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MØTEPROTOKOLL 
 

Ås kontrollutvalg 
 
Møtetid: 13.06.2017 kl. 18:00 
Sted: Lille sal i Kulturhuset 
 Avsluttet kl. 18:45 
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Einride Berg (A), Håkon L. Henriksen (H), Janna Bitnes Hagen (A), Liv Korslund 
(Sp) 
 
 
 
 
Forfall:  
Anne Odenmarck (A) 
Marie Steen, varamedlem (A) 
 
 
Fra Follo distriktsrevisjon (FDR) møtte: 
Didrik Hjort, forvaltningsrevisor 
 
 
Møtesekretær: 
  Lene H. Lilleheier (FIKS) 
 
Diverse merknader: 
 
 
Møteprotokoll godkjent 13.06.2017 
 
 
 
 
 
Håkon L. Henriksen/s./ 
leder 

Einride Berg/s./ 
nestleder 

  
 
 
  

http://www.follofiks.no/
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Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

11/17 17/00154-2 Rådmannens svar på revisjonsbrev nr. 9 3 

12/17 17/00118-3  1. tertialrapport 2017 4 

13/17 17/00150-2 Revisjonens rapport til kontrollutvalget per 30.04.17 5 

14/17 17/00148-2 Forvaltningsrevisjon Follo landbrukskontor 6 

15/17 17/00165-1 Orienteringssaker 8 

Eventuelt 
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Saker til behandling  

Ås KU-11/17 
Rådmannens svar på revisjonsbrev nr. 9 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport per 31.12.2016 revisjonsbrev nr. 9, og 
rådmannens svar av 18.05.2017 til orientering. 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 13.06.2017: 
 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 13.06.2017: 
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport per 31.12.2016 revisjonsbrev nr. 9, og 
rådmannens svar av 18.05.2017 til orientering. 
 
 
 
[Lagre]  
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Ås KU-12/17 
 1. tertialrapport 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget har ingen merknader til rapporten om 1. tertial 2017. Utvalget tar 
rapporten til orientering.  
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 13.06.2017: 
 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 13.06.2017: 
Kontrollutvalget har ingen merknader til rapporten om 1. tertial 2017. Utvalget tar 
rapporten til orientering.  
 
 
 
[Lagre]  
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Ås KU-13/17 
Revisjonens rapport til kontrollutvalget per 30.04.17 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport per 30.04.17 til orientering.  
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 13.06.2017: 
 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 13.06.2017: 
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport per 30.04.17 til orientering.  
 
 
 
[Lagre]  
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Ås KU-14/17 
Forvaltningsrevisjon Follo landbrukskontor 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget i Ås gjennomfører en forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor i 

2018. Prosjektet gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom de deltakende 

kommunene.  

 

Følgende invitasjon sendes til kontrollutvalgene i Frogn, Vestby, Nesodden og 

Oppegård: 

 

Kontrollutvalget i Ås inviterer de deltakende kommunene i Follo 

landbrukskontor om å samarbeide om en forvaltningsrevisjon av 

landbruksforvaltningen. 

 

De berørte kontrollutvalg samarbeider om utvikling av formål og 

problemstillinger og bidrar til finansieringen.  

 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 13.06.2017: 
E-post fra Landbrukssjefen datert 12.juni 2017 med spørsmål om prosjektet ble delt 

ut i møtet til utvalgets orientering.  

 
Sekretariatet la fram følgende nye forslag til innstilling: 
 

1. Kontrollutvalget i Ås gjennomfører en forvaltningsrevisjon av Follo 

landbrukskontor i 2018. Prosjektet gjennomføres som et 

samarbeidsprosjekt mellom de deltakende kommunene. De berørte 

kontrollutvalg samarbeider om utvikling av formål og problemstillinger og 

bidrar til finansieringen. 

 

2. Sekretariatet legger frem forslag til formål og problemstillinger til utvalgets 

neste møte. 

 

3. På grunnlag av kontrollutvalget i Ås’ foreløpige innstilling om formål og 

problemstillinger sendes en invitasjon til øvrige kontrollutvalg om deltakelse 

i prosjektet.  

 
Utvalgets leder og nestleder foreslo følgende tilføyelse og endring i 

sekretariatets nye innstilling punkt 1: 

 

Tillegg: Kontrollutvalget i Ås har ikke prioritert dette, men vil gjøre det, dersom alle 
de øvrige deltakende kommuner i Follo landbrukskontor gjør vedtak om det.  
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Siste setning endres til: De berørte kontrollutvalg samarbeider om utvikling av 
formål og problemstillinger, og finansiering i henhold til fordelingsnøkkelen. 
 
Votering: Sekretariatets nye innstilling med tillegg av innkommet forslag fra leder og 
nestleder ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 13.06.2017: 
 

1. Kontrollutvalget i Ås gjennomfører en forvaltningsrevisjon av Follo 

landbrukskontor i 2018. Kontrollutvalget i Ås har ikke prioritert dette, men vil 

gjøre det, dersom alle de øvrige deltakende kommuner i Follo landbrukskontor 

gjør vedtak om det. Prosjektet gjennomføres som et samarbeidsprosjekt 

mellom de deltakende kommunene. De berørte kontrollutvalg samarbeider om 

utvikling av formål og problemstillinger, og finansiering i henhold til 

fordelingsnøkkelen. 

 

2. Sekretariatet legger frem forslag til formål og problemstillinger til utvalgets 

neste møte. 

 

3. På grunnlag av kontrollutvalget i Ås’ foreløpige innstilling om formål og 

problemstillinger sendes en invitasjon til øvrige kontrollutvalg om deltakelse i 

prosjektet.  

 
 
[Lagre]  
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Ås KU-15/17 
Orienteringssaker 
 
Sekretariatets innstilling: 
Sakene tas til orientering.  
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 13.06.2017: 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 13.06.2017: 
Sakene tas til orientering.  
 
 
 
[Lagre]  
 
 


