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MØTEPROTOKOLL 
 

Ås kontrollutvalg 
 
Møtetid: 27.09.2016 kl. 18:00 
Sted: Lille sal i Kulturhuset 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Håkon L. Henriksen (H), Einride Berg (Ap), Anne Odenmarck (Ap), Janna Bitnes 
Hagen (Ap) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Zen Mushtaq (H) 
 
Forfall:  
Liv Korslund (SP) 
 
Fra FIKS: 
Jan T. Løkken (møtesekretær) 
 
Fra Follo distriktsrevisjon: 
Revisjonssjef  Steinar Neby 
 
   
 
Diverse merknader: 
 
 
Møteprotokoll godkjent 28.09.2016 
 
 
 
 

Håkon L. Henriksen                                          Einride Berg 
                             Leder      Nestleder 
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Saker til behandling  

Ås KU-27/16 
Plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget slutter seg, med de endringer en var enige om i møtet, til forslaget til 
plan for forvaltningsrevisjon for 2017 – 2020. 

 
Innstillingen sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 
1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon for 2017 – 2020. 
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer av prioriteringene i planperioden.  
 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 27.09.2016: 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 27.09.2016: 
Kontrollutvalget slutter seg, med de endringer en var enige om i møtet,  til forslaget til 
plan for forvaltningsrevisjon for 2017 – 2020. 

 
Innstillingen sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 
1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon for 2017 – 2020. 
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer av prioriteringene i planperioden.  
 
 
 
Ås KU-28/16 
Overordnet revisjonsstrategi 2016 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi 2016 til orientering.  
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 27.09.2016: 
Steinar Neby orienterte om planen. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 27.09.2016: 
Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi 2016 til orientering.  
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Ås KU-29/16 
Fusjon mellom Follo distriktsrevisjon IKS og Østfold 
kommunerevisjon IKS 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget slutter seg til forslaget om selskapsavtale for Østfold Follo 
Kommunerevisjon IKS. 
 
Saken oversendes kommunestyret med forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret slutter seg til forslaget om selskapsavtale for Østfold Follo 
Kommunerevisjon IKS med organisasjonsnummer 987 952 423 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 27.09.2016: 
Steinar Neby orienterte om planene for fusjon.  
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 27.09.2016: 
Kontrollutvalget slutter seg til forslaget om selskapsavtale for Østfold Follo 
Kommunerevisjon IKS. 
 
Saken oversendes kommunestyret med forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret slutter seg til forslaget om selskapsavtale for Østfold Follo 
Kommunerevisjon IKS med organisasjonsnummer 987 952 423 
 
 
 
 
Ås KU-30/16 
Budsjett for kontroll og tilsyn 2017  
 
Sekretariatets innstilling: 
1. Ås kommunes utgifter til kontroll og tilsyn for 2017 budsjetteres til  
           kr 1 710 000. 
2. Budsjettforslaget oversendes Ås kommunestyre og skal inngå i kommunens          
           budsjett for 2017. 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 27.09.2016: 
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Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 27.09.2016: 
1. Ås kommunes utgifter til kontroll og tilsyn for 2017 budsjetteres til  
           kr 1 710 000. 
2. Budsjettforslaget oversendes Ås kommunestyre og skal inngå i kommunens          
           budsjett for 2017. 
 
 
 
 
Ås KU-31/16 
Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om 
dokumentbehandling og arkiv 
 
Sekretariatets innstilling: 
Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding i brev av 20. li 2016 vedr. 
oppfølgingen av anbefalingene i rapporten om dokumentbehandling og arkiv til 
orientering.  
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 27.09.2016: 
 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 27.09.2016: 
Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding i brev av 20. li 2016 vedr. 
oppfølgingen av anbefalingene i rapporten om dokumentbehandling og arkiv til 
orientering.  
 
 
 
 
Ås KU-32/16 
Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 -  2020 
 
Sekretariatets innstilling: 
 

1. Kontrollutvalget tar den overordnede analysen til orientering og slutter seg til 
planen for selskapskontroll for 2017 – 2020. 
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2. Selskapskontrollen, avgrenset til eierskapskontroll, gjennomføres av FIKS. 
 

3. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
 

1. Kommunestyret ber ÅSPRO AS samtykke i at selskapet undergis 
selskapskontroll på lik linje med de heleide kommunale selskapene, jf. 
Kommuneloven § 80. 

2. Kommunestyret slutter seg til forslaget til plan for selskapskontroll 2017 – 
2020: 

• 2018: Eierskapskontroll med vekt på selskapenes oppfølging av 
retningslinjer gitt nasjonalt og lokalt 

• 2019: Forvaltningsrevisjon av et selskap 
• 2020: Eierskapskontroll med vekt på kommunenes eierstyring 

generelt. 

3. Kontrollutvalget gis i fullmakt å endre planen i planperioden 
 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 27.09.2016: 
Anne Odenmarck er daglig leder av Follo krise- og incestsenter og ba kontrollutvalget 
ta stilling til om hun er inhabil i denne saken. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 27.09.2016: 
Anne Odenmarck er inhabil ved behandlingen av sak 32/16, jf. Forvaltningsloven § 6 
e). 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 27.09.2016: 
 

1. Kontrollutvalget tar den overordnede analysen til orientering og slutter seg til 
planen for selskapskontroll for 2017 – 2020. 
 

2. Selskapskontrollen, avgrenset til eierskapskontroll, gjennomføres av FIKS. 
 

3. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
 

1. Kommunestyret ber ÅSPRO AS samtykke i at selskapet undergis 
selskapskontroll på lik linje med de heleide kommunale selskapene, jf. 
Kommuneloven § 80. 

2.       Kommunestyret slutter seg til forslaget til plan for selskapskontroll  
      2017 – 2020: 

• 2018: Eierskapskontroll med vekt på selskapenes oppfølging av 
retningslinjer gitt nasjonalt og lokalt 
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• 2019: Forvaltningsrevisjon av et selskap 
• 2020: Eierskapskontroll med vekt på kommunenes eierstyring 

generelt. 

3. Kontrollutvalget gis i fullmakt å endre planen i planperioden 
 
 
 
Ås KU-33/16 
Rapport 2. tertial 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget har ingen merknader til rapporten om 2. tertial 2016. Utvalget tar 
rapporten til orientering.  
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 27.09.2016: 
Det ble foreslått at kontrollutvalget bemerker at regnskapet for helse og sosial også i 
år har et betydelig merforbruk.   
 
Votering: 
Innstillingen ble, med tillegg av det framsatte forslaget, enstemmig vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 27.09.2016: 
Kontrollutvalget bemerker at regnskapet t for helse og sosial også i år har et 
betydelig merforbruk. For øvrig har utvalget ingen merknader til rapporten om 2. 
tertial 2016. Utvalget tar rapporten til orientering.  
 
 
 
 
Ås KU-34/16 
Kommunens reglementer 
 
Sekretariatets innstilling: 
Saken om revidering av kommunens reglementer tas til orientering.  
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 27.09.2016: 
Håkon L. Henriksen foreslo at bestemmelsen om at kontrollutvalgets adgang til 
lukkede møter, bør tas inn i reglement, jf. kontrollutvalgsforskriften § 4. 
 
Votering: 
Innstillingen ble, med tillegg av forslaget framsatt i møtet, enstemmig vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 27.09.2016: 
Kontrollutvalget mener bestemmelsen om at kontrollutvalgets adgang til lukkede 
møter, bør tas inn i reglement, jf. kontrollutvalgsforskriften § 4. 
Saken om revidering av kommunens reglementer tas til orientering.  
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Ås KU-35/16 
Utvalgets neste møte 
 
Sekretariatets innstilling: 
Utvalgets neste møte holdes 8. november kl 18.00.  
 
Ås kontrollutvalgs behandling 27.09.2016: 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 27.09.2016: 
Utvalgets neste møte holdes 8. november kl 18.00.  
 
 
 
Ås KU-36/16 
Orienteringssaker 
 
Sekretariatets innstilling: 
Orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 27.09.2016: 
 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 27.09.2016: 
Orienteringssakene tas til orientering. 
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