og protokoller 
papirløst via lesebrett. Lesebrettet gir samtidig utvalgets medlemmer adgang til hele 

politikerportalen i kommunen.  
 

Kontrollutvalgets møter kunngjøres på kommunens internettsider og der legges også 
ut innkallingene med sakspapirer og protokollene fra møtene.  Utvalgets 
møtedokumenter og forvaltningsrevisjonsrapporter som er behandlet av utvalget, 

publiseres på FIKS’ Internettsider. 
 
3. SEKRETÆRORDNING 

I Kontrollutvalgsforskriftens § 20 om Sekretariat heter det at Kommunestyret skal 
sørge for at kontrollutvalget har tilfredsstillende sekretariatsbistand. 
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Sekretariatsfunksjonen kan verken legges til kommunens administrasjon eller til den 
som utfører revisjonsoppgaver for kommunen.  

Forskriftens krav er ivaretatt ved at det er etablert et interkommunalt samarbeid om 
sekretariatet. Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) har alle syv 

Follo-kommuner som deltakere. 

Sekretariatet har ansvaret for forberedelse og oppfølging av kontrollutvalgsmøtene. I 
tillegg har FIKS ansvaret for selskapskontrollen på vegne av deltakerkommunene. 

Ås er vertskommune for sekretariatet. Samarbeidet er hjemlet i kommunelovens § 
27. Lederne av kontrollutvalgene utgjør styret for FIKS og har ansvaret for driften av 

sekretariatet. Det enkelte kontrollutvalg fastsetter for øvrig sekretariatets 
arbeidsoppgaver.  

Daglig leder Jan T. Løkken i FIKS har i 2016 vært sekretær for utvalget. 

 
4. BUDSJETT FOR 2017 

 
Kontrollutvalgsforskriften § 18 slår fast at det er kontrollutvalget som skal innstille om 
budsjett for kontroll og tilsyn i kommunen.  Utvalget avga innstilling overfor 

kommunestyret om budsjettet for revisjonen, sekretariatet og egne utgifter i møtet 
den 27. september.   

 
Budsjett for kontroll og tilsyn for 2017 og tre foregående år: 
 

 

 2014 2015 2016 2017 

FDR 1 133 000 1 130 000 1 285 000 1 309 000 

FIKS     225 000     235 000    253 000    256 000 

Utvalgets 
egne utgifter 

    123 000     151 000    156 000    145 000 

SUM 1 481 000 1 516 000 1 694 000 1 710 000 

 
 
5. UTVALGETS ARBEIDSOPPGAVER I 2016  
 

5.1  Tilsyn med revisjonen 

Kontrollutvalget skal i henhold til kontrollutvalgsforskriften § 4 påse at kommunen har 
en forsvarlig revisjonsordning og blant annet påse at kommunens regnskaper blir 

revidert på en betryggende måte, jf. § 6 i forskriften.  
 

Follo distriktsrevisjon IKS (FDR) utfører regnskapsrevisjonen og 
forvaltningsrevisjonen. FDR er etablert ved avtale om felles revisjonsordning mellom 
kommunene Enebakk, Nesodden, Ski og Ås. Hjemmelen for interkommunal 

revisjonsordning er i kommunelovens § 78.  FDR hadde pr. 1. september 6,5  årsverk 
hvorav ca 2,75 årsverk er avsatt til forvaltningsrevisjon.  FDRs inntekter baserer seg i 

hovedsak på refusjoner fra kommunene. Selskapets budsjett er bygd på selvkost-
prinsippet. Kontrollutvalget sluttet seg i møtet den 27. september til et forslag fra FDR 
om å fusjonere selskapet med Østfold kommunerevisjon IKS. Begrunnelsen for 
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forslaget var blant annet at en sammenslåing vil gi større revisjonsfaglig kompetanse 
og kapasitet og mindre sårbarhet ved avgang og sykefravær. Kommunestyret vedtok 

kontrollutvalgets innstilling den 12. oktober.  Planen var å opprette det nye selskapet 
fra 1. januar 2017 med navnet «Østfold Follo Kommunerevisjon IKS».  

 
Kontrollutvalget drøftet den 13. desember 2011, jf. sak 26/11, hvordan påse-ansvaret 
overfor revisor utøves på de ulike områdene. Utvalget mente revisjonens informasjon 

gir et tilfredsstillende grunnlag for å utøve påse-ansvaret. 
 

Revisjonen har deltatt i alle møtene i utvalget i 2016 og rapportert fortløpende om sitt 
arbeid. I tillegg framlegger revisjonen blant annet en hel- og en halvårsrapport for 
utvalget. Hovedrevisor for Ås kommune har vært Pavel Makarov.  

 
Kontrollutvalget behandlet den 27. september revisjonens overordnede 

revisjonsstrategi for revisjonsåret 2016 og tok strategien til orientering.  
 
5.2  Regnskapssaker 

Som kontrollorgan på vegne av kommunestyret skal kontrollutvalget behandle 
kommunens regnskaper og sammen med revisjonsberetning og andre tilhørende 

dokumenter og avgi uttalelse til kommunestyret. Kontrollutvalgets uttalelse til 
kommunestyret oversendes formannskapet og følger saken videre til behandling i 
kommunestyret.  

Kommunens årsregnskap og årsberetning for 2015, samt revisjonens 
revisjonsrapport nr. 6 ble behandlet av utvalget den 10. mai og ble anbefalt godkjent i 
kontrollutvalgets uttalelse til kommunestyret: 

 
Kontrollutvalgets uttalelse om Ås kommunes årsregnskap og årsmelding for 

2015: 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet og  

revisjonsberetningen fra revisor datert 15. april 2016.  
 

Kontrollutvalget merker seg at revisjonsberetningen er avlagt uten 
presiseringer eller forbehold.  
 

Kommunestyret ber administrasjonen rette seg etter revisjonens anbefalinger i 
de to sakene ovenfor. 

 
Ut over overnevnte har kontrollutvalget ikke merknader til Ås kommunes 
årsregnskap for 2015. 

 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det framlagte 

regnskapet for Ås kommune for 2015. 
 

Kommunestyret godkjente regnskapet i sitt møte den 25. mai  2016.    

Kontrollutvalget er pliktig til å påse at skriftlige påpekninger fra revisor blir fulgt opp, jf. 
kontrollutvalgsforskriften § 8. Revisjonens revisjonsrapport  (Revisjonsbrev nr. 8) 

datert 2. mai  2016  vedr. manglende aktivering i balansen av tinglysningsavgifter og 
dokumentavgifter i forbindelse med kjøp av eiendom. Rådmannen svarte i brev av 1. 
juni at dette vil bli korrigert i regnskapet for 2016. Kontrollutvalget vedtok den 14. juni 

å ta saken til orientering.  



 6 

 
Kommunestyret vedtok i sak 55/12 at tertialrapportene skal forelegges 

kontrollutvalget som vurderer rapportene i et kontrollperspektiv.  Rapporten for 1. 
tertial ble i utvalgets møte den 14. juni tatt til orientering. Rapporten for 2. tertial var til 

behandling i utvalget 27. september. I vedtaket som ble oversendt til kommunestyret, 
bemerket kontrollutvalget at «regnskapet for helse og sosial også i år har et betydelig 
merforbruk».   

 
5.3 Tilsyn med forvaltningen 

 
I henhold til kontrollutvalgsforskriften § 4 skal kontrollutvalget, på vegne av 
kommunestyret, stå for et løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen. Med 

forvaltningen menes hele administrasjonen og alle virksomheter i kommunen og alle 
råd og utvalg med unntak av kommunestyret selv.  Utvalget rapporter direkte til 

kommunestyret.    
 
Forvaltningsrevisjon 

Forvaltningsrevisjonen spiller en viktig rolle i dette tilsynet. Det har blitt ivaretatt ved 
at Follo distriktsrevisjon gjennomfører forvaltningsrevisjoner etter oppdrag fra 

kontrollutvalget som først definerer mål og problemstillinger for prosjektene.  

Kontrollutvalgets arbeid baserer seg på en plan for forvaltningsrevisjon vedtatt av 
kommunestyret for perioden 2013 – 2016. 

Basert på kommunens tilskudd til Follo distriktsrevisjon, har kontrollutvalget rett til å 
få utført minst 2,25 forvaltningsrevisjoner pr. år.   
 
Bestilling av forvaltningsrevisjoner i 2016  

 

Utvalget vedtok den 15. desember 2015 mål og problemstillinger for to 
forvaltningsrevisjoner i 2016: 
   1.  Samfunnssikkerhet og beredskapsarbeid 

2.  Skole 
Revisjonen la senere fram prosjektplaner for de to revisjonene som ble godkjent av 

kontrollutvalget.   
 
Rapporten om skoleutbygging i Ås  ble behandlet av kontrollutvalget 14. juni  2016. 

Rapporten behandlet grunnskolekapasiteten, HMS i byggeperioden, fysiske rammer 
for undervisningen og lærernes trivsel og elevenes trivsel og skoleresultater.  

Revisjonen ga en positiv vurdering av tilstanden på de fleste av disse områdene. 
Revisjonen anbefalte syv tiltak, blant annet å satse på skolebygg med plass til fire 
paralleller. Kontrollutvalget innstilte om at kommunestyret ber rådmannen følge opp 

anbefalingene.  Kommunestyret vedtok 7. september å sende rapporten til HOK og 
HTM før kommunestyret gjør sitt vedtak. Kommunestyret sluttet seg den 23. 

november til flesteparten av revisjonens anbefalinger, men bl.a. ikke anbefalingen om 
fire paralleller. Andre anbefalinger ble noe justert. Kommunestyret ba om 
tilbakemelding innen 1. mars 2017.  
 
Revisjonen konkluderte i rapporten om samfunnssikkerhet og beredskap i Ås 

kommune med at det gjøres et godt beredskapsarbeid på overordnet nivå i 

kommunen. Samtidig pekte rapporten på en del forhold det bør gripes tak i: 
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Ivaretakelsen av dette arbeidet i etater og enheter, beredskapsplaner, prioritere 
beredskapstiltak og følge opp gjennomføringen, vurdere om koordineringen av dette 

arbeidet bør styrkes og foreta en gjennomgang av begrepsbruken. Kontrollutvalget 
behandlet rapporten den 8. november og innstilte overfor kommunestyret om at 

rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger og melder tilbake til 
kontrollutvalget innen tolv måneder. Kommunestyret vedtok den 23. november 
enstemmig kontrollutvalgets innstilling. 

 
Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 

 

Det følger av kontrollutvalgsforskriften § 10 at kontrollutvalget minst en gang i 
valgperioden – og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er 

konstituert – skal utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen 
skal baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og 

vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for 
forvaltningsrevisjonsprosjekter på de ulike sektorer.  
 

Arbeidet med overordnet analyse for forvaltningsrevisjon ble utført av Follo 
distriktsrevisjon og revisjonens analyse ble drøftet av kontrollutvalget i møtene den 

10. mai og 14. juni.  På grunnlag av de risikoområder som ble trukket fram i 
diskusjonen, utarbeidet sekretariatet et forslag til Plan for forvaltningsrevisjon for 
2017 – 2020 som ble behandlet av utvalget den 27. september. Kommunestyret 

godkjente utvalgets forslag den 12. oktober.  
 
Rådmannens oppfølging av anbefalinger i tidligere 

forvaltningsrevisjonsrapporter 

 

I henhold til Kontrollutvalgsforskriften § 12 skal kontrollutvalget påse at 
kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om 
forvaltningsrevisjon blir fulgt opp og gi rapport om dette til kommunestyret. En 

oppfølging er viktig for bl.a. å lære av de forhold som rapportene peker på.    
 
Rådmannens  tilbakemelding om oppfølgingen av Rapporten om NAV Ås – styring 
og samarbeid ble første gang behandlet av kontrollutvalget 15. desember 2015. 

Utvalget ba da om en ny tilbakemelding som inkluderte de tiltakene som ennå ikke 

var gjennomført. Utvalget behandlet den nye tilbakemeldingen iden 15. mars og 
saken ble oversendt til kommunestyret med innstilling om å ta rådmannens 

tilbakemeldingen til orientering. Kommunestyret vedtok 25. mai: Kommunestyret tar 
til orientering at anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten om NAV Ås er fulgt 
opp. 

 
Rådmannens oppfølging av anbefalingene i rapporten om vedlikehold av 

kommunale bygg ble behandlet av kontrollutvalget 14. juni. Utvalget kritiserte 

rådmannen for ikke å ha fulgt reglene for tilbakemeldinger om forvaltningsrevisjon i 
saken. Saken ble oversendt kommunestyret med påpekning av at tre av fem 

anbefalinger i rapporten ikke var fulgt opp og innstilling om at rådmannen følger opp 
disse anbefalingene og melder tilbake til kontrollutvalget innen 1. oktober 2016. 

Kommunestyret sluttet seg  den 20. juni til utvalgets forslag om rådmannens 
oppfølging og ny tilbakemelding til kontrollutvalget. Den nye tilbakemeldingen ble 
behandlet i kontrollutvalgets møte den 8. november og utvalget innstilte overfor 
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kommunestyret om å ta tilbakemeldingen til orientering.  Kommunestyret sluttet seg 
den 23. november til kontrollutvalgets innstilling.  

 
Rådmannens rapport om sin oppfølging av rapporten om hjemmetjenesten ble 

forelagt kontrollutvalget 14. juni. Utvalget innstilte overfor kommunestyret om at 
rådmannens tilbakemelding tas til orientering. Kommunestyret vedtok 
kontrollutvalgets innstilling, men føyde til: «Kommunestyret forutsetter at arbeidet 

med bruker/pårørende-undersøkelser videreføres.» 
 

Den 27. september behandlet kontrollutvalget rådmannens tilbakemelding om 
oppfølgingen av rapporten om dokumentbehandling og arkiv.  Saken ble 

oversendt til kommunestyret med innstilling om at rådmannens oppfølging tas til 

orientering. Kommunestyret sluttet seg den 12. oktober til denne anbefalingen.  
 
Rådmannens oppfølging av kommunestyrets vedtak om rapporten om 
samhandlingsreformen ble behandlet i møtet den 13. oktober.  Utvalget mente det 

er behov for en videre oppfølging for å påse at alle anbefalingene blir fulgt opp. I 

innstillingen om saken til kommunestyret ble det foreslått å ta saken til orientering, 
men i tillegg at kontrollutvalget påser at rådmannen følger opp alle anbefalingene i 

kommunestyrets vedtak. Kommunestyret vil trolig behandle saken på et av sine 
første møter i 2017.  
 
5.4  Selskapskontrollen  

 
Det følger av § 80 i Kommuneloven at kun heleide kommunale/fylkeskommune 

aksjeselskap, interkommunale selskap og samarbeid etter Kommuneloven § 27 som 
er egen juridisk enhet, er omfattet av selskapskontrollen. Dette innebærer en kontroll 

rettet mot selskapene i form av en obligatorisk eierskapskontroll og en frivillig 
forvaltningsrevisjon. Ås kommune har eierinteresser i til sammen åtte selskap hvor 
det kan drives selskapskontroll: Follo lokalmedisinske senter IKS, Follo Ren IKS, 

Follo distriktsrevisjon IKS, Follo krisesenter og incestsenter IKS, Nordre Follo 
Renseanlegg IKS, Follo Brannvesen IKS og Søndre Follo Renseanlegg IKS. 

Selskapskontrollen kan også omfatte andre selskap, men må da basere seg på åpne 
kilder eller at det aktuelle selskapet gir sin tilslutning til å bli kontrollert.  
 

Ifølge forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 13 til 15 skal 
kontrollutvalget minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter 

at kommunestyret er konstituert utarbeide en plan for gjennomføring av 
selskapskontroll. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens 
eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. Siktemålet med analysen skal 

være å identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike 
selskapene. 
 
Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 – 2020 

 

Kontrollutvalget behandlet sekretariatets overordnede analyse og forslag til plan for 
selskapskontroll for perioden 2017 – 2020 den 27. september.  Kontrollutvalget 

innstilte overfor kommunestyret om å vedta planen.  I tillegg innstilte utvalget om at 
kommunestyret ber Åspro AS, som har 10% privat eierandel, samtykke i at selskapet 
undergis selskapskontroll. Utvalget ba om fullmakt til å endre planen i planperioden.  

I kommunestyret den 12. oktober ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.  
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5.5 Andre kontroller 

 

I tillegg til de kontrollformene som er beskrevet ovenfor, skal kontrollutvalget 

gjennomføre et løpende tilsyn med forvaltningen på andre måter, jf. 
kontrollutvalgsforskriftens § 4. 
 

Dialogmøter 

 

Den 9. februar hadde utvalget en dialog med rådmann Trine Christensen om aktuelle 
saker i kommunen.  
. 

Den 15. mars orienterte ordfører Ola Nordal om aktuelle saker i kommunen og hadde 
en dialog med utvalget om gjensidige forventninger i arbeidet.  

 
Kunstinnkjøp i kommunen 

 

Kontrollutvalget fikk høsten 2015 tips om mulige uregelmessigheter ved kommunens 
innkjøp av kunst fra en lokal kunstner.  Utvalget ba om en uttalelse fra rådmannen og 

om revisjonens vurdering av om innkjøpene i de siste fire årene var i tråd med 
regelverket. Ordfører og rådmann orienterte om sin befatning med saken i 
utvalgsmøtet den 9. februar.  Saken ble oversendt kommunestyret med innstilling til 

vedtak der betydningen av at politisk folkevalgte i kommunen retter seg etter 
kommunens eget regelverk ved anskaffelser i kommunen. Rådmannen ble bedt om å 
legge fram en sak om formannskapets innkjøpsfullmakter og påse at regelverket for 

innkjøp blir fulgt opp. Kommunestyret vedtok 25. mai: «Rådmannen bes legge fram 
en sak om formannskapets innkjøpsfullmakter. Rådmannen bes påse at regelverket 

for innkjøp blir fulgt opp.» Kommunestyret behandlet oppfølgingen av K-sak 37/16 
23. november og vedtok da: «Orienteringen om formannskapets innkjøpsfullmakter 
tas til orientering.» 

 
Kommunens reglementer 

 
I forbindelse med kommunens revidering av sien reglementer, uttalte kontrollutvalget 
den 27. september at bestemmelsen i Kontrollutvalgsforskrif ten § 4 om at 

kontrollutvalget har adgang til lukkede møter i kommunen, bør tas inn i reglementet.  
 

                                      Ås, den 24. januar 2017  
 

 

              Håkon L. Henriksen/s./       Einride Berg /s./ 
                      leder                                           nestleder 

 
 
     

 
 



KONTROLLUTVALGET I ÅS 

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 

Sak 6/17  Orienteringssaker 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00014-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ås kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg: 

1. Godkjent protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 13. desember 2016

2. Sak til formannskapets møte 24. januar om oppfølging av kommunereformen
3. Oversikt over godtgjørelser til politikere 2016 (legges fram i møtet)

4. Aktivitetsplanen per januar 2017

Ås, 16.01.2017 

Jan T. Løkken/s./ 
sekretær 



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  
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Ås kontrollutvalg 
 
Møtetid: 13.12.2016 kl. 18:00 
Sted: Lille sal i Kulturhuset 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Einride Berg (Ap), Håkon L. Henriksen (H), Janna Bitnes Hagen (Ap),  
Liv Korslund (SP) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Marie Steen (Ap) 
 
Forfall:  
Anne Odenmarck (Ap) 
 
Sekretariatet: 
Jan T. Løkken 
 
Follo distriktsrevisjon: 
Forvaltningsrevisor Even Tveter 
 
Diverse merknader: 
 
 
Møteprotokoll godkjent 13.12.2016 
 
 
 
Håkon L. Henriksen 
Leder 
 

Einride Berg 
Nestleder 
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Saksliste 
 

44/16 Mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjon 
2017  

 

45/16 Revisjonens rapport per 31.10.2016  

46/16 Rådmannens tilbakemelding om 
forvaltningsrevisjonsrapporten om 
samhandlingsformen 

 

47/16 Utvalgets deltakelse på konferanser i 2017   

48/16 Orienteringssaker  
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Ås KU-44/16 
Mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjon 2017 
 
Sekretariatets Innstilling:  
 
Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til mål og problemstillinger for 
forvaltningsrevisjonene i 2017 og velger …………… som tema for prosjektet innen 
barnevernet.  
Revisor bes legge fram prosjektplaner for de valgte prosjektene 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 13.12.2016: 
Det var enighet om å velge «Hjelpetiltak i hjemmet» som tema innen barnevernet. 
Utvalget mente VAR-området og sykehjem vil være aktuelle avdelinger å se 
nærmere på i denne revisjonen.  
Utvalget var enig om å be rådmannen gi en redegjørelse i utvalget om kommunens 
arbeid med fosterhjem. 
 
Votering: 
Innstillingen ble, med presiseringen om hjelpetiltak, enstemmig vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 13.12.2016: 
Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til mål og problemstillinger for 
forvaltningsrevisjonene i 2017 og velger hjelpetiltak i hjemmet som tema for 
prosjektet innen barnevernet.  
Revisor bes legge fram prosjektplaner for de valgte prosjektene 
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Ås KU-45/16 
Revisjonens rapport per 31.10.2016 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport per 31.10 2016 til orientering 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 13.12.2016: 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 13.12.2016: 
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport per 31.10 2016 til orientering 
 
 
 
Ås KU-46/16 
Rådmannens tilbakemelding om forvaltningsrevisjonsrapporten om 
samhandlingsformen 
 
Sekretariatets innstilling: 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar rådmannens melding om oppfølgingen av 
forvaltningsrevisjonsrapporten om samhandlingsreformen til orientering.  
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 13.12.2016: 
 
Utvalget mente det var behov for en videre oppfølging for å påse at alle 
anbefalingene blir fulgt opp. Det var enighet om følgende tillegg i vedtaket: 
«Kommunestyret ber kontrollutvalget påse at rådmannen følger opp alle 
anbefalingene i kommunestyrets vedtak.» 
 
Votering: 
Innstillingen ble, med tillegg av forslaget framsatt i møtet, enstemmig vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 13.12.2016: 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar rådmannens melding om oppfølgingen av 
forvaltningsrevisjonsrapporten om samhandlingsreformen til orientering.  
 
Kommunestyret ber kontrollutvalget påse at rådmannen følger opp alle 
anbefalingene i kommunestyrets vedtak. 
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Ås KU-47/16 
Utvalgets deltakelse på konferanser i 2017  
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs konferanse 1. og 2. februar 
2017 
…………………. 
Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på  FKTs konferanse 7. og 8. juni 2017 
………………………… 
 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 13.12.2016: 
Enighet om å spørre Anne Odenmarck om hun vil delta på konferansen på 
Gardermoen.  
 
Votering: 
Deltakelsen på konferansene ble enstemmig vedtatt, jf. vedtaket.  
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 13.12.2016: 
Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs konferanse 1. og 2. februar 
2017: Liv Korslund og Håkon L. Henriksen 
…………………. 
Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på  FKTs konferanse 7. og 8. juni 2017 
Janna Bitnes Hagen og Einride Berg, 
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Ås KU-48/16 
Orienteringssaker 
 
Sekretariatets innstilling: 
Orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 13.12.2016: 
Håkon L. Henriksen orienterte om sitt møte med ordføreren om forslaget om fusjon 
mellom FIKS og ROKUS. 
 
Kontrollutvalgets møte med Landbrukskontoret holdes 7. februar. De andre 
kontrollutvalgene i kommuner som deltar i samarbeidet om landbrukskontor, er også 
invitert.   
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 13.12.2016: 
Orienteringssakene tas til orientering. 
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Oppfølging av kommunereformen 

 
Saksbehandler: Ola Nordal Saksnr.: 16/01896-9 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Formannskap 25.01.2017 
Kommunestyret            

 
 
 
Ordførerens innstilling: 
Ås kommune innleder forhandlinger med Frogn kommune om mulig sammenslåing, 
der også Vestby inviteres med. 
 
Ås, 09.01.2017 
 
Ola Nordal 
Ordfører  
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyre 
 
Vedlegg: Ingen 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Frogn kommune 
Vestby kommune 
Nesodden kommune 
 
 

Saksutredning: 
 
Bakgrunn for saken 
 
Ås kommune gjennomførte i 2016 utredninger av mulig kommunesammenslåing i 
Follo. Det ble utredet 3 alternativer: 
  

a. Ås kommune fortsetter alene,  
b. Ås kommune slår seg sammen med kommunene Ski, Oppegård, Enebakk, 
c. Ås slår seg sammen med Frogn og Nesodden.  
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Det foreligger rapporter om alternativene som er utredet. På bakgrunn av 
utredningene ble det sluttført forhandlinger om en felles plattform for en ny 
sammenslått kommune Ås, Ski, Oppegård og Enebakk. Det ble besluttet å legge 
fram alternativ a) og b) i folkeavstemming.  
 
Etter råd fra innbyggerne i folkeavstemming besluttet kommunestyret i Ås i juni 2016 
at Ås kommune sa nei til å gå inn i en større kommune sammen med Enebakk, Ski 
og Oppegård, og at Ås kommune fortsetter alene. 
 
Endringer etter juni 2016 
 
Etter juni 2016 er situasjonen i Follo endret, kommunereformutvalget i Ås har derfor 
bedt om at det gjøres en ny vurdering. Følgende forutsetninger er endret etter at 
kommunestyret fattet sitt vedtak i juni 2016: 
 

1. Ski og Oppegård har valgt å slå seg sammen til tross for at de ga tydelige 
signaler i forhandlingene om at det var uaktuelt å slå sammen bare to 
kommuner. 

2. Ski og Oppegård har signalisert at de ønsker å trekke seg ut av flere 
interkommunale samarbeid. 

3. Ski og Oppegård kommuner har varslet at de vil fremme sak om omfattende 
grensejusteringer nord i Ås kommune. 

4. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i sin faglige tilrådning anbefalt at Ås 
kommune primært bør slås sammen med Oppegård/Ski. 

5. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i sin faglige tilrådning sekundært 
anbefalt at det gjennomføres omfattende grensejusteringer nord i Ås 
kommune.  

6. Det er gitt signaler som indikerer at kommunal- og moderniserings-
departementet har Ås kommune med som en av få kommuner som vurderes 
slått sammen eller grensejustert med tvang. 

 
Videre prosess for statlig behandling av reformen 
 

 Vår 2017:  Departementet legger fram en proposisjon med forslag til ny 
 kommunestruktur. 

 Mai 2017:  Kommuneproposisjonen for 2018 legges frem for Stortinget 

 Juni 2017:  Stortinget behandler proposisjon om ny kommunestruktur 

 Januar 2020:  Sammenslåinger som vedtas av Stortinget våren 2017 trer i 
 kraft fra 1. januar. 

 
Vurdering av situasjonen nå 
 
Samlet medfører endringene at Ås kommune må gjøre en ny vurdering av hva som 
er beste vei videre for kommunen. Balansen i regionen er forrykket ved at to store 
kommuner som grenser til Ås har valgt å slå seg sammen. Ås kommune risikerer å 
bli svekket som følge av mulige grensejusteringer. Tjenestetilbud som er organisert i 
interkommunale samarbeid risikerer å bli svekket dersom Ski og Oppegård trekker 
seg ut. Ås kommune risikerer å bli sammenslått med Ski/Oppegård. 
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Scenarier 
 

1. Ås kommune forblir som i dag, med mindre grensejusteringer 
2. Ås kommune forblir som i dag, med store grensejusteringer 
3. Ås kommune slås sammen med Ski/Oppegård kommune 
4. Ås kommune slår seg sammen med Frogn og eventuelt Vestby/Nesodden. 

 
I løpet av første halvår 2017 vil departement og Storting fatte beslutninger om framtid 
for norske kommuner.  Det er kun alternativene 1, 2 og 3 som vil bli vurdert etter de 
anbefalingene som er gitt av Fylkesmannen, og det er sannsynlig at departementet i 
tråd med Fylkesmannens anbefaling vil lande på alternativ 2 eller 3.  
 

 Scenarie 1 og 2. Departementet kan selv fastsette grensejusteringer i tråd 
med bestemmelsene i inndelingslova. Ås kommune skal da høres i prosessen, 
og endelig vedtak fattes av departementet. 

 Scenarie 3. Departementet kan innstille til Stortinget at Ås tvangssammenslås 
med Ski/Oppegård. Ås kommunes innbyggere og politikere kan påvirke 
beslutningen i Stortinget gjennom politisk arbeid. Det synes å være flertall på 
Stortinget for at enkelte kommunesammenslåinger kan gjennomføres mot 
kommuners vilje. 

 Scenarie 4. Ås kommune kan selv ta initiativ til en ny prosess med Frogn 
kommune for å se om det er grunnlag for å vurdere sammenslåing i den 
retningen. Prosessen må i så fall gå raskt, slik at det kan gis nye innspill til 
arbeidet i departement og Storting. 
  

Vurdering og innstilling 
 
Grunnlaget for beslutning om kommunestruktur i Follo er vesentlig endret etter juni 
2016. Ås kommune bør derfor gjøre en ny vurdering. Sammenslåing med Frogn og 
eventuelt Vestby kan være et ønskelig alternativ til statlig styrt sammenslåing med 
Ski/Oppegård eller svekkelse gjennom grensejustering. Frogn kommune har invitert 
til sammenslåingsprosess, og Ås, Frogn og eventuelt Vestby kan gå inn i slike 
forhandlinger som relativt likeverdige partnere med relativt like interesser. Dersom 
dette skal kunne gjennomføres må Ås kommune ta et initiativ, og det må raskt 
gjennomføres forhandlinger og nødvendig innbyggerhøring. På denne bakgrunn 
fremmes følgende innstilling:  
 

Ås kommune innleder forhandlinger med Frogn kommune om mulig 
sammenslåing, der også Vestby inviteres med. 

 
Videre prosess 
 
Forhandlinger gjennomføres februar/mars 2017. Framforhandlet intensjonsavtale 
legges fram for innbyggerhøring mars/april 2017. Kommunestyret fatter vedtak 
april/mai 2017. 
 
Kan vedtaket påklages? Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart 
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KONTROLLUTVALGET (KU) I ÅS KOMMUNE 

                            AKTIVITETSPLAN PR. JANUAR 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 2015  FIKS KU 9.2.16  KST 25.05.16 

2 Handlingsplanen for utvalget Desember FIKS Årlig ajourføring ;   KU 8.11.16 

 Aktivitetsplan   FIKS Ajourføres foran hvert kontrollutvalgsmøte  

3 Møteplan 2017  FIKS 24.1           12.9 

7.2 

14.3           26.10 Faglig forum 

9.5              31.10 

13.6             12.12 

 

4 Kommunens årsregnskap for 2016   

 

15. april  FDR KU 9.5.17  

 5 Tertialrapporter:     

 1.Tertialrapport jan-april 2017 

 

Mai  Kommunen KU 9.5.17  KST  

 2. Tertialrapport jan-aug. 2017 

 

Okt.  Kommunen KU 31.10.17 KST  

6 Rapporter fra revisjonen:     

  Pr. 30.04.17 (perioden  01.05.16 – 30.04.17) Mai  FDR   

 . Pr. 31.10.17(perioden  01.05.17 – 31.10.17) November  FDR KU 12.12.17  
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Nr. Beskrivelse 
 

Frist Ansvar Status Avsluttet 

  

 Revisors uavhengighet – utdanning/praksis  FDR KU  24.1.17  

7 Forvaltningsrevisjon     

 Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020    KU 27.9.16 KST 12.10.16  

      

      

 Prosjekter 2017:     

 internkontroll  FDR KU 24.1.17 Prosjektplan  

 Barnevernet  FDR KU 24.1.17 Prosjektplan  

8 Oppfølging av tidligere prosjekter  Rådmannen:   

 Samhandlingsreformen 18.03.16  KU 13.12.16 KST 

 Skoleutbyggingen i Ås 1.3.17  Tilbakemelding til KST  ??  

 Sikkerhet og beredskap 23.11.17    

 Overordnet analyse og plan for 

forvaltningsrevisjon 2017 - 2020 

Høst  FIKS KU 27.9.16 KST 12.10.16 

9 Andre saker     
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