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Ås KU-1/17 
Møte med Krise- og incestsenteret i Follo IKS 
 
Sekretariatets innstilling: 
Dialogen med Krise- og incestsenteret i Follo IKS tas til orientering. 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 24.01.2017: 
Anne Odenmarck er daglig leder ved senteret og utvalget var enig om at hun var 
inhabil i denne saken, jf. forvaltningsloven § 6 e).  
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 24.01.2017: 
Anne Odenmarck er inhabil i sak 1/17, jf. fvl. § 6 e). 
 
Marie Steen møtte som varamedlem under behandlingen av saken. 
 
Anne Odenmarck  orienterte og svarte på spørsmål om senterets historie og 
oppgaver og ga utvalget en omvisning i senteret.  
 
Votering: 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 24.01.2017: 
Dialogen med Krise- og incestsenteret i Follo IKS tas til orientering. 
 
 
 
Ås KU-2/17 
Erklæringer fra revisor 
 
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.  
 
Ås kontrollutvalgs behandling 24.01.2017: 
Revisjonen bekreftet at revisjonssjefen innhenter tilsvarende egenvurderinger fra 
sine revisorer.  
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 24.01.2017: 
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.  
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Ås KU-3/17 
Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av internkontrollen i Ås 
kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget godkjenner revisjonens forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon 
av internkontrollen i Ås kommune 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 24.01.2017: 
Bjørn Tore Nedregård redegjorde for hovedpunktene i prosjektplanen. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 24.01.2017: 
Kontrollutvalget godkjenner revisjonens forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon 
av internkontrollen i Ås kommune 
 
 
 
 
Ås KU-4/17 
Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av barnevernet i Ås kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget godkjenner revisjonens forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon 
av barnevernet i Ås kommune. Revisjonen bes søke å gjennomføre en undersøkelse 
blant et antall brukere.  
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 24.01.2017: 
Bjørn Tore Nedregård redegjorde for hovedpunktene i prosjektplanen. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 24.01.2017: 
Kontrollutvalget godkjenner revisjonens forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon 
av barnevernet i Ås kommune. Revisjonen bes søke å gjennomføre en undersøkelse 
blant et antall brukere.  
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Ås KU-5/17 
Kontrollutvalgets årsrapport 2016 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget godkjenner utvalgets årsrapport for 2016. 
 
Årsrapporten oversendes kommunestyret med innstilling: 
 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2016 til orientering.  
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 24.01.2017: 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 24.01.2017: 
Kontrollutvalget godkjenner utvalgets årsrapport for 2016. 
 
Årsrapporten oversendes kommunestyret med innstilling: 
 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2016 til orientering.  
 
 
 
Ås KU-6/17 
Orienteringssaker 
 
Sekretariatets innstilling: 
Orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 24.01.2017: 
Håkon L. Henriksen orienterte om følgende saker: 

- FIKS bytter sekretær mellom Ås og Ski og Lene H. Lilleheier overtar som 
sekretær for Ås fra neste ordinære møte.  

- Kontrollutvalget vil bli innkalt til ekstramøte med landbrukskontoret den 7. 
februar kl 18.00. Representanter fra KU i de andre deltakende Follo 
kommunene deltar også 

- Han har meldt seg på et etikkseminar i regi av KS. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt  
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 24.01.2017: 
Orienteringssakene tas til orientering. 
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