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Ås kontrollutvalg 
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Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Einride Berg (Ap), Håkon L. Henriksen (H), Janna Bitnes Hagen (Ap), Anne 
Odenmarck (Ap) 
 
 
 
 
Forfall:  
Liv Korslund (Sp) 
 
Ikke møtt: 
Innkalt varamedlem Zen Mushtaq (H) 
 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Trine Christensen, rådmann 
 
Fra Follo distriktsrevisjon møtte: 
Didrik Hjort, avdelingsleder forvaltningsrevisjon 
Pavel Makarov, regnskapsrevisor 
 
Møtesekretær: 
  Lene H. Lilleheier, FIKS 
 
 
 
 
Møteprotokoll godkjent 10.05.2017 
 
 
 
Einride Berg/s./ 
Protokollunderskriver 

Håkon L. Henriksen/s./ 
Protokollunderskriver 
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Ås KU-8/17 
Kommunens årsregnskap og årsberetning 2016 
 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalgets uttalelse om Ås kommunes årsregnskap for 2016: 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 
revisjonsberetningen fra Follo distriktsrevisjon datert 18. april 2017 og rådmannens 
årsberetning for 2016. 
 
Kontrollutvalget merker seg at revisjonsberetningen er avlagt uten presiseringer eller 
forbehold. 
 
Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ikke merknader til Ås kommunes 
årsregnskap for 2016. 
 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det framlagte regnskapet for 
Ås kommune for 2016. 
 
Vedtaket oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 09.05.2017: 
 
Håkon Henriksen fremmet følgende tilleggsforslag 
Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr. 9 vedrørende investeringsbudsjettet. Når 

rådmannens svar foreligger vil kontrollutvalget behandle saken. 

 
 
Votering: Innstillingen med tillegg av forslaget fra Håkon Henriksen ble enstemmig 
vedtatt.  
 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 09.05.2017: 
Kontrollutvalgets uttalelse om Ås kommunes årsregnskap for 2016: 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 
revisjonsberetningen fra Follo distriktsrevisjon datert 18. april 2017 og rådmannens 
årsberetning for 2016. 
 
Kontrollutvalget merker seg at revisjonsberetningen er avlagt uten presiseringer eller 
forbehold. 
 
Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr. 9 vedrørende investeringsbudsjettet. Når 
rådmannens svar foreligger vil kontrollutvalget behandle saken. 
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Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ikke merknader til Ås kommunes 
årsregnskap for 2016. 
 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner det framlagte regnskapet for 
Ås kommune for 2016. 
 
Vedtaket oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
 
 
 
 
 
 

Ås KU-9/17 
Rådmannens oppfølging - Forvaltningsrevisjonsrapporten 
"Skoleutbygging i Ås" 
 
Sekretariatets innstilling: 
 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

 

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av vedtaket i K-sak 

96/16 - Forvaltningsrevisjonsrapporten om skoleutbygging i Ås, til orientering. 

 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 09.05.2017: 
 
Anne Odenmarck fremmet følgende alternative forslag: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av vedtaket i K-

sak 96/16- Forvaltningsrevisjonsrapporten om skoleutbygging i Ås til orientering, 

der følgende punkter er ivaretatt: 

 

a) Skolebehovsanalyse 

b) Fremtidsrettede skolebygg 

f)   Rapportering av HMS avvik i skolen 

 

Kommunestyret tar til orientering at følgende punkter er under arbeid, men 

foreløpig ikke ferdigstilt: 

 

     c) Revidering av kommunens reglementer  

     d) Rolledeling mellom politisk og administrativt nivå. 

     e) Betegnelser i kommunens organisasjonskart.  
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Votering: Anne Odenmarck sitt alternative forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 09.05.2017: 
 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av vedtaket i K-
sak 96/16- Forvaltningsrevisjonsrapporten om skoleutbygging i Ås til orientering, 
der følgende punkter er ivaretatt: 

 
c) Skolebehovsanalyse 
d) Fremtidsrettede skolebygg 
f)   Rapportering av HMS avvik i skolen 

 
Kommunestyret tar til orientering at følgende punkter er under arbeid, men 
foreløpig ikke ferdigstilt: 

 
     c) Revidering av kommunens reglementer  
     d) Rolledeling mellom politisk og administrativt nivå. 
     e) Betegnelser i kommunens organisasjonskart.  
   
 
 
 
 
 

Ås KU-10/17 
Orienteringssaker 9. mai 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 
Sakene tas til orientering. 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 09.05.2017: 
Håkon Henriksen refererte fra et brev fra «Foreningen Familien i barnevern» stilet til 
landets ordførere og FKTs medlemmer, og FKT sitt svar til foreningen.  
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 09.05.2017: 
Sakene tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 


