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MØTEPROTOKOLL 
 

Ås kontrollutvalg 
 
Møtetid: 12.09.2017 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), Anne 
Odenmarck (Ap), Liv Korslund (Sp) 
 
 
 
 
 
Fra Follo distriktsrevisjon møtte: 
Even Tveter, forvaltningsrevisor 
Bjørn Tore Nedregård, forvaltningsrevisor (sak 16/17) 
Pavel Makarov, regnskapsrevisor  
 
 
 
Møtesekretær: 
Lene H. Lilleheier (FIKS) 
   
 
 
 
 
Møteprotokoll godkjent 14.09.2017 
 
 
 
 
Håkon L. Henriksen/s./ 
leder 

Einride Berg/s./ 
Nestleder  

  
 
 
  

http://www.follofiks.no/
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18/17 17/00148-8 Mål og problemstillinger forvaltningsrevisjon Follo 
landbrukskontor 
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19/17 17/00221-1 Tema forvaltningsrevisjon 2018 7 
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22/17 17/00222-1 Faglig forum 2017 8 
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Ås KU-16/17 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Barnevernstjenesten - hjelpetiltak i 
hjemmet  
 
Sekretariatets innstilling: 
Forvaltningsrevisjonsrapporten om barneverntjenesten – hjelpetiltak i hjemmet 
oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
I Kommunestyret merker seg at revisjonen gir Ås kommune følgende anbefalinger:  
 

1. Gjennomføre tiltak som avklarer roller og ansvar for kommunens 
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 enheter 

som bør samarbeide. 
 
6. Vurdere å gjennomføre brukerundersøkelse. 
 

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

 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 12.09.2017: 
Bjørn Tore Nedregård presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra utvalget. 
 
 
Innkommet forslag fra Anne Odenmarck: Anbefalingspunkt nr. 6 strykes fra 
innstillingen. 
 
Votering: Innstillingen med endringsforslaget fra Odenmarck ble enstemmig vedtatt.  
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 12.09.2017: 
Forvaltningsrevisjonsrapporten om barneverntjenesten – hjelpetiltak i hjemmet 
oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
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I Kommunestyret merker seg at revisjonen gir Ås kommune følgende anbefalinger:  
 

1. Gjennomføre tiltak som avklarer roller og ansvar for kommunens 
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 enheter som 

bør samarbeide. 
 

II Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene og melde tilbake til 
kontrollutvalget om resultatet innen 12 måneder.  
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Ås KU-17/17 
Forvaltningsrevisjonsrapport  - internkontroll 
 
Sekretariatets innstilling: 
Forvaltningsrevisjonsrapporten om internkontroll oversendes kommunestyret med 
følgende innstilling: 
 
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.  
 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 12.09.2017: 
Even Tveter fra Follo distriktsrevisjon presenterte rapporten og svarte på spørsmål. 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 12.09.2017: 
Forvaltningsrevisjonsrapporten om internkontroll oversendes kommunestyret med 
følgende innstilling: 
 
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 

kontrollutvalg et om resultatet innen 12 måneder. 
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Ås KU-18/17 
Mål og problemstillinger forvaltningsrevisjon Follo landbrukskontor 
 
Sekretariatets innstilling: 

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. 

 
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. 
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Ås KU-19/17 
Tema forvaltningsrevisjon 2018 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken ble lagt frem uten innstilling.  
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 12.09.2017: 
Utvalget samlet seg om to tema for forvaltningsrevisjon i tillegg til fellesprosjektet om 
Follo landbrukskontor: Barn og unges psykiske helse og Investeringer og gjeld. 
 
Votering: De framsatte forslagene ble enstemmig vedtatt.   
 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 12.09.2017: 
 
 Kontrollutvalget velger følgende tema for forvaltningsrevisjon i 2018: 
 
1.  Follo landbrukskontor – samarbeidsprosjekt. 
2.  Psykisk helse barn og unge 
3.  Investeringer og gjeld. 
 
Sekretariatet bes legge fram forslag til mål og problemstillinger for prosjektene til 
neste møte. 
 
 
 
 

Ås KU-20/17 
Revisjonsstrategi 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi 2017 til orientering.  
 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 12.09.2017: 
Pavel Makarov fra Follo distriktsrevisjon innledet og svarte på spørsmål. 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 12.09.2017: 
Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi 2017 til orientering.  
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Ås KU-21/17 
Budsjett kontroll og tilsyn 2018 
 
Sekretariatets innstilling: 

1. Ås kommunes utgifter til kontroll og tilsyn 2018 foreslås budsjettert til  
kr. 1 772 000 

2. Saken oversendes Ås kommune og skal inngå i kommunens budsjett for 
2018. 

 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 12.09.2017: 
 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 12.09.2017: 

1. Ås kommunes utgifter til kontroll og tilsyn 2018 foreslås budsjettert til  
kr. 1 772 000 

2. Saken oversendes Ås kommune og skal inngå i kommunens budsjett for 
2018. 

 
 
 
 
 
 
 

Ås KU-22/17 
Faglig forum 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalgets medlemmer deltar på faglig forum 26. oktober. Forfall meldes 
sekretæren. 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 12.09.2017: 
. 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 12.09.2017: 
Kontrollutvalgets medlemmer deltar på faglig forum 26. oktober. Forfall meldes 
sekretæren. 
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Ås KU-23/17 
Orienteringssaker  
 
Sekretariatets innstilling: 
Sakene tas til orientering. 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 12.09.2017: 
 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 12.09.2017: 
Sakene tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 


