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MØTEPROTOKOLL 
 

Ås kontrollutvalg 
 

Møtetid: 08.11.2016 kl. 18:00 
Sted: Lille sal i Kulturhuset 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Håkon L. Henriksen (H), Janna Bitnes Hagen (Ap), Anne Odenmarck (Ap), Liv 
Korslund (Sp) 
 
 
Forfall:  
Einride Berg (Ap) 
 
Sekretariatet: 
Jan T. Løkken (møtesekretær) 
 
Follo distriktsrevisjon: 
Avdelingsleder Didrik Hjort 
Forvaltningsrevisor Bjørn Tore Nedregård 
 
Diverse merknader: 
Anne Odenmarck ble valgt til å være medunderskriver av protokollen i Einride Bergs 
fravær. 
 

 
Møteprotokoll godkjent 10.11.2016 
 
 
 
Håkon L. Henriksen 
Leder 

Anne Odenmarck 
Medlem 

  
 
 
  

http://www.follofiks.no/
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Ås KU-37/16 
Forvaltningsrevisjonsrapport om samfunnssikkerhet og beredskap 
i Ås kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
Forvaltningsrevisjonsrapporten om samfunnssikkerhet og beredskap i Ås kommune 
oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret merker seg revisjonens anbefalinger i 
forvaltningsrevisjonsrapporten om samfunnssikkerhet og beredskap i Ås 
kommune: 

• Stille krav til hvordan beredskapsarbeidet skal ivaretas i kommunen. 
• Sørge for at beredskapsplaner for etater og enheter oppdateres og 

utvikles med bakgrunn i Ros-analysen og den overordnete 
beredskapsplanen. 

• Gi prioritet til de beredskapstiltak som skal gjennomføres og følge 
opp status for gjennomføringen. 

• Vurdere om kapasiteten til å koordinere beredskapsarbeidet i kommunen 
bør styrkes. 

• Foreta en kritisk gjennomgang av bruken av begrepene terror og krig i 
kommunens planer, samt revurdere graderingen av 
helseberedskapsplanene. 

 
     Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger og melde     
     tilbake til kontrollutvalget innen tolv måneder.  
 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 08.11.2016: 
Bjørn Tore Nedregård presenterte hovedpunktene i rapporten og svarte på spørsmål. 
Utvalgets medlemmer mente revisjonen hadde levert en god rapport som bør være til 
god hjelp i kommunens videre arbeid.  
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 08.11.2016: 
Forvaltningsrevisjonsrapporten om samfunnssikkerhet og beredskap i Ås kommune 
oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret merker seg revisjonens anbefalinger i 
forvaltningsrevisjonsrapporten om samfunnssikkerhet og beredskap i Ås 
kommune: 

• Stille krav til hvordan beredskapsarbeidet skal ivaretas i kommunen. 
• Sørge for at beredskapsplaner for etater og enheter oppdateres og 

utvikles med bakgrunn i Ros-analysen og den overordnete 
beredskapsplanen. 
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• Gi prioritet til de beredskapstiltak som skal gjennomføres og følge 
opp status for gjennomføringen. 

• Vurdere om kapasiteten til å koordinere beredskapsarbeidet i kommunen 
bør styrkes. 

• Foreta en kritisk gjennomgang av bruken av begrepene terror og krig i 
kommunens planer, samt revurdere graderingen av 
helseberedskapsplanene. 

 
     Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger og melde     
     tilbake til kontrollutvalget innen tolv måneder.  
 
 
 
Ås KU-38/16 
Ny tilbakemelding fra rådmannen om oppfølgingen av rapporten om 
vedlikehold av kommunale bygg 
 
Sekretariatets innstilling: 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av rapporten om 
vedlikehold av kommunale bygg til orientering.  
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 08.11.2016: 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 08.11.2016: 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av rapporten om 
vedlikehold av kommunale bygg til orientering.  
 
 
 
Ås KU-39/16 
Tema for forvaltningsrevisjon 2017  
 
Sekretariatets innstilling: 
Saken ble lagt fram uten innstilling.  
 
Ås kontrollutvalgs behandling 08.11.2016: 
Utvalget samlet seg om to tema for forvaltningsrevisjon: barnevern og internkontroll.  
 
Votering: 
De framsatte forslagene ble enstemmig vedtatt.  
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Ås kontrollutvalgs vedtak 08.11.2016: 
Kontrollutvalget ønsker å få gjennomført forvaltningsrevisjon innen følgende områder 
i 2016: 

- Barnevernet 
- Internkontroll 

 
Sekretariatet bes legge fram forslag til mål og problemstillinger for prosjektene.  
 
 
 
 
Ås KU-40/16 
Rullering av utvalgets handlingsplan 
 
Sekretariatets innstilling: 
Gjennomgangen av kontrollutvalgets handlingsplan tas til orientering.  
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 08.11.2016: 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 08.11.2016: 
Gjennomgangen av kontrollutvalgets handlingsplan tas til orientering.  
 
 
 
 
Ås KU-41/16 
Møte med Follo landbrukskontor 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget inviterer til et fellesmøte mellom Follo landbrukskontor og de berørte 
kontrollutvalgene. 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 08.11.2016: 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 08.11.2016: 
Kontrollutvalget inviterer til et fellesmøte mellom Follo landbrukskontor og de berørte 
kontrollutvalgene. 
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Ås KU-42/16 
Møteplan 2017  
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalgets møteplan 2017: 

24.1 
14.3 
9.5 
13.6 
12.9 
31.10 
12.12 

 
Alle møtene fra kl 18.00.  
 
Ås kontrollutvalgs behandling 08.11.2016: 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 08.11.2016: 
Kontrollutvalgets møteplan 2017: 

24.1 
14.3 
9.5 
13.6 
12.9 
31.10 
12.12 

 
Alle møtene fra kl 18.00.  
 
 
 
Ås KU-43/16 
Orienteringssaker 
 
Sekretariatets innstilling: 
Orienteringssakene tas til orientering. 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 08.11.2016: 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 08.11.2016: 
Orienteringssakene tas til orientering. 
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