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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

PS 01/20 Revisjonsrapport etter interimsrevisjon 2019 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00122-8 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Ås kommune 

Sekretariatets innstilling: 

1. Kontrollutvalget tar revisjonsbrev nr.12 til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om en ny orientering fra revisor når det foreligger skriftlig

tilbakemelding fra Ås kommune.

Vedlegg: 
Revisjonsbrev nr 12 Ås kommune 

SAKSUTREDNING: 
Vedlagt følger revisjonsrapport etter interimsrevisjon 2019, datert 31.12.19. 

HJEMMEL 
Det følger av lov 22.juni 2018 nr.83 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven) § 24-7: 

§ 24-7.Skriftlige påpekninger fra regnskapsrevisor

Revisor skal gi skriftlige meldinger om 

a) vesentlige feil som kan føre til at årsregnskapet ikke gir riktig informasjon
b) vesentlige mangler ved registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger
c) vesentlige mangler ved den økonomiske internkontrollen
d) manglende eller mangelfull redegjørelse i årsberetningen for vesentlige budsjettavvik
e) enhver mislighet
f) hvorfor han eller hun ikke har skrevet under på oppgaver som kommunen eller

fylkeskommunen skal sende til offentlige myndigheter, og som revisor etter lov eller forskrift
skal bekrefte

g) hvorfor han eller hun sier fra seg revisjonsoppdraget.

Meldinger som nevnt i første ledd skal sendes i nummerte brev til kontrollutvalget, med kopi til 
kommunedirektøren. 

Hvis revisor avdekker eller på annen måte blir kjent med misligheter, skal han eller hun straks 
melde fra om det etter første ledd bokstav e. Når saksforholdet er nærmere klarlagt, skal revisor 
sende et nytt brev til kontroll-utvalget, med kopi til kommunedirektøren. 

Revisor skal årlig gi en skriftlig oppsummering til kontrollutvalget om forhold som er tatt opp etter 
første ledd, men som ikke er rettet opp eller som ikke er tilstrekkelig fulgt opp. 

VURDERING 
Basert på uført interimsrevisjon ønsker revisor å rette søkelyset på to forhold: 

1. Kjøp på rammeavtaler (omtalt i revisjonsbrev nr.11 ifm. årsregnskapet for 2018)
2. Regnskapsmessig behandling av modulskolen
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 Side 2 av 2 

 
Revisor fremmer anbefalinger under hvert av de nevnte punkt (underpunkt 1.7 flg. og 
underpunkt 2.4 flg.). 
 
Revisor har gitt Ås kommune en frist til å komme med en tilbakemelding innen 
15.februar 2020.  
 
Sekretariatets vurdering 
Sekretariatet er av den formening at en i første omgang bør ta revisjonsbrev nr.12 til 
orientering. 
Sekretariatet er av den formening at en bør følge opp saken igjen når det foreligger 
en tilbakemelding fra Ås kommune. 
 
Avslutning 
Oppdragsansvarlig revisor eller den han bemyndiger, bes komme i møtet og 
redegjøre for rapporten samt kunne svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
 
Rådmann eller den hun bemyndiger, bes komme i møtet for å kunne svare på 
eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
 
Ås, 21.01.2020 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

PS 02/20 Revisjonens rapport pr 31.10.19 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00122-5 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Ås kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport pr 31.10.19, til orientering. 

Vedlegg: 
Revisjonens rapport pr 311019 Ås kommune 

SAKSUTREDNING: 
Vedlagt følger Follo Distriktsrevisjon IKS sin rapportering pr 31.10.19, datert 
30.12.19. 

HJEMMEL  
Det følger av Forskrift 17.juni 2019 nr. 904 om kontrollutvalg og revisjon § 3: 

§ 3.Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon
Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at 
a) kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper blir revidert på en betryggende måte
b) regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instrukser og

avtaler med revisor
c) regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene i kapittel 2 og 3.

Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret eller fylkestinget om årsregnskapene og 
årsberetningene før formannskapet eller fylkesutvalget innstiller til vedtak.  

Kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisorens påpekinger etter kommuneloven § 24-7 til § 
24- 9 blir rettet eller fulgt opp. Hvis påpekingene ikke blir rettet eller fulgt opp, skal kontrollutvalget
rapportere det til kommunestyret eller fylkestinget.

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i lov 22.juni 2018 nr. 83 om kommuner og 
fylkeskommuner (kommuneloven) § 23-2 femte ledd og er en presisering av § 23-2 
første ledd bokstav a) 

Revisjonens rapport pr 31.10.19  
Kontrollutvalget behandlet 22.10.19 sak 29/19 Revisjonsstrategi 2019. På bakgrunn 
av revisjonsstrategien rapporteres det til kontrollutvalget to ganger i løpet av 
revisjonsåret, pr. 31.10 og ved avslutning av revisjonsåret pr 30.04.  

Vedlagt rapport omfatter perioden 01.05.19 – 31.10.19. 

Regnskapsrevisjon  
Fokusområder  
Fokusområdene for 2019 er følgende: 
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 Oppfølging av sykelønnsrefusjon 

 Gjennomgang av kommunens rutiner for innkjøp, bl.a. rammeavtaler 

 Oppfølging av kommunestyrevedtak og bokføring  

 Regnskapspresentasjonen, inklusive noter og årsberetning  

 
Ifølge revisor er listen ikke uttømmende og kan bli endret etter hvert som det dukker 
opp nye forhold av betydning. 
 
Ressursbruk  
Nedenfor følger en sammenligning mellom budsjettert og medgått tid til revisjon i 
Nesodden kommune for perioden 1.5 – 31.10. for revisjonsårene 2017-2019. 
 

 

År 

 

2019/2020 2018/2019 2017/2018 

 

Timeforbruk Budsjett Timeforbruk Budsjett Timeforbruk Budsjett 

 

pr 31.10 1.5 - 30.4 pr 31.10 1.5 - 30.4 pr 31.10 1.5 - 30.4 

Regnskapsrevisjon 348 575 165 575 207,5 575 

Attestasjoner 47 240 46 190 93 190 

Kontrollutvalg 12 35 6,5 35 11 35 

SUM 407 850 217,5 800 311,5 800 

Kilde: FDRs rapporter pr 31.10.17, pr 31.10.18 og 31.10.19. 

 
 
VURDERING  
Kontrollutvalgets behandling inngår som en del av kontrollutvalgets påse-ansvar 
overfor revisor, jfr. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3. 
 
Revisjonens rapport gir ingen indikasjoner om endring i fokusområdene for 
revisjonsarbeidet for revisjonsåret 2019. Revisjonens rapport gir ingen indikasjoner 
om at det er spesielle forhold under de respektive fokusområder som kontrollutvalget 
bør være kjent med pr dags dato.  
 
Ved regnskapsrevisjonsavslutning planlegger revisjonen å gi en oppsummering av 
fokusområde til kontrollutvalget. 
 
 
Sekretariatets vurdering  
Sekretariatet savner utfyllende informasjon i revisjonens rapport om blant annet 
hvorfor disse fokusområdene er valgt ut særskilt, hva som er mulige risikoer innenfor 
hvert av de valgte fokusområdene, revisjonens tilnærming til det enkelte 
fokusområdet samt om mulige funn pr 31.10.19.  
 
Sekretariatet vil bemerke at Follo Distriktsrevisjon IKS nå er fusjonert og blitt en del 
av Viken Kommunerevisjon IKS. Sekretariatet går ut i fra at det nye 
revisjonsselskapet vil ha fokus på å samordne og harmonisere utarbeidelsen av 
revisjonsdokument overfor kontrollutvalgene, herunder blant annet revisjonsstrategi 
og de halvårlige rapporteringene på bakgrunn av strategien. Sekretariatet forutsetter 
at de innspill som fremkommer i behandlingen av denne saken, blir hensyntatt i 
arbeidet med å utarbeide revisjonens dokument for revisjonsåret 2020. 
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Avslutning  
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor eller den han bemyndiger, bes komme i møtet 
og orientere om revisjonens rapport pr 31.10.19 samt kunne svare på eventuelle 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
 
Ås, 21.01.20 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./  
kontrollsekretær 
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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

PS 03/20 Revisors vurdering av uavhengighet 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00122-6 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Ås kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet til 
orientering. 

Vedlegg: 
Uavhengighetserklæring Ås kommune 

SAKSUTREDNING: 
Vedlagt følger oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet, datert 
20.12.19.  

HJEMMEL 
Det følger av Forskrift 17.juni 2019 nr. 904 om kontrollutvalg og revisjon § 19: 

§ 19.Krav til egenvurdering av uavhengighet

Den som utfører revisjon eller annen kontroll for en kommune eller fylkeskommune, skal løpende 
vurdere sin uavhengighet. 

Oppdragsansvarlig revisor skal hvert år, og ellers ved behov, gi en skriftlig egenvurdering av sin 
uavhengighet til kontrollutvalget. 

En skriftlig egenvurdering om revisjonens uavhengighet skal følge alle tilbud om revisjon. 

Bestemmelsen er gitt i medhold av lov 22.juni 2018 nr. 83 om kommuner og 
fylkeskommuner (kommuneloven) § 24-4. 

VURDERING 
Kontrollutvalgets behandling inngår som en del av kontrollutvalgets påse-ansvar 
overfor revisor, jfr. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3. 

Sekretariatets vurdering 
Sekretariatet vil for fremtiden legge opp til at oppdragsansvarlig revisors 
egenvurdering av uavhengighet legges ved samtidig som kontrollutvalget skal 
behandle revisjonsstrategien for kommende revisjonsår. 

Avslutning 
Saken legges frem for kontrollutvalget til orientering. 

Ås, 21.01.20 
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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

PS 04/20 Erklæring fra revisor 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00122-7 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Ås kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar erklæring fra oppdragsansvarlig revisor, til orientering. 

Vedlegg: 
Erklæring i forhold til kontrollutvalgets påse-ansvar med revisjonen, Regjeringens 
forslag til ny revisorlov 

SAKSUTREDNING: 
Vedlagt følger erklæring i forhold til kontrollutvalgets påse-ansvar med revisjonen, 
datert 20.12.19. 

Erklæringen omhandler i hovedsak 

 Krav til utdanning og praksis

 Krav til vandel

HJEMMEL 
Det følger av Forskrift 17.juni 2019 nr.904 om kontrollutvalg og revisjon § 9, herunder 
spesielt tredje ledd: 

§ 9.Revisjonsplikt, valg av regnskapsrevisor og kvalifikasjonskrav

Plikten til å utføre regnskapsrevisjon gjelder for alle kommunens eller fylkeskommunens 
årsregnskaper etter kommuneloven § 14-6 første ledd. 

Kommunestyret og fylkestinget velger hvem som skal være regnskapsrevisor for hver av 
kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper og årsberetninger. 

Den oppdragsansvarlige for regnskapsrevisjon etter kommuneloven skal ha en bachelor- eller 
mastergrad i regnskap og revisjon i samsvar med Finanstilsynets krav til registrert og statsautorisert 
revisor gitt med hjemmel i revisorloven, og i tillegg ha tre års praksis fra regnskapsrevisjon. En person 
som var oppdragsansvarlig revisor i en kommune eller fylkeskommune 1. juli 2004, kan likevel 
fortsette som oppdragsansvarlig i den samme kommunen eller fylkeskommunen, selv om personen 
ikke oppfyller kravet i første punktum. 

Representantskapet skal velge regnskapsrevisor når et interkommunalt politisk råd eller et 
kommunalt oppgavefellesskap etter kommuneloven § 14-8 første ledd utarbeider eget årsregnskap og 
egen årsberetning, og det ikke er fastsatt noe annet i samarbeidsavtalen. 

Bestemmelsen er gitt i medhold av lov 22.juni 2018 nr. 83 om kommuner og 
fylkeskommuner (kommuneloven) § 24-4. 
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VURDERING 
Kontrollutvalgets behandling inngår som en del av kontrollutvalgets påse-ansvar 
overfor revisor, jfr. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3. 
 
Stortinget har til behandling ny lov om revisjon og revisorer (revisorloven). Det vises 
til vedlagt artikkel fra Kommunerevisoren nr. 1/2020. 
 
Avslutning 
Oppdragsansvarlig revisor eller den han bemyndiger, bes møte i kontrollutvalget for å 
kunne svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
 
Ås, 21.01.20 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./  
kontrollsekretær 
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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

PS 05/20 Forvaltningsrevisjon Psykososialt skolemiljø 
  - Mål og problemstillinger 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00112-6 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Ås kommune 

Sekretariatets innstilling: 

1. Kontrollutvalget godkjenner forslag til mål og problemstillinger for
forvaltningsrevisjonsprosjektet Psykososialt skolemiljø i Ås kommune.

2. Kontrollutvalget ber Viken kommunerevisjon IKS om å utarbeide prosjektplan på
bakgrunn av de mål og problemstillinger som er vedtatt. Prosjektplanen legges
fram for kontrollutvalget på neste møte.

Vedlegg: 

SAKSUTREDNING: 
Ås kommunestyre vedtok 19.06.19 i sak 21/19 Tilstandsrapport 2018 med 
utviklingsmelding 2019 for Ås-skolen (pkt. 7) følgende: 

7. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å initiere en forvaltningsrevisjon som omfatter
skolenes aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø, og Ås
kommunes forsvarlige system for å vurdere og følge opp at skolene oppfyller
aktivitetsplikten. Skolenes forpliktelser etter opplæringslovens §§ 9 A-4 og 9 A-5 og
skoleeiers forpliktelse etter opplæringslovens § 13-10 legges til grunn for revisjonen.

Kontrollutvalget vedtok 03.09.19 i sak 23/19 Oversendelse av sak til 
kontrollutvalget - Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Ås-
skolen 

1. Kontrollutvalget ber om å få seg forelagt fylkesmannens tilsynsrapport med Nordbytun
ungdomsskole samt Ås kommunes oppfølging av rapporten.

2. Kontrollutvalget ber om at saken kommer opp i neste møte.
3. Kontrollutvalget ber administrasjonen om å gi en orientering om kommunens oppfølging

av saken i neste møte.

Fylkesmannens tilsynsrapport fra Nordbytun ungdomsskole ble lagt fram for 
kontrollutvalget som orienteringssak i møte 26.11.19. Tilsynet er en del av felles 
nasjonalt tilsyn 2018-2021, og omhandler skolens arbeid med elevens utbytte av 
opplæring. 

Kontrollutvalget behandlet i møte 26.11.19 under Eventuelt følgende: 

Forvaltningsrevisjon Psykososialt skolemiljø  
Leder tok opp saken og viste til kommunestyrets vedtak 19.06.19 i sak 21/19 Tilstandsrapport 2018 
med utviklingsmelding 2019 for Ås-skolen vedrørende oversendelsen til kontrollutvalget.  
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 Side 2 av 3 

Kontrollutvalget ber om at det legges frem forslag til mål og problemstillinger for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet i neste møte. 

 
 
Mål og problemstillinger 
Nedenfor følger forslag til mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet. 
 
Formål 
Undersøke måloppnåelse, regeletterlevelse og kompetanse innen psykososialt 
skolemiljø ved skolene i Ås kommune.  
 
Problemstillinger:  
1. Har kommunen og skolene etablert tilfredsstillende system og rutiner for håndtering av 

situasjoner der man får kunnskap eller mistanke om at elever ikke har det trygt og godt 
på skolen. 

a. Hvilke rutiner er etablert for å ivareta aktivitetsplikten, jf. opplæringsloven § 9A-4 
første til fjerde ledd (plikt til å følge med, gripe inn, varsle, undersøke og sette i 
verk tiltak.) Virker disse rutinene tilfredsstillende? 

b. Hvilke rutiner har kommunen og den enkelte skole for hva de skal gjøre dersom 
en elev eller elevens foreldre gir uttrykk for at eleven ikke har det trygt og godt på 
skolen? Virker disse rutinene tilfredsstillende? 

c. Hvilke rutiner er etablert for å sikre at kommunen og skolene utarbeider 
aktivitetsplan i samsvar med opplæringsloven § 9A-4, dersom en elev ikke har et 
trygt og godt skolemiljø. Virker disse rutinene tilfredsstillende? 

2. Hvordan sikrer kommunen og den enkelte skole at hensynet til elevens beste blir 
ivaretatt?  

a. I hvilken grad har kommunen og den enkelte skole etablert rutiner som sikrer at 
elevene blir hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og at det blir tatt hensyn til 
elevens beste?  

3. Hvordan etterleves lov, retningslinjer og rutiner vedrørende forebygging, avdekking og 
bekjempelse av mobbing i skolen og utenom skolesituasjonen?  

a. I hvilken grad har skolene formulert mål, utarbeidet planer og satt i verk tiltak for å 
bidra til et godt psykososialt skolemiljø og forebygging av mobbing, og i hvilken 
grad blir mål, planer og tiltak jevnlig evaluert og oppdatert (systematisk og 
kontinuerlig arbeid)?  

b. Hvordan er ansvar og oppgaver knyttet til skolens arbeid med det psykososiale 
skolemiljøet fordelt? Er ansvarsdelingen tydelig for alle involverte? Under dette, er 
det etablert tilstrekkelige rutiner for å sikre at ansatte er kjent med sin 
aktivitetsplikt, jf. opplæringsloven § 9 A  

4. Har kommunen et kvalitetssystem som fanger opp avvik på dette området og blir 
avvikene rettet opp?  

a. I hvilken grad har kommunen og den enkelte skole lagt til rette for å registrere 
avviksmeldinger knytte til arbeid med psykososialt skolemiljø?  

b. I hvor stort omfang gis avviksmeldinger knyttet til det psykososiale skolemiljøet? 
c. Hvilke system og rutiner er etablert for å følge opp meldte avvik knyttet til 

psykososialt skolemiljø? Blir meldte avvik rettet opp? 
5. I hvilken grad blir elever, foreldre, råd eller utvalg involvert og engasjert i 

skolemiljøarbeidet?  
a. I hvilken grad blir foresatte tilstrekkelig informert om skolenes arbeid med å sikre 

et trygt og godt skolemiljø, og med å forebygge mobbing (herunder om det er 
utarbeidet handlingsplaner mot mobbing)?  

b. Er det etablert skolemiljøutvalg i samsvar med krav i regelverket?  
c. I hvilken grad blir elevene involvert i utarbeidelse og evaluering av tiltak for å sikre 

et trygt og godt skolemiljø, og for å forebygge mobbing? 
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Vurdering 
I forslaget til mål og problemstillinger er følgende kategorier ivaretatt: 
 
 Regelverksetterlevelse 
 Måloppnåelse 
 Kvalitet 

 
Ved utarbeidelsen av mål og problemstillinger er det sett hen til utførte 
forvaltningsrevisjoner innenfor samme tema 
(https://www.forvaltningsrevisjon.no/sok/#) 
 
 
Avslutning 
Saken legges fram for kontrollutvalget til behandling. Mål og problemstillinger vil bli 
justert i forhold til kontrollutvalgets behandling før saken oversendes 
oppdragsansvarlig revisor for utarbeidelse av prosjektplan.  
 
 
Ås, 21.01.2020 
 
 
Kjell Tore Wirum /s./ 
Kontrollsekretær 
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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

PS 06/20 Kontrollutvalgets planarbeid 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00147-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Ås kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg: 
Modul 2 Kontrollutvalgets planarbeid 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver følger av 

 Lov 22.juni 2018 nr.83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) kapittel 23
 Forskrift 17.juni 2019 nr.904 om kontrollutvalg og revisjon

Folkevalgtopplæring  
Det legges opp til en folkevalgtopplæring for kontrollutvalget. Folkevalgtopplæringen 
foreslås delt opp i følgende moduler: 

Modul Tema Dato 

Modul 1 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver 26.11.19 

Modul 2 Kontrollutvalgets planarbeid 28.01.20 

Modul 3 Gjennomføring av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

Modul 4 Kontrollutvalget i media 

Modul 5 Kommunedirektørens internkontroll 

Modul 6 Økonomistyring og regnskap. Kontrollutvalgets påse-ansvar 

Modulene fordeles på flere kontrollutvalgsmøter, enten som egen sak eller relatert til 
konkrete saker som kontrollutvalget skal behandle i det aktuelle møte. Modulene vil 
bli gjennomgått av sekretariatet.  
I tillegg vil oppdragsansvarlig regnskapsrevisor gjennomgå sitt arbeid i forbindelse 
med fremleggelse av revisjonsplan, rapportering i henhold til planen samt i 
forbindelse med fremleggelse av revisjonsberetning for kommunens årsregnskap. 

Kontrollutvalgets planarbeid 
Vedlagt følger en presentasjon med gjennomgang av kontrollutvalgets rolle og 
oppgaver i forbindelse med planarbeid, herunder spesielt arbeidet med plan for 
forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll. 

Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til diskusjon. 

Ås, 21.01.20 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83#KAPITTEL_7-2
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-17-904
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Planarbeidet 

Opplæring av kontrollutvalg, Modul 2
Forum for Kontroll og Tilsyn 2019
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
To av kontrollutvalgets viktigste oppgaver er å sørge for at det blir 
gjennomført forvaltningsrevisjon og at det føres kontroll med kommunens 
eierinteresser i selskaper.

Dette er hjemlet i Kommuneloven § 23-2 «Kontrollutvalgets ansvar og 
myndighet» bokstav c og d. 

For å sikre at kommunestyret velger ut de mest relevante områdene som bør 
kontrolleres, må det gjennomføres risiko- og vesentlighetsvurderinger (ROV) 
av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper (§23-3 
og §23-4). 

Risiko- og vesentlighetsvurderingene skal gi svar på hvilke områder det er 
knyttet størst risiko til og hvilke områder det er mest vesentlig å undersøke.
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Risiko- og vesentlighetsvurderinger
Risiko- og vesentlighetsvurderingene og arbeidet med å utarbeide plan for 
forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll, er viktig for at 
kontrollutvalget skal bli kjent med kommunens virksomhetsområder og 
eierinteresser.

Arbeidet er med på å gi kontrollutvalget det kunnskapsgrunnlaget de trenger 
for å ivareta kontrollansvaret sitt. 

Det er ingen konkrete krav til hvordan risiko- og vesentlighetsvurderinger skal 
gjennomføres.
Risiko = faren for at det kan forekomme avvik fra for eksempel regelverk, mål, 
vedtak og andre føringer som kommunen har satt for virksomheten. Vurderes 
i 3 kategorier (høy/middels/lav). 

Vesentlighet = anslått størrelse av konsekvensene av et betydelig avvik.
Vurderes i 3 kategorier (høy/middels/lav). 
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Risikovurdering kommunens virksomhet
• Kommunen når ikke sine målsettinger
• Kommunen oppfyller ikke lovkravene 
• Kommunen utnytter ressursene dårlig
• Kommunen etterlever ikke politiske vedtak 
• Utfordringer som kommunen har og vil få fremover
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Risikovurderinger selskaper
• Den som forvalter kommunens eierinteresser i selskapet 

gjør ikke dette i samsvar med kommunens vedtak og 
forutsetninger

• Selskapet driver ikke i tråd med kommunestyrets mål for 
eierskapet

• Selskapet driver ikke i tråd med lover og regler eller 
vedtektsfestet formål 

• Selskapet drives ikke på en økonomisk forsvarlig måte
• Utfordringer som selskapet har og vil få fremover
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Hvem kan gjennomføre risiko- og 
vesentlighetsvurderinger?

• Kontrollutvalgets sekretariat
• Kommunens revisor
• Andre

Kontrollutvalget bestemmer hvem som skal 
gjennomføre risiko- og vesentlighetsvurderingene. 
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Planprosessen
• Møte 1: Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurderinger.

– Gjøremål mellom møte 1 og 2

• Møte 2: Dialog og informasjonsinnhenting.
– Gjøremål mellom møte 2 og 3

• Møte 3: Forslag til plan for forvaltningsrevisjon.
– Gjøremål etter møte 3
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Møte 1
Kontrollutvalget bestiller et utkast til risiko- og 
vesentlighetsvurderinger basert på opplysninger fra bl.a.:
• Årsmeldinger i kommunen
• Kommunale planer
• Rapporter etter statlig tilsyn
• KOSTRA
• Informasjon fra offentlige databaser
• Gjennomførte forvaltningsrevisjoner
• Innspill fra oppdragsansvarlig revisor for finansiell- og 

forvaltningsrevisjon
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Gjøremål mellom møte 1 og 2
• Lage forslag til risiko- og vesentlighetsvurderinger
• Sende invitasjon til aktuelle deltakere i møte 2
Invitasjon bør inneholde relevante spørsmål om risiko i kommunen, f.eks.:
• På hvilke områder er det risiko for at kommunen ikke når sine målsettinger, ikke oppfyller lovkravene eller 

utnytter ressursene dårlig?
• På hvilke områder er det behov for forvaltningsrevisjon?

Invitasjonen bør også inneholde en tidsplan, f.eks.:
– 09:00-10:00 Rådmann med seksjonsledere/virksomhetsledere/enhetsledere 
– 10:00-11:00 Ordfører, varaordfører, komiteledere og gruppeledere
– 11:00-11:30 Hovedverneombud og hovedtillitsvalgte
– 11:30 -11:45  Pause
– 11:45 - Kontrollutvalget diskuterer informasjonen som er fremkommet
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Risikomatrise
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Møte 2
• Dialog og informasjonsinnhenting fra politisk ledelse, 

kommunedirektør, hovedtillitsvalgte og 
hovedverneombud/verneombud.

• Kontrollutvalget må diskutere informasjonen som 
kom frem.
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Gjøremål mellom møte 2 og 3

• Relevant informasjon må innarbeides i risiko- og 
vesentlighetsvurderingene (og ferdigstille denne til 
det neste møtet i kontrollutvalget).

• Utarbeide forslag til plan for forvaltningsrevisjon og 
en plan for eierskapskontroll
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Møte 3
Forslag til plan for forvaltningsrevisjon og plan for 
eierskapskontroll

– Kontrollutvalget må diskutere fokusområdene og bestemme 
prioriteringsrekkefølgen

– Vedta planene
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

Gjøremål etter møte 3

Sende over planene til kommunestyret for endelig 
vedtak.
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

15

Kort oppsummert

• Sett av tid og ressurser til risiko- og vesentlighetsvurderinger og 
planarbeidet. Dette er kanskje det viktigste arbeidet kontrollutvalget 
gjennomfører i løpet av en valgperiode. Kontrollutvalget vil på 
denne måten bli godt kjent med kommunens virksomhet tidlig i 
perioden. 

• Kontrollutvalget må velge en prosess for å utarbeide risiko- og 
vesentlighetsvurderinger som kan gi utvalget tilstrekkelig grunnlag 
for å utarbeide gode planer. 

• Bred involvering i arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderinger 
gir god forankring av planene og et godt grunnlag for videre 
gjennomføring av forvaltningsrevisjonen/eierskapskontrollen.
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres 
sekretariat.

• Kontrollutvalget og kommunestyret må ta stilling til hvor lang 
planperioden skal være, og hvordan eventuelle 
omprioriteringer og rullering av planene bør foregå. 

• Gjør planene godt kjent i kommunen, både i kommunestyret 
og i administrasjonen.
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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

PS 07/20 Plan for forvaltningsrevisjon - Bestilling 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 20/00009-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Ås kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering av Ås kommunes 
virksomhet og virksomhet i kommunens selskaper. Risiko- og 
vesentlighetsvurderingen skal gjennomføres i tråd med det som fremkommer av 
saksframlegget.  

Alternativ 1  
Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurderingen utført av Viken 
Kommunerevisjon IKS. 

Alternativ 2  
Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurderingen utført av FIKS. 

Vedlegg: 
Vedlegg 1 Risikofaktorer i kommunal og fylkeskommunal sektor 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget skal i denne saken bestille en risiko- og vesentlighetsvurdering av Ås 
kommunes virksomhet og virksomhet i kommunens selskaper. Hensikten er å finne 
ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon. Risiko- og 
vesentlighetsvurderingen skal danne grunnlag for utarbeidelse av Plan for 
forvaltningsrevisjon, som skal vise på hvilke områder det bør gjennomføres 
forvaltningsrevisjoner.  

Kontrollutvalget skal i løpet av 2020 innstille til kommunestyret om hvilken Plan for 
forvaltningsrevisjon Ås kommune skal ha for denne valgperioden.  

Overordnet analyse for Ås kommune 2016 og gjeldende plan for forvaltningsrevisjon 
er tilgjengelig på kontrollutvalgets side over styringsdokumenter: 
https://www.follofiks.no/kontrollutvalg/as/styringsdokument/ 

HJEMMEL  
Det følger av lov 22.juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven) § 23-3:  

§ 23-3.Forvaltningsrevisjon
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 

produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets 
vedtak.  

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal 
gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av 
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kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og virksomheten i kommunens eller fylkeskommunens 
selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 
forvaltningsrevisjon.  

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan 
delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 

 
Risiko- og vesentlighetsvurderingen  
For at risiko- og vesentlighetsvurderingen skal være et godt verktøy for 
kontrollutvalget i utarbeidelsen av Plan for forvaltningsrevisjon, så bør det settes 
følgende krav til utarbeidelsen av analysen:  
 
 Som grunnlag bør benyttes bl.a. - kommunale dokumenter og vedtak, tilgjengelige 

statistikker (bl.a. KOSTRA) og tilsynsrapporter. I tillegg bør det innhentes informasjon fra 
rådmann, ordfører, politikere, hovedtillitsvalgt og hovedverneombud, kontrollutvalg, 
sekretariat og oppdragsansvarlig regnskapsrevisor.  

 Det gjennomføres to dialogmøter med kontrollutvalget.  

 Det skal foretas en vurdering av konsekvens dersom risikofaktoren inntreffer, samt en 
vurdering av sannsynlighet for at risikofaktoren inntreffer.  

 Risiko- og vesentlighetsvurderingen leveres til kontrollutvalget før sommeren 2020.  

 
Det er ikke sekretariatets intensjon at denne analysen skal være uttømmende eller 
altomfattende. Til det er den kommunale hverdag for kompleks og omskiftelig.  
 
Begrepsdefinisjoner  
Med risiko menes i denne sammenheng faren for at det kan forekomme avvik fra for 
eksempel regelverk, mål, vedtak eller andre føringer som kommunen har satt for 
virksomheten.  
Med vesentlighet menes hvor stor er konsekvensen dersom det negative inntreffer. 
En trussel som ikke har noen stor betydning eller konsekvens for kommunen og som 
med liten sannsynlighet vil inntreffe, gir liten grunn til bekymring. Vesentlighet kan 
vurderes ut fra ulike perspektiver; det økonomiske, det politiske, brukerperspektivet, 
medarbeiderperspektivet eller samfunns- og miljøperspektivet. 
Vesentlighetsvurderingen danner grunnlag for at utvalget kan prioritere mellom 
områder i kommunen hvor det identifiseres risiko for avvik.  
 
Fremdriftsplan  
I arbeidet med overordnet analyse er det er viktig at kontrollutvalget prioriterer tid og 
ressurser, slik at utvalget får et godt grunnlag til å velge hvilke prosjekter som skal 
gjennomføres i perioden. Samtidig må utvalget sørge for at analysene dekker de 
viktigste områdene i kommunens virksomhet og eierskap 
 
VURDERING  
Alternativ 1  
Sekretariatet har ut fra en bestiller- og utførermodell sett for seg følgende 
arbeidsdeling mellom kontrollutvalg, sekretariat og revisjon:  
 
 Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering av Ås kommune sin 

virksomhet og virksomhet i kommunens selskaper fra Viken Kommunerevisjon IKS.  

 På bakgrunn av rapport fra risiko- og vesentlighetsvurderingen, utarbeider Follo 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS) forslag til plan for forvaltningsrevisjon 
for perioden 2020-2024, som behandles av kontrollutvalget.  
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 Kontrollutvalget innstiller til Ås kommunestyre på forslag til plan for forvaltningsrevisjon 
2020-2023. Kommunestyret vedtar planen.  

 På grunnlag av vedtatt plan for forvaltningsrevisjon gjennomfører kontrollutvalget 
bestillinger på forvaltningsrevisjoner som ønskes utført. 

 
Alternativ 2  
Både risiko- og vesentlighetsvurderingen og forslag til plan for forvaltningsrevisjon 
kan i prinsippet utføres og forberedes av Follo Interkommunale 
Kontrollutvalgssekretariat (FIKS).  
 
 
ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER  
Bestilling av utarbeidelse av risiko- og vesentlighetsvurdering fra Viken 
Kommunerevisjon IKS (alternativ 1) vil kunne utføres innenfor budsjettrammen for 
kjøp av revisjonstjenester.  
 
Bestilling av utarbeidelse av risiko- og vesentlighetsvurdering fra sekretariatet 
(alternativ 2) vil innebære økonomiske og administrative konsekvenser for 
sekretariatet da sekretariatet fra 01.01.2020 er redusert med 0,6 årsverk. Utførelsen 
av oppdraget vil forutsette økt budsjettramme for kjøp av sekretariatstjenester. 
 
Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling.  
 
 
Ås, 21.01.20 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./  
kontrollsekretær 



7/20 Plan for forvaltningsrevisjon - Bestilling - 20/00009-1 Plan for forvaltningsrevisjon - Bestilling : Vedlegg 1 Risikofaktorer i kommunal og fylkeskommunal sektor



8/20 Plan for eierskapskontroll - Bestilling - 20/00012-1 Plan for eierskapskontroll - Bestilling : Plan for eierskapskontroll - Bestilling

KONTROLLUTVALGET I ÅS 

PS 08/20 Plan for eierskapskontroll - Bestilling 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 20/00012-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Ås kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering av Ås kommunes 
eierskap. Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal gjennomføres i tråd med det som 
fremkommer av saksframlegget.  

Alternativ 1  
Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurderingen utført av Viken 
Kommunerevisjon IKS.  

Alternativ 2  
Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurderingen utført av FIKS. 

Vedlegg: 
Note 5 Aksjer og andeler i varig eie, Note 8 Interkommunalt samarbeid 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget skal i denne saken bestille en risiko- og vesentlighetsvurdering av 
kommunens eierskap. Hensikten er å finne ut hvor det er størst behov for 
eierskapskontroll.  
Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal danne grunnlag for utarbeidelsen av Plan 
for eierskapskontroll som skal angi på hvilke områder det bør gjennomføres 
eierskapskontroll.  

Kontrollutvalget skal i løpet av 2020 innstille til kommunestyret om hvilken Plan for 
eierskapskontroll Ås kommune skal ha for denne valgperioden.  

Gjeldende plan for selskapskontroll er tilgjengelig på kontrollutvalgets side over 
styringsdokumenter: 
https://www.follofiks.no/kontrollutvalg/as/styringsdokument/ 

HJEMMEL  
Det følger av lov 22.juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven) § 23-4:  

§ 23-4.Eierskapskontroll
Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller 

fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets eller 
fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.  

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som 
skal gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens og 
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fylkeskommunens eierskap. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det 
er størst behov for eierskapskontroll.  

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan 
delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 

 
 

Risiko- og vesentlighetsvurderingen 
For at risiko- og vesentlighetsvurderingen skal være et godt verktøy for 
kontrollutvalget i utarbeidelsen av Plan for eierskapskontroll, så bør det settes 
følgende krav til utarbeidelsen av analysen:  
 
 Som grunnlag bør bl.a. benyttes kommunens eierskapsmelding, årsmeldinger, 

kommunale vedtak, offentlige registre og tilsynsrapporter. I tillegg til at det bør innhentes 
informasjon fra rådmann, daglig ledere/styreledere, ordfører, politikere, kontrollutvalg og 
sekretariat.  

 Det gjennomføres to dialogmøter med kontrollutvalget.  

 Det skal foretas en vurdering av konsekvens dersom risikofaktoren inntreffer, samt en 
vurdering av sannsynlighet for at risikofaktoren inntreffer.  

 Risiko- og vesentlighetsvurderingen leveres til kontrollutvalget før sommeren 2020. 

 
Begrepsdefinisjoner  
Med risiko menes i denne sammenheng faren for at det kan forekomme avvik fra for 
eksempel regelverk, mål, vedtak eller andre føringer som kommunen har satt for 
eierskapet.  
Med vesentlighet menes hvor stor er konsekvensen dersom det negative inntreffer. 
En trussel som ikke har noen stor betydning eller konsekvens for kommunen eller 
selskapet og som med liten sannsynlighet vil inntreffe, gir liten grunn til bekymring. 
Vesentlighet kan vurderes ut fra ulike perspektiver; det økonomiske, det politiske, 
brukerperspektivet, medarbeiderperspektivet eller samfunns- og miljøperspektivet. 
Vesentlighetsvurderingen danner grunnlag for at utvalget kan prioritere mellom 
områder og selskap hvor det identifiseres risiko for avvik. 
 
 
VURDERING  
Alternativ 1 
Sekretariatet har ut fra en bestiller- og utførermodell sett for seg følgende 
arbeidsdeling mellom kontrollutvalg, sekretariat og revisjon:  
 
 Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering av Ås kommune sitt 

eierskap fra Viken Kommunerevisjon IKS 

 På bakgrunn av rapport fra risiko- og vesentlighetsvurderingen utarbeider Follo 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS) et forslag til plan for eierskapskontroll 
for perioden 2020-2024, som behandles av kontrollutvalget.  

 Kontrollutvalget innstiller til Ås kommunestyre på forslag til Plan for eierskapskontroll 
2020-2024. Kommunestyret vedtar planen.  

 På grunnlag av vedtatt plan for eierskapskontroll bestiller kontrollutvalget 
eierskapskontroller som ønskes gjennomført. 

 
Alternativ 2  
Både risiko- og vesentlighetsvurderingen og forslag til plan for eierskapskontroll kan i 
prinsippet utføres og forberedes av Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat 
(FIKS).  
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ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER  
Bestilling av utarbeidelse av risiko- og vesentlighetsvurdering fra Viken 
Kommunerevisjon IKS (alternativ 1) vil kunne utføres innenfor budsjettrammen for 
kjøp av revisjonstjenester.  
 
Bestilling av utarbeidelse av risiko- og vesentlighetsvurdering fra sekretariatet 
(alternativ 2) vil innebære økonomiske og administrative konsekvenser for 
sekretariatet da sekretariatet fra 01.01.2020 er redusert med 0,6 årsverk. Utførelsen 
av oppdraget vil forutsette økt budsjettramme for kjøp av sekretariatstjenester. 
 
Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling.  
 
 
Ås, 21.01.20 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./  
kontrollsekretær 
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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

PS 09/20 Møteplan 1.halvår 2020 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 20/00020-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Ås kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 1.halvår 2020: 

Tirsdag 28.januar 
Tirsdag 10.mars  
Tirsdag 28.april 
Tirsdag 26.mai 
Tirsdag 9.juni 

Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 18:00. 

Vedlegg: 
Møteplan 1 halvår 2020 - Ås kommune 

SAKSUTREDNING: 
I forhold til kontrollutvalgets budsjettforslag for 2020 er det planlagt 7 ordinære 
kontrollutvalgsmøter. 

Kontrollutvalget har fremmet preferanse på tirsdag som møtedag og kl. 18:00 som 
møtetidspunkt.  

Sekretariatets forslag til møtedatoer er avstemt med møteplan for øvrige folkevalgte 
organ i Ås kommune, herunder spesielt kommunestyret. 

VURDERING  
Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS er under etablering. I den forbindelse må en 
samordne møter i forhold til tilgjengelige personalressurser i det nye selskapet for å 
unngå møtekollisjoner mellom kontrollutvalgene. En finner det hensiktsmessig å 
avvente med å vedta møteplan for 2.halvår til våren 2020.  

Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til diskusjon og behandling. 

Ås, 21.01.2020 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Møteplan 1. halvår 2020

Uke Dag Dato  kl. Utvalg Utsending

4 mandag 20. jan. 15:30 Ungdomsrådet* 15.jan

tirsdag 21. jan. 15:30 Eldrerådet* "

17:30 Råd for personer med nedsatt funksj.* "

18:00 Hovedutvalg for næring og miljø "

Onsdag 22. jan. 15:00 Utvalg for kommunale byggeprosjekt "

18:00 Hovedutvalg for teknikk og plan "

18:30 Hovedutvalg for oppvekst og kultur "

18:30 Hovedutvalg for helse og sosial "
5 onsdag 29. jan. 16:30 Administrasjonsutvalget "

18:30 Formannskap "

7 onsdag 12. feb. 18:30 Kommunestyre 5. feb.

10 mandag 2. mars 15:30 Ungdomsrådet* 26.feb

tirsdag 3. mar. 15:30 Eldrerådet* "

17:30 Råd for personer med nedsatt funksj.* "

18:00 Hovedutvalg for næring og miljø "

onsdag 4. mars 15:00 Utvalg for kommunale byggeprosjekt* "

18:00 Hovedutvalg for teknikk og plan "

18:30 Hovedutvalg for oppvekst og kultur "

18:30 Hovedutvalg for helse og sosial "

11 onsdag 11. mar. 16:30 Administrasjonsutvalget "

18:30 Formannskap "

13 onsdag 25. mar. 18:30 Kommunestyre 18. mar.

17 mandag 20. april 15:30 Ungdomsrådet* 15. apr.

tirsdag 21. apr. 15:30 Eldrerådet* "

17:30 Råd for personer med nedsatt funksj.* "

18:00 Hovedutvalg for næring og miljø "

17 onsdag 22. april 15:00 Utvalg for kommunale byggeprosjekt* "

18:00 Hovedutvalg for teknikk og plan "

18:30 Hovedutvalg for oppvekst og kultur "

18:30 Hovedutvalg for helse og sosial

18 onsdag 29. apr. 16:30 Administrasjonsutvalget "

18:30 Formannskap "

20 onsdag 13. mai. 18:30 Kommunestyre 6. mai.

22 mandag 25. mai 15:30 Ungdomsrådet* 20. mai

16:30 Administrasjonsutvalget "

tirsdag 26. mai 15:30 Eldrerådet* "

17:30 Råd for mennesker med nedsatt funksj.* "

18:00 Hovedutvalg for næring og miljø "

onsdag 27.mai 15:00 Utvalg for kommunale byggeprosjekt* "

18:00 Hovedutvalg for teknikk og plan "

18:30 Hovedutvalg for oppvekst og kultur "

18:30 Hovedutvalg for helse og sosial "

23 onsdag 3. juni 12:00 Formannskap (budsjettseminar) "

25 onsdag 17. jun. 09:00 Kommunestyre (heldagsmøte) 10. jun.

25 onsdag 17. juni 18:00 Hovedutvalg for teknikk og plan "

* møtetidspunkt er ikke vedtatt  per 17.12.2019
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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

PS 10/20 Referat og orienteringer 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 20/00021-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Ås kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg: 
Saksutskrift KST sak 81-19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - 
Barneverntjenesten, hjelpetiltak i hjemmet, Saksutskrift KST sak 91-19 Valg av 
sekretariatsordning for kontrollutvalget, Protokoll Ås KU 261119, Aktivitetsplan Ås KU 
pr 261119 

SAKSUTREDNING: 

Referatsaker (RS):

RS 01/20 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Barneverntjenesten, 
hjelpetiltak i hjemmet, saksutskrift KST sak 81/19 (vedlagt) 

RS 02/20 Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget,  
saksutskrift KST sak 91/19 (vedlagt) 

Orienteringssaker (OS): 

OS 01/20 Protokoll Ås KU 26.11.19 (vedlagt) 
OS 02/20 Aktivitetsplan pr 26.11.19 (vedlagt) 

Ås, 21.01.2020 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Ås kommune  
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Saksprotokoll 
 
 

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Barneverntjenesten, 
hjelpetiltak i hjemmet 

Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  17/00376 
Behandlet av  Møtedato 

1 Kommunestyret 81/19 20.11.2019 
 

  
 
Kommunestyrets behandling 20.11.2019: 
Kontrollutvalgets nestleder Håkon L. Henriksen (H) orienterte i saken. 
 
Votering: Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 20.11.2019: 
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding angående oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapport – Barneverntjenesten – hjelpetiltak i hjemmet, til 
orientering. 
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 25. november 2019 
 
Lene Henriksen Lilleheier 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Ås kommune  
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Saksprotokoll 
 
 

Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget 

Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  19/03789 

Behandlet av  Møtedato 

1 Kommunestyret 91/19 11.12.2019 
 

  
 
Kommunestyrets behandling 11.12.2019: 
Votering: Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 11.12.2019: 
1. Kommunestyret vedtar deltakelse i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS. 
2. Kommunestyret slutter seg til fremlagte selskapsavtale for Viken   
    Kontrollutvalgssekretariat IKS. 
3. Til representantskapet i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS velges følgende: 
    a) Medlem: Ordfører 
    b) Vara: Varaordfører 
4. Kommunestyret forutsetter at nytt kontrollutvalgssekretariat ivaretar 
    sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget fra og med 01.01.2020, eventuelt når 
    selskapet er opprettet. 
 
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 18. desember 2019 
 
Lene Henriksen Lilleheier 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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MØTEPROTOKOLL 
 

Kontrollutvalget i Ås kommune 
 
Møtetid: 26.11.2019 kl. 18:00 
Sted: Lille sal, Ås kulturhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Sverre Strand Teigen (H) leder, Håkon L. Henriksen (H) nestleder, Torill Horgen 
(FrP), Liv Korslund (Sp) 
 
Møtende varamedlemmer: 
ingen 
 
Forfall:  
Ina Libak (Ap) og vara Wenche Berg (Ap) 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Ingen  
 
Fra Follo Distriktsrevisjon IKS møtte: 
Steinar Neby, revisjonssjef 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS 
 
Diverse merknader: 
 
 
Møteprotokoll godkjent 02.12.2019 
 
 

Sverre Strand Teigen/s./  Håkon L. Henriksen/s./ 
Leder  Nestleder 
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Saksliste 
 Side 

Saker til behandling 

32/19 19/00145-1 Presentasjon av kontrollutvalgets medlemmer 3 

33/19 19/00147-1 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver 4 

34/19 19/00156-1 Rutiner for kontrollutvalgets møter 5 

35/19 18/00075-4 Orientering fra revisjonen 6 

36/19 19/00155-1 Ås kommune - Valg av sekretariatsordning for 
kontrollutvalget 

7 

37/19 19/00151-1 Kurs og konferanser 2020 8 

38/19 19/00029-6 Referat og orienteringer 9 

Eventuelt 
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Ås KU-32/19 
Presentasjon av kontrollutvalgets medlemmer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes behandling 26.11.2019: 
Det ble foretatt en egenpresentasjon blant de møtende medlemmene, 
oppdragsansvarlig revisor og sekretær. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (4 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes vedtak 26.11.2019: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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Ås KU-33/19 
Kontrollutvalgets rolle og oppgaver 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes behandling 26.11.2019: 
Sekretær holdt en presentasjon og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
Revisjonssjef Steinar Neby supplerte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (4 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes vedtak 26.11.2019: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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Ås KU-34/19 
Rutiner for kontrollutvalgets møter 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget vedtar følgende rutiner for kontrollutvalgets møter:  
 
1. Sekretariatet sender ut en foreløpig dagsorden til ... 14 dager før møtet.  
2. Protokollen godkjennes …  
3. Protokollen signeres av … 
 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes behandling 26.11.2019: 
Leder orienterte. 
Sekretær svarte på spørsmål fra utvalget medlemmer. 
 
Utvalget har preferanse på tirsdag som møtedag og kl. 18 som møtetidspunkt. 
Utvalgets møter bør legges til de samme ukene som det er møter i Formannskapet. 
 
Det ble fremmet følgende omforente forslag: 
 
«Kontrollutvalget vedtar følgende rutiner for kontrollutvalgets møter:  
 
1. Sekretariatet sender ut en foreløpig dagsorden til hele utvalget 14 dager før 

møtet.  
2. Innkalling sendes også til vara til orientering. 
3. Protokollen godkjennes etter møtet av de møtende medlemmene og møtende 

vara etter nærmere fastsatt frist.  
4. Protokollen signeres av leder og nestleder.» 
 
Votering: 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt (4 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes vedtak 26.11.2019: 
 
Kontrollutvalget vedtar følgende rutiner for kontrollutvalgets møter:  
 
1. Sekretariatet sender ut en foreløpig dagsorden til hele utvalget 14 dager før 

møtet.  
2. Innkalling sendes også til vara til orientering. 
3. Protokollen godkjennes etter møtet av de møtende medlemmene og møtende 

vara etter nærmere fastsatt frist.  
4. Protokollen signeres av leder og nestleder. 
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Ås KU-35/19 
Orientering fra revisjonen 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes behandling 26.11.2019: 
Revisjonssjef Steinar Neby orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
 
Kontrollutvalget kan forvente levering av de bestilte forvaltningsrevisjonsrapportene i 
begynnelsen av 2020. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (4 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes vedtak 26.11.2019: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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Ås KU-36/19 
Ås kommune - Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget 
 
Utvalgsleders forslag til vedtak: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret vedtar deltakelse i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS.  
2. Kommunestyret slutter seg til fremlagte selskapsavtale for Viken 

Kontrollutvalgssekretariat IKS.  
3. Til representantskapet i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS velges følgende: 

a) Medlem: Ordfører 
b) Vara: Varaordfører 

4. Kommunestyret forutsetter at nytt kontrollutvalgssekretariat ivaretar 
sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget fra og med 01.01.2020, eventuelt når 
selskapet er opprettet. 

 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes behandling 26.11.2019: 
Sekretær ble ansett inhabil som saksbehandler grunnet interessekonflikt, jfr. fvl. § 6 
annet ledd. 
 
Leder innledet og orienterte. Saksframlegg og forslag til vedtak er utformet av 
utvalgets leder. 
 
Sekretær svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.  
 
Votering: 
Utvalgsleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (4 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes vedtak 26.11.2019: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret vedtar deltakelse i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS.  
2. Kommunestyret slutter seg til fremlagte selskapsavtale for Viken 

Kontrollutvalgssekretariat IKS.  
3. Til representantskapet i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS velges følgende: 

c) Medlem: Ordfører 
d) Vara: Varaordfører 

4. Kommunestyret forutsetter at nytt kontrollutvalgssekretariat ivaretar 
sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget fra og med 01.01.2020, eventuelt når 
selskapet er opprettet. 
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Ås KU-37/19 
Kurs og konferanser 2020 
 
Sekretariatets innstilling: 

 
1. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs 

Kontrollutvalgskonferanse 29.-30. januar 2020:  
1) 
2) 
 

2. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på FKTs Fagkonferanse og 
årsmøte 3.-4. juni 2020: 

1)  
2)  

 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes behandling 26.11.2019: 
Leder orienterte. 
 
Det ble fremmet følgende omforente forslag: 
 
1. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs 

Kontrollutvalgskonferanse 29.-30. januar 2020:  
1) Håkon Lars Henriksen 
2) Liv Korslund 
3) Torill Horgen 
 

2. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på FKTs Kontrollutvalgslederskolen 
21.-22.april 2020: 

1) Sverre Strand Teigen 
 
Votering: 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt (4 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes vedtak 26.11.2019: 

 
1. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs 

Kontrollutvalgskonferanse 29.-30. januar 2020:  
1) Håkon Lars Henriksen 
2) Liv Korslund 
3) Torill Horgen 
 

2. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på FKTs Kontrollutvalgslederskolen 
21.-22.april 2020: 

1) Sverre Strand Teigen 
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Ås KU-38/19 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes behandling 26.11.2019: 
Leder viste til referat- og orienteringssakene. 
Sekretær svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Referatsaker (RS):  
 
RS 08/19 Valg av kontrollutvalg - konstituering 2019 – 2023,  

Saksprotokoll KST sak 55/19 
 
 
Orienteringssaker (OS):  
 
OS 29/19 Protokoll Ås KU 22.10.19  
OS 30/19 Inspeksjonsrapport 2019 Nordre Follo renseanlegg 
OS 31/19 Tilsynsrapport Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen  

– Nordbytun skole, Ås kommune 
OS 32/19 Aktivitetsplan pr 22.10.19 

 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (4 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes vedtak 26.11.2019: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt  

 
Forvaltningsrevisjon Psykososialt skolemiljø 
Leder tok opp saken og viste til kommunestyrets vedtak 19.06.19 i sak 21/19 
Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Ås-skolen vedrørende 
oversendelsen til kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalget ber om at det legges frem forslag til mål og problemstillinger for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet i neste møte. 
 
 
Follo Lokalmedisinske Senter IKS (FLMS) 
Liv Korslund tok opp saken. 
Leder orienterte. Avtalen og premissene for kommunens kostnader har endret seg 
vesentlig. Dette er en sak som i hovedsak bør følges opp av styret i FLMS i første 
omgang. 
 
 
Fastsetting av neste møte 
Utvalget besluttet at neste møte skal avholdes 28.januar kl. 18:00 
 
 
 
Møtet hevet kl. 21:35. 
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KONTROLLUTVALGET I  
ÅS KOMMUNE 

AKTIVITETSPLAN 
A jour pr 26.11.19 

Oversikten nedenfor viser planlagte aktiviteter, frist for når de skal være ferdig, ansvar for å utføre oppgaven samt status. Oversikten ajourføres 
fortløpende.  FDR står for all revisjon. FIKS utreder andre saker, lager innstilling i alle saker og er sekretær for utvalget.  FDRs rapporter skal 
være FIKS i hende senest fjorten dager før utvalgsmøtet.  Forkortelser: KU = Kontrollutvalget, KST = Kommunestyret 
Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

1. Kontrollutvalgets årsrapport     
 Kontrollutvalgets årsrapport for 2018  FIKS KU 29.1.19 KST 13.2.19 

2. Handlingsplanen for utvalget Desember FIKS KU 12.12.17  
3. Aktivitetsplan   FIKS Ajourføres etter hvert møte  
4. Budsjett for kontroll- og revisjonsarbeidet     
 Kontroll og revisjon – Budsjett 2020   KU 22.10.19  

5. Møteplan     
 (tirsdager kl. 18:00)  FIKS  Møteplan 1.halvår 2019: 

29.1 – Lille sal, Ås kulturhus 
5.3 – Møterom 2.etg, Rådhusplassen 29 
23.4 – Lille sal, Ås kulturhus 
3.5 – Lille sal, Ås kulturhus 
11.6 – Store salong, Ås kulturhus 
 
Møteplan 2.halvår 2019: 
3.9 – Lille sal, Ås kulturhus 
22.10 – Lille sal, Ås kulturhus 
26.11 – Lille sal, Ås kulturhus 

 
Gjennomført 
Gjennomført 

Avlyst  
Gjennomført 
Gjennomført 

 
 

Gjennomført  
Gjennomført  
Gjennomført  

6. Kurs og konferanser     
 NKRF KU konferansen 2020, 29.-30.januar  

The Qube – Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, 
Gardermoen 

 NKRF Deltakere: 
Håkon L. Henriksen 
Liv Korslund 
Torill Horgen 

 

 FKT Kontrollutvalgslederskolen, 21.-22.april 2020 
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen 

 FKT Deltakere: 
Sverre Strand Teigen 

 

 FKT Fagkonferanse og årsmøte 2020, 3.-4.juni  FKT Deltakere:  
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Aktivitetsplan 2 

Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

Quality Airport Hotel, Gardermoen. 
7. Kommunens årsregnskap     
 Kommunens årsmelding 2018 31.3 Rådmann KU 3.5.19 KST 8.5.19 
 Kommunens årsregnskap 2018 15.2 Rådmann KU 3.5.19 KST 8.5.19 
 Revisjonsberetning 2018 15.4 FDR KU 3.5.19 KST 8.5.19 
 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2018  FIKS KU 3.5.19 KST 8.5.19 

8. Tertialrapporter:     
 1. Tertialrapport (januar – april) Mai/juni  Rådmann KU 11.6.19 KST 19.6.19 
 2. Tertialrapport (mai – august) Sept./oktober  Rådmann KU 22.10.19 KST 23.10.19 

9. Rapporter fra revisjonen:     
 Revisjonsstrategi 2019 August FDR KU 22.10.19  
 Pr. 31.10.19 (perioden 1.5.19 – 31.10.19) November  FDR   
 Pr. 30.04.19 (perioden 1.5.19 – 30.4.20) Mai  FDR   
 Revisors uavhengighet – utdanning/praksis  FDR   

10. Overordnet analyse og 
Plan for forvaltningsrevisjon 

    

 Overordnet analyse og 
Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 

 FDR KU 27.9.16 KST 12.10.16  

11. Forvaltningsrevisjon 2018     
 Follo landbrukskontor  

(fellesprosjekt Frogn, Nesodden, Ski, Vestby, Ås) 
 FDR/ 

FIKS 
KU 11.12.18 – FR rapport KST 13.2.19 

 Søndre Follo Renseanlegg IKS  
(utført for Vestby KU) 

 Deloitte/ 
FIKS 

KU 10.4.18 – Rapport KST 12.9.18 

12. Forvaltningsrevisjon 2019     
 Utleieboliger  FDR KU 6.11.18 – Tema 

KU 11.12.18 - Mål og problemstillinger  
KU 29.1.19 - Prosjektplan 

 

 Arbeidsmiljø for ansatte i grunnskolen  FDR KU 29.1.19 – Tema 
KU 5.3.19 – Mål og problemstillinger 
KU 11.6.19 – Prosjektplan 

 

13. Oppfølging av tidligere FR-rapporter     
 Samhandlingsreformen – videre oppfølging (2014) Januar 2018 Rådmann KU 12.6.18 KST 12.9.18 
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Aktivitetsplan 3 

Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

 Sikkerhet og beredskap (2016) 23.11.17 Rådmann KU 23.1.18 KST 14.2.18 
 Barnevern – hjelpetiltak i hjemmet (2017) 25.10.18 Rådmann KU 29.1.19 

KU 22.10.19 
KST 13.2.19 

 Internkontroll (2017) 25.10.18 Rådmann KU 25.9.18 KST 24.10.18 
 Psykisk helsearbeid for barn og unge (2018)  Rådmann KU 11.6.19 KST 4.9.19 
 Investeringer og gjeld (2018)  Rådmann KU 11.6.19 KST 4.9.19 

14. Overordnet analyse og  
Plan for selskapskontroll 

    

 Overordnet analyse og  
Plan for selskapskontroll 2017 - 2020 

2016 FIKS KU 27.9.16 KST 12.10.16 

15. Andre tilsyns-/kontrolloppgaver     
 Oppjustering av driftstilskudd til privatpraktiserende 

fysioterapeuter  
17.09.2018 Rådmann KU 12.6.18 

 
KU 6.11.18 

 Valg av revisjonsordning  FIKS KU 4.12.18 – Uttreden av FDR IKS 
KU 3.5.19 – Innstilling til KST 

KST 19.6.19 

 Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for 
Ås-skolen 

  KU 3.9.19 
KU 26.11.19 – Tema for 
forvaltningsrevisjon 

 

 Valg av sekretariatsordning / deltakelse i Viken 
Kontrollutvalgssekretariat IKS 

 KU KU 26.11.19 – Innstilling  
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