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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

PS 11/20 Orientering om vannforsyningen i Ås kommune 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 20/00034-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Ås kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg: 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget har sendt forespørsel til Ås kommune v/rådmann om orientering om 
følgende: 

 Orientering om vannforsyningen i Ås kommune (sett i lys av
drikkevannsproblemene i Askøy kommune) herunder:
- Kapasitet, kvalitet, forsyningssikkerhet, beredskap etc.

Informasjon om vann og avløp i Ås kommune finnes her: 
https://www.as.kommune.no/vann-og-avloep.350248.no.html 

Avslutning 
Rådmann har i e-post, datert 26.02.2020, bekreftet deltakelse i møtet for å gi en 
orientering samt kunne svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer. 

Ås, 03.03.2020 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

PS 12/20 Orientering om kommunens smittevernberedskap 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 20/00034-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Ås kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg: 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget har oversendt en forespørsel til Ås kommune v/rådmann om å få en 
orientering om blant annet følgende: 

 Orientering om kommunens smittevernberedskap (sett i lys av Coronavirus-
utbruddet) 

VURDERING 
Ås kommune v/kommuneoverlegen har lagt ut informasjon på kommunens nettside: 
https://www.as.kommune.no/informasjon-om-koronaviruset-coronavirus.6282961-
125470.html  

På kommunens nettside vises det til at Folkehelseinstituttet (FHI) har en egen 
temaside om corona-virus: 
https://fhi.no/nettpub/coronavirus/  

Avslutning 
Rådmann har i e-post, datert 02.03.2020, bekreftet at ønske om en orientering kan 
imøtekommes. 

Ås, 03.03.2020 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

PS 13/20 Revisjonsrapport etter interimsrevisjon 2019 – 
  Rådmannens tilbakemelding 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00122-11 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Ås kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering. 

Vedlegg: 
Revisjonsbrev nr 12 - Internrevisjon 2019 Ås kommune med vedlegg, Kommentarer 
til Ås kommunes tilsvar til revisjonsbrev nr 12, Revisjonsbrev nr 12 Ås kommune 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok 28.01.2020 i sak 1/20 Revisjonsrapport etter 
interimsrevisjon 2019 følgende: 

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.

Bakgrunn for saken  
Basert på uført interimsrevisjon ønsket 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

Revisjonsrapport etter interimsrevisjon 2019, datert 31.12.19, følger vedlagt. 

Revisor ga Ås kommune en frist til å komme med en tilbakemelding innen 15.februar 
2020. 

Rådmannens tilbakemelding 
Rådmannens tilbakemelding er datert 27.02.2020. 

Rådmann har kommentert under hvert av de forhold som revisjonen har påpekt. 

Rådmannens tilbakemelding følger vedlagt. 

Revisors kommentarer 
På bakgrunn av rådmannens tilbakemelding, har Viken kommunerevisjon IKS 
oversendt et brev, datert 02.03.2020. Revisor har kommentarer knyttet til følgende 
forhold: 
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 Regnskapsmessig behandling av modulskolen (punkt 3 i brevet) 

 
Dette gjelder spesielt leiekontrakten og avskrivningstid. 
 
 
Sekretariatets vurdering 
Sekretariatet er av den formening at forholdet knyttet til kjøp på rammeavtaler vil 
kunne bli berørt i forbindelse med forenklet etterlevelseskontroll (FEK) som 
revisjonen vil rapportere på innen 30.06.2020. 
 
Sekretariatet er av den formening at forholdet knyttet til modulskolen bør følges opp i 
forbindelse med kontrollutvalgets behandling av Ås kommunes årsregnskap for 2019. 
 
 
Avslutning 
Rådmann eller den hun bemyndiger, bes møte i kontrollutvalget for å kunne orientere 
og svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
 
Ås, 03.03.2020 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Kopimottaker 
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Kjell Tore Wirum 

   

  

 
 

 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   20/00115-2 Emil Schmidt 27.02.2020 
    

 
 

Jnr 225-2019 Revisjonsbrev nr 12 - Internrevisjon 2019 Ås 
kommune 

 

 

Vi viser til revisjonsbrev nr. 12 av 31.12.2019. 

 

Ås kommune har følgende kommentarer 

 

1. Kjøp på rammeavtaler 

 

På bakgrunn av en henvendelse fra rådmannen i Ås kommune har Follo 

distriktsrevisjon gjennomført en grundig vurdering av kjøp på rammeavtaler i 

eiendomsenheten. Det har gjennom dette arbeidet blitt avdekket kritikkverdige 

forhold og en rekke forbedringspotensialer er identifisert. Rådmannen vil takk for 

gjennomgangen og slutter seg til revisjonens anbefalinger. 

 

 Ås kommune har gjennom 2019 gjennomført en rekke forbedringer knyttet til 

kommunens rutiner og praksis rundt offentlige anskaffelser for å sikre at reglene om 

offentlige anskaffelser blir etterlevd. Dette omfatter ny anskaffelsesstrategi, oppdatert 

innkjøpsprosess, samt revisjon og tydeliggjøring av delegasjonsreglementet.  Det er 

også etablert et innkjøpsteam som skal bistå med nødvendig rådgiving og bistand i 

innkjøpsfaglige spørsmål.  

 

Ås kommune er med i et felles innkjøpskontor (FIK) med nabokommunene som 

inngår rammeavtaler på vegne av samarbeidskommunene. FIK skal være et 

kompetansesenter for offentlige anskaffelser, delta i innkjøpsnettverk og koordinere 

fellesanskaffelser hvor kommunen deltar sammen med andre.  
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Kommunen har nylig inngått rammeavtale for anskaffelsesbistand for å sikre at 

enhetene får nødvendig bistand til gjennomføring av gode anskaffelser når det er 

behov for det. De etiske retningslinjene er revidert og under sluttbehandling og 

delegasjonsreglementet er gjennomgått og overført til nytt elektronisk system. 

 

Kommunens hovedmål er at alle anskaffelser skal gjennomføres i tråd med 

regelverket for offentlige anskaffelser. I dette ligger det også å sørge for at 

rammeavtaler som er utgått blir fornyet/konkurranseutsatt samt at alle innkjøp blir 

dokumentert og fulgt opp i tråd med regelverk og inngåtte avtaler. Rådmannen vil 

understreke at revisjonsrapporten med tilhørende anbefalinger tas på største alvor. 

Det er imidlertid en kjensgjerning at det tar tid å endre etablerte praksiser i en enhet 

med svært begrenset personellressurser. Flere av de avdekkede avvikene kan 

relateres til manglende oppfølging fra enhetens side. Dette skyldes i stor grad at 

tilgjengelige ressurser er benyttet til å sikre gjennomføring og fremdrift, fremfor å 

formalisere avrop/bestillinger, aktiv fakturakontroll og avtaleoppfølging. I ettertid er 

det lett å se at dette har vært en feil prioritering, hvor ambisjonsnivået i forhold til 

antall gjennomførte prosjekter skulle vært tatt ned til fordel for bedre og mer 

formalisert oppfølging og kontroll av enkeltprosjekter. 

 

Enheten er omorganisert og arbeidet med å etterkomme anbefalingene er igangsatt. 

Anskaffelsesregelverket, kontraktsoppfølging, retningslinjer, rutiner, fullmakter og 

etiske retningslinjer gjøres kjent. Det legges til rette for mer overordnet styring og 

rapportering på innkjøpsområdet.  

 

Det gjennomføres kompetanseheving av ansatte som er involvert i innkjøp med fokus 

på: 

- Klargjøring og etterlevelse av delegasjonsregelverket, slik at samtlige forstår 

hvilke fullmakter og begrensinger som gjelder. 

- Tydeligere rollefordeling i innkjøpsprosessen.  

- Å avklare ansvaret for og viktigheten av oppfølging av rammeavtaler/kontrakt. 

- Dokumentasjon og kontraktsoppfølging, strengere kontroll og tettere 

oppfølging av fremdrift, leveranser og fakturering. 

- Videreutvikle og bruke rutiner, maler og sjekklister. 

  

2. Regnskapsmessig behandling av modulskolen 

 

I forbindelse med vedtak om at Rustad og Åsgård skoler skal rives og bygges ut til 4 

parallell skoler, ble det også vedtatt å bygge en modulskole på Ås stadion. Skolen 

skal fungere som midlertidige lokaler under utbyggingsperioden for de to skolene.  

 

Prosjekt 0690 modulskole Ås stadion ble innarbeidet i kommunens 

handlingsprogram for 2017 -2020 som et investeringsprosjekt med følgende 

informasjon: 
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  Total 
ramme 

2017 2018 2019 2020 

G-04  Modulskole 
Ås stadion  

72 000  40 000  5 200  5 200  5 200  

Beløp eks. mva. 
 
Modulene skal i første omgang brukes for elevene på Rustad skole i byggefasen av nye 
Rustad skole. Investeringssummen er regulert i henhold til innhentet anbud, PBK-Sak 16/16. 
Det legges opp til en foreløpig leieperiode på 6 år hvor Åsgård-elevene benytter skolen fra 
2021-2023. I perioden 2019 – 2021 vil det planlegges for alternativ bruk for kommunens 
tjenester, alternativt utleie.  
 

I HP 2020 -2023 ligger prosjektet inne med følgende rammer: 

  Total 
ramme 

2020 2021 2022 2023 

G-04  Modulskole 
Ås stadion  92 500 6 856 7 061 7 061 3 750 

Beløp inkl. mva. 

 

Opprinnelig vurdering av regnskapsmessig behandling av modulskolen 

Ved regnskapsmessig behandling av modulskolen ble det lagt til grunn at 

kostnadene forbundet med modulskolen er en direkte konsekvens av å rive de to 

eksisterende skolene og bygge helt nye skoler.  KRS 2 sier at følgende eksempel på 

kostnader kan inngå i anskaffelseskost: 

 

- utgifter som påløper i forbindelse med klargjøring for en investering, vil være en 

del av anskaffelseskost. Dette vil for eksempel kunne gjelde påkrevd flytting av 

pasienter, utstyr mv. i forbindelse med ombygging eller rehabilitering av 

sykehjem/skole for i det hele tatt å kunne gjennomføre ombyggingen eller 

rehabiliteringen eller gjennomføre prosjektet mer effektivt. 

 

På denne bakgrunn la kommunen til grunn at kostnadene med modulskolen, 

herunder etablering og årlig leie kunne føres som en investering.  

 

Dette har kommunen vært åpen om og det kommer tydelig frem i årlige budsjetter og 

rapporteringer.  

 

Ny vurdering av den regnskapsmessige behandlingen av modulskolen 

Revisjonens har etter en nærmere gjennomgang av kontrakten som ligger til grunn 

for etablering og leie av modulskolen kommet til en annen vurdering enn kommunen. 

Revisjonen mener leiekontrakten kan forstås som en finansiell leasing. Dette tilsier at 

de årlige leieutgiftene skal føres i driftsregnskapet.  Rådmannen har etter en ny 

helhetsvurdering, og under tvil, sluttet seg til revisjonens anbefaling om at dette blir 

en mer korrekt regnskapsmessig behandling av modulskolen. Dette innebærer at 

kommunen vil aktivere kostander knyttet til klargjøring og oppføring av modulskolen. 
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Ås kommune- Økonomi 
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Leiekontrakten av modulskolen behandles som en ordinær driftskostnad og 

kostnadsføres i driftsregnskapet.  

 

Vedlagt følger til orientering kommunens rutine for etablering og rapportering av 
Investeringsprosjekter. Denne skal sikre effektiv gjennomføring og rapportering av 
kommunens investeringsprosjekter, samt sikre riktig klassifisering av kostnader. 
 

 

 

 

 

Med hilsen 

 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 

Vedlegg:  

.Prosess_investeringer[1] 

 

Mottakere: 

Follo distriktsrevisjon IKS, Steinar Neby, Postboks 3010 , 1402 SKI 

 

Kopi: 

Camilla Lundby 

Rådmann, Trine Christensen, Postboks 195, 1431 ÅS 

Økonomi, Emil Schmidt, Postboks 195, 1431 ÅS 

Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat - FIKS, Kjell Tore Wirum, Postboks 

195, 1431 ÅS 
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Rutine for etablering og rapportering av 

investeringsprosjekter 

Sikre effektiv gjennomføring og rapportering av kommunens 

investeringsprosjekter 
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Bakgrunn: 

I kommuneregnskapet er det et strikt skille mellom investeringsregnskapet og 

driftsregnskapet. Kostnader ført i investeringsregnskapet skal ha budsjett, og det 

er regler for hva som kan kalles en investering. Det er ikke lov å finansiere den 

daglige driften med midler fra investering. Det er imidlertid mulig å finansiere 

investeringer med driftsmidler.  

I utgangspunktet skal alle investeringer resultere i en eiendel som skal aktiveres 

i balansen (oversikt over kommunens eiendeler) og avskrives over år.   

Investeringsprosjektet med rammer skal normalt vedtas av kommunestyret. 

Dette skjer vanligvis i kommunestyrets behandling av Handlingsprogrammet for 

kommende 4- årsperiode. 

Formål 

Formålet med prosessbeskrivelsen er å sikre at kommunale 

investeringsprosjekter blir planlagt og gjennomført i samsvar med politiske 

vedtak og på grunnlag av gjeldene regelverk. 

Prosessen skal anvendes ved planlegging, gjennomføring og salg av alle 

investeringer i nye og eksisterende driftsmidler.  

Hva er en investering? 

Det er tre kriterier som alle skal være oppfylt for å kunne kalle prosjektet en 

investering: 

➢ Prosjektet skal resultere i en anskaffelse til eget varig eie eller bruk 

➢ Eiendelen skal ha økonomisk levetid på minst 3 år  

➢ Prosjektet skal ha vesentlig verdi: det vil si over kr 100.000,- per prosjekt1 

Eks: Nybygg, påbygging,  

Alle kostnader knyttet til prosjektet skal medtas. Det innebærer at prosjektering 

og forundersøkelser knyttet til det enkelte prosjekt inngår. Kostnader til generell 

planlegging som ikke er knyttet til et særskilt prosjekt skal ikke medtas.  

Ved rehabilitering (til samme relative standard2) kan utgiften etter en konkret 

vurdering klassifiseres som investering når: 

➢ Det klart fremkommer at dette ikke er utsatt vedlikehold, ved at dagens 

krav til tekniske løsninger og funksjonalitet er ivaretatt, og 

anleggsmiddelets verdi øker.  

➢ Rehabiliteringen gir bygget en betydelig lenger levetid  

                                       
1 Alle investeringer skal aktiveres på et anlegg i balansen. Dette gjør at investeringen må 

ha en verdi høyere enn 100 000 kr per anlegg. F.eks vil 100 000 kr fordelt på flere 

anlegg (bygg) ikke være en investering. 
2 Med relativ standard mener vi dagens standard tilpasset forventet kvalitetsutvikling 

over tid.   
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➢ Vesentlige deler av bygget skiftes ut og bygget er fullt avskrevet. I dette 

tilfellet skal det gjøres en konkret vurdering av om prosjektet skal anses 

som en investering. 

Kostnader til vedlikehold regnes som driftsutgifter og skal derfor ikke føres i 

investeringsregnskapet. Dette gjelder også kostnader som påløper som følge av 

tidligere års manglende vedlikehold. Kostnaden klassifiseres som driftsutgift når:  

➢ Tiltaket har karakter av løpende vedlikehold  

➢ Det skiftes ut deler av en eiendel. Eks: Deler av datanettverk (en eller 

flere pc’er/servere mv), lysarmaturer, ovner, sanitærutstyr, reparasjon av 

biler, eller reasfaltering av vei. 

➢ En bygning holdes i stand med samme relative standard som da bygget 

var nytt. Eks: Males, skifte ytterkledning, skifte vinduer, taktekking blir 

skiftet ut3. 

Utgifter som benevnes «ekstraordinært vedlikehold» skal normalt føres i 

driftsregnskapet. 

Opprettelse av et investeringsprosjekt 

1. Alle investeringsbehov meldes via kommunalsjef til ledergruppen. 

Beskrivelse av prosjektet, tidsaspekt, ansvarlig, total kostnadsramme og 

årlig budsjettbehov skal fremgå. Hvis det er eksterne finansieringskilder, 

for eksempel tilskudd, skal dette også beskrives.  

2. Controller Teknisk og Økonomi bistår i vurderingen om hvorvidt prosjektet 

hører hjemme i investeringsbudsjettet, og innarbeider prosjektene i 

Rådmannens forslag til Handlingsprogram.  

3. Når prosjektet er vedtatt, mottar ansvarlig prosjektleder prosjektnummer 

med vedtatt årsbudsjett og ramme. Dette skal benyttes på alle kostnader. 

Dersom det er behov for ytterligere oppdeling av prosjektet, gi beskjed.  

4. Mal for opprettelse av investeringsprosjekt skal benyttes.   

Økonomisk oppfølging av investeringsprosjekt 

Regnskapsføring:  

Det er egne konti knyttet til investeringsregnskapet. Disse starter med 0 (i 

motsetning til driftsregnskapet som begynner med 1). Alle fakturaer skal 

konteres på disse konti med riktig ansvar, funksjon og prosjektnummer. Det er 

også egne mva-koder knyttet til investering som skal brukes. Oversikt over konti 

og mva-koder ligger vedlagt.  

Salgsinntekter knyttet til investeringsprosjekter skal også regnskapsføres i 

investeringsregnskapet. Dette gjelder salg av biler, etc.   

                                       
3 Dersom utskiftningen gjelder et helhetlig skifte av vesentlige deler som fører til økt 

bruksverdi samlet sett kan dette defineres som en utskiftning.   
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Rapportering: 

Det skal rapporteres på status i prosjektet minimum hver tertial. Rapporten skal 

si noe om status for fremdrift. Dette innebærer gjennomførte aktiviteter i 

perioden. I tillegg skal det rapporteres på regnskap i forhold til budsjett.  

I forkant har controller fordelt eventuelle lønnskostnader samt øvrige kostnader 

på prosjekter etter avtale med prosjektansvarlig. Controller har også ansvar for å 

kontrollere at kostnader som er ført på prosjektet er ført riktig i henhold til 

gjeldende lovverk. Eventuelle feilføringer mellom driftsregnskap og 

investeringsregnskap ryddes opp i dialog med prosjektansvarlig.   

Overgang til nytt år: 

Kommunestyret vedtar budsjettramme for prosjektet uavhengig av år. Dette 

innebærer at gjenstående budsjettramme for inneværende år foreslås overført til 

kommende år dersom prosjektet fortsatt er aktuelt. Denne vurderingen gjøres i 

forbindelse med årsmeldingen. 

Dersom vedtatt ramme viser seg å være for stor kan ikke midlene benyttes på 

andre prosjekter uten et nytt kommunestyrevedtak. Tilsvarende er det 

nødvendig med et nytt vedtak dersom rammen viser seg å være for liten.  

Avslutning av investeringsprosjekt 

For større prosjekter skal det legges frem et avsluttende byggeregnskap til 

politisk behandling. Controller er behjelpelig ved innhenting av regnskap i 

forbindelse med fremlegging av byggeregnskap, eller øvrig rapportering.  

Kilder: 

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk har utarbeidet standarder blant 

annet for hvordan regelverket rundt skillet mellom drift og investering skal 

tolkes. De har også utarbeidet veiledninger som skal hjelpe kommunen i 

arbeidet.   

KRS nr 4 Avgrensning mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet 

Veiledning til KRS nr 4 

Lovverk 

Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter 
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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

PS 14/20 Kontrollutvalgets planarbeid 2020-2024 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 20/00009-4 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Ås kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering 

Vedlegg: 
Notat Innspill til kontrollutvalgets planarbeid 2020-2024, Ås KU Gjennomførte 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 2006-2018 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok 28.01.2020 å bestille Risiko- og vesentlighetsvurderinger 
(ROV) som grunnlag for følgende planer: 

 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
 Plan for eierskapskontroll 2020-2024

Kontrollutvalget gjennomførte dialogmøter 12.02.2020. Følgende var invitert: 

 Rådmann og rådmannens ledergruppe (kommunalsjefene)

 Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud

 Ordfører og hovedutvalgsledere

 Gruppeledere i kommunestyret

Vedlagt følger notat utarbeidet i etterkant av møtet. 

Gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekt 2006 – 2018  
Vedlagt følger en oversikt over gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekt for 
perioden 2006 – 2018 med revisjonens anbefalinger for hvert av prosjektene. 

Avslutning 
Saken legges frem for kontrollutvalget til orientering. 

Ås, 03.03.2020 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Kontrollutvalget i 
Ås kommune 

Notat  
 
Dato: 12.02.2020  
Tid: Kl. 14:00 – kl. 18:00 
Sted: Lille sal, Ås kulturhus 
Arrangement: Innspill til kontrollutvalgets planarbeid 2020-2024 

 
 
 

Tid: Kl. 14:00 – kl. 15:00 

Tilstede:  

Kontrollutvalget: Sverre Strand Teigen, møteleder 
Liv Korslund 
Torill Horgen 

Viken kommunerevisjon IKS: Steinar Neby, stedlig leder/statsautorisert revisor 
Maria Ekman, forvaltningsrevisor 

FIKS: Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær 

Ås kommune: Trine Christensen, rådmann 
Ellen Benestad, kommunalsjef Oppvekst og opplæring 
Marit Roxrud Leinhardt, kommunalsjef Helse og mestring 
Nils Erik Pedersen, kommunalsjef Teknikk, samfunn og kultur 

 
Møteleder innledet. 
Stedlig leder/statsautorisert revisor Steinar Neby orienterte. 
 
 
Ås kommune  
Rådmann spilte inn følgende risikoområder/fremtidsutfordringer: 

 Anskaffelser 

 Barn og unge 

 Arkiv (digitalisering mv.) 

 Sykefravær (oppfølging mv.) 

 Økonomi 
 
 
Kommunalsjef Helse og mestring spilte inn følgende 
risikoområder/fremtidsutfordringer: 

 Fastlegeordningen (handlingsrom etc.) 

 Virksomhetsbasert sykefraværsoppfølging (evaluering etc.) 
 
 
Kommunalsjef Oppvekst og opplæring spilte inn følgende 
risikoområder/fremtidsutfordringer: 

 Barnehagenes myndighetsrolle (kommunens oppfølging etc.) 
 
 
Kommunalsjef Teknikk, samfunn og kultur spilte inn følgende 
risikoområder/fremtidsutfordringer: 
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 Felles innkjøpskontor (arbeidsfordeling, ressursbruk, forebygging av 
arbeidslivskriminalitet, arbeid mot sosial dumping, miljøkrav, handlingsrom i 
kontrakter/avtaler etc.) 

 Håndtering av vareflyt (varemottak, feilleveranser, logistikk etc.) 

 Politiske vedtak på sviktende grunnlag (påvirker fremdrift etc.) 

 Brann, brannforebyggende arbeid 
 
 
Møteleder spurte om i hvilken grad kommunen har rutiner og praksis for å foreta en 
vurdering av ulovlige fattede vedtak, vedtak i strid med lov og regelverk. 
 
Møteleder spilte inn følgende risikoområder/fremtidsutfordringer: 

 Kommunens kjøp av konsulenttjenester (omfang, behov etc.) 
 
 
Kommunalt eierskap, interkommunalt samarbeid etc. 
Rådmann spilte inn følgende risikoområder/fremtidsutfordringer: 

 Generell forvaltning av kommunens eierinteresser (avtaler, stemmevekt i 
selskapets øverste organ, selskapets formål etc.) 

 Nivå på tjenester fra interkommunale selskap/samarbeid 
 
 
Kommunalsjef Teknikk, samfunn og kultur spilte inn følgende 
risikoområder/fremtidsutfordringer: 

 Interkommunale selskap/samarbeid (organisasjonsform, styring, økonomisk 
kontroll etc.) 

 
 
 

Tid: Kl. 15:00 – kl. 16:00 

Tilstede:  

Kontrollutvalget: Sverre Strand Teigen, møteleder 
Liv Korslund 
Torill Horgen 

Viken kommunerevisjon IKS: Steinar Neby, stedlig leder/statsautorisert revisor 
Maria Ekman, forvaltningsrevisor 

FIKS: Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær 

Hovedverneombud: Åshild Eide 

Hovedtillitsvalgte: Eli Stokkebø, Fagforbundet (fra kl. 15:30) 
Hanne Nesfeldt, Utdanningsforbundet (fra kl. 15:30) 

 
Møteleder innledet. 
Stedlig leder/statsautorisert revisor Steinar Neby orienterte. 
 
Ås kommune  
Hovedverneombudet spilte inn følgende risikoområder/fremtidsutfordringer: 

 Helseaspektet 
- Sårbare grupper, ressurskrevende tjenester 
- Hjemmetjenester 
- Skole 



14/20 Kontrollutvalgets planarbeid 2020-2024 - 20/00009-4 Kontrollutvalgets planarbeid 2020-2024 : Notat Innspill til kontrollutvalgets planarbeid 2020-2024

Side 3 av 4 

 

- Barnehage 
- Press på de ansatte 

 

 Rekruttering og personalforvaltning (stillingsstørrelser, medarbeiderundersøkelse 
– 10faktor i 2020) 

 
 
Hovedtillitsvalgt Fagforbundet spilte inn følgende risikoområder/fremtidsutfordringer: 

 Heltidsprosjektet (i forhold til arbeidsmiljøloven og Hovedtariffavtalen) 

 Eiendom (Forvaltning, Drift og Vedlikehold) 

 Ressurser/økonomi 
 
 
Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet spilte inn følgende 
risikoområder/fremtidsutfordringer: 

 Vold og trusler blant barn og elever og mot ansatte 

 Barnehager (internkontroll) 
 
 
 

Tid: Kl. 16:00 – kl. 17:00 

Tilstede:  

Kontrollutvalget: Sverre Strand Teigen, møteleder 
Liv Korslund 
Torill Horgen 

Viken kommunerevisjon IKS: Steinar Neby, stedlig leder/statsautorisert revisor 
Maria Ekman, forvaltningsrevisor 

FIKS: Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær 

Kommunestyret: Ola Nordal, ordfører 
Odd Vangen, leder Hovedutvalg for oppvekst og kultur 

 
Møteleder innledet. 
 
Ås kommune 
Ordfører spilte inn følgende risikoområder/fremtidsutfordringer: 

 Vedlikehold av bygg 

 Internkontroll (avviksregistrering, klagebehandling etc.) 

 Klimatilpasning (ROS-analyse, beredskap etc.) 

 Klimaplan og klimabudsjett 

 Folkehelse (ensomhet blant unge og eldre, forebygging av selvmord, LHBTQ+) 

 Evaluering av omorganiseringen av Ås kommune 
 
 
Leder Hovedutvalg for oppvekst og kultur spilte inn følgende 
risikoområder/fremtidsutfordringer: 

 Økonomi (merforbruk, økonomistyring etc.) 

 Kultur (organisering, vilkår for frivilligheten etc.) 

 Nærskole 

 Vedlikehold av kommunale veier (samarbeid, kartlegging etc.) 

 Infrastruktur (vann og avløp) 
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 Beredskap (pandemi, smittevern etc.) 

 Rekruttering (helse, pleie og omsorg) 

 Velferdsteknologi (pårørende, besøkstid etc.)  
 
 
Kommunalt eierskap, interkommunalt samarbeid etc. 
Ordfører spilte inn følgende risikoområder/fremtidsutfordringer: 

 Styring av IKS (budsjett, handlingsplaner, politisk forankring i kommunen etc.) 

 Follo Brannvesen IKS (økonomi i forhold til behov) 
 
 
 

Tid: Kl. 17:00 – kl. 18:00 

Tilstede:  

Kontrollutvalget: Sverre Strand Teigen, møteleder 
Liv Korslund 
Torill Horgen 

Viken kommunerevisjon IKS: Steinar Neby, stedlig leder/statsautorisert revisor 
Maria Ekman, forvaltningsrevisor 

FIKS: Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær 

Gruppeledere: Bengt Nøst-Klemmetsen, gruppenestleder Høyre 

 
Møteleder innledet. 
 
 
Ås kommune 
Gruppenestleder for Høyre spilte inn følgende risikoområder/fremtidsutfordringer: 

 Psykososialt skolemiljø 

 Barn med utfordringer (ressurstildeling etc.) 

 Resultatmåling av tjenester (måloppnåelse, ressursbruk) 

 Helse og omsorg 

 Barnevern (organisering, bemanning, kompetanse, bruk av eksterne etc.) 

 Plan og bygg (ressursbruk, dialog mellom kommunen og 
innbyggere/tiltakshavere/berørte, likebehandling etc.) 

 Oppfølging av politiske vedtak  
o Lovlighetskontroll 
o Saksframlegg (kvantitet vs. Kvalitet) 

 Etikk (politikk vs. Administrasjon) 
 
 
Møteleder spilte inn følgende risikoområder/fremtidsutfordringer: 

 Etterlevelse av reglement, retningslinjer etc. 
 
 
Det ble etterspurt om kommunen har regler for bierverv for ansatte (klausuler, 
bindingstid i arbeidsavtaler 
 
Det ble etterspurt kommunens avvikssystem (rutiner og kultur for innmelding, 
oppfølging etc.) 
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Kontrollutvalget i 
Ås kommune 

GJENNOMFØRTE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2006 – 2018 
 

År Prosjekt Revisjonens anbefalinger Merknad 
2018    
 Follo landbrukskontor 

(felles for 5 kommuner) 
a. Follo landbrukskontors rutinebeskrivelser bør oppdateres årlig. 
b. Brukerundersøkelse av gårdbrukere og deltakerkommuner bør utføres hvert tredje år. 
c. Ås kommune har delegert viltforvaltning til Follo landbrukskontor. De andre 

deltakerkommunene bør vurdere å følge etter. 

Anbefaling  
bokstav c  
var ikke aktuell 

    

 Investeringer og gjeld a. En administrativ prosjektmodell for investeringer bør utarbeides. 
b. Overordnede prinsipper for valg og prioriteringer av investeringsprosjekter innføres. 
c. Realistisk ettårig investeringsbudsjett vektlegges. 
d. Hvorvidt regnskaps- og budsjettall som presenterer investeringsprosjekter inneholder 

merverdiavgift (mva) eller ikke, bør tydeliggjøres.  

 

    

 Psykisk helsearbeid  
for barn og unge 

a) Utarbeide en oversikt over hvilke grupper av barn og unge som er risikoutsatt i forhold til 
utvikling av psykiske vansker. 

b) Utarbeide en samlet oversikt over tiltak rettet mot målgruppen. 
c) Sørge for at tiltak er samordnet og forankret i kommunens ledelse. 
d) Utarbeide skriftlige avtaler som ramme for de samarbeidsordninger som etableres. 
e) Vurdere om en mer fleksibel bruk av individuell plan kan praktiseres når dette kan være 

nyttig for brukeren. 

 

2017    
 Barnevernstjenesten – 

hjelpetiltak i hjemmet 
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 utarbeides mellom de enheter som bør samarbeide. 
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6) Vurdere å gjennomføre brukerundersøkelse. 

    

 Internkontroll 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. 

 

2016    
 Samfunnssikkerhet og 

beredskap 
• Stille krav til hvordan beredskapsarbeidet skal ivaretas i kommunen. 

• Sørge for at beredskapsplaner for etater og enheter oppdateres og utvikles med bakgrunn 
i Ros-analysen og den overordnete beredskapsplanen. 

• Gi prioritet til de beredskapstiltak som skal gjennomføres og følge opp status for 
gjennomføringen. 

• Vurdere om kapasiteten til å koordinere beredskapsarbeidet i kommunen bør styrkes. 

• Foreta en kritisk gjennomgang av bruken av begrepene terror og krig i kommunens 
planer, samt revurdere graderingen av helseberedskapsplanene. 

 

    

 Skoleutbygging a. Skolebehovsanalyse bør oppdateres om lag annethvert år, som grunnlag for 
handlingsprogrammet. 

b. Kommunen bør satse på fremtidsrettete skolebygg med rasjonell størrelse (fire 
paralleller), fleksibel arkitektur og robuste løsninger. 50 års levetid for skolebygg bør være 
et mål. 

c. Revidering av Ås kommunes reglementer, som er startet, bør avklare rolledelingen 
mellom hovedutvalg for teknikk og miljø, plan- og byggekomite, formannskap og 
kommunestyre med sikte på å forenkle saksgangen i reguleringssaker og kommunale 
byggeprosjekter. 

d. Rolledeling mellom politisk og administrativt nivå bør avklares i reglementet. Noe mer av 
byggeprosjektene bør trolig delegeres til administrasjonen. 

e. Byggebransjens standard fasebegreper bør benyttes i kommunens dokumenter. 
f. Betegnelser i kommunens organisasjonskart – etater, resultatenheter (enheter) og 

avdelinger – bør benyttes konsekvent. 
g. Skolene bør unngå underrapportering av HMS-avvik; flere avviksmeldinger bør skrives. 
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2015    
 Dokumentbehandling 

og arkiv 
• Utvikle tilpassede opplæringstilbud som møter brukernes ulike behov. 

• Vurdere tiltak som kan bidra til økt registrering av arkivverdig dokumentasjon. 

• Sørge for at arkivplanen blir ferdigstilt i 2015. 

• Implementere løsninger som på en bedre måte håndterer overvåkingen av frister i 
byggesaksbehandlingen og sensitiv informasjon. 

 

    

 Hjemmetjenester • Innføre rutine for dokumentasjon av utførelsen av Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA). 
Dette vil gjøre det enklere å følge opp det enkelte vedtak, redusere forekomsten av avvik 
og bidra med dokumentasjon ved eventuelle klager. 

• Innføre rutine for enkel bruker-/ pårørendeundersøkelse, for eksempel ett kvartal i året. 

• Sikre at data som rapporteres til IPLOS og KOSTRA overenstemmer. 

 

2014    
 Samhandlingsreformen • Utvikle sitt system for registrering og melding av avvik i KvalitetsLosen. 

• Gjennomføre brukerundersøkelse i helse og omsorg. 

• Gjennomføre analyser av fremtidig kompetanse- og bemanningsbehov. 

• Spisse forebyggingsarbeidet i tråd med reformens intensjoner. 

 

2013    
 Forvaltning av 

kommunens bygg 
• Overordnede målsettinger og strategier for vedlikeholdsarbeidet i kommunen bør 

utarbeides. 

• Rapportere til politisk nivå på de målsettinger som utarbeides. 

• Forventninger om rolledeling og ansvarsforhold mellom bruker og eiendomsavdelingen 
bør utarbeides. 

• Vedlikeholdsnivået bør tilpasses til de behov som avdekkes slik at kommunens bygninger 
ikke forringer sin markedsverdi eller standard. 

• Preventivt vedlikehold tilpasses behovet bør utføres. 

• Langsiktige vedlikeholdsplaner for å ta inn det akkumulerte vedlikeholdsetterslepet bør 
utarbeides. 

• Rammeavtaler som benyttes skal være gyldige. 

• Sikre at all relevant dokumentasjon vedrørende kommunens anskaffelser oppbevares 
samlet i kommunens arkiver. 

 

    

 NAV Ås – styring og 
samarbeid 

• En bør utarbeide et helhetlig internkontrollsystem. 

• Det bør gjennomføres risikovurderinger. 
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• Heve kompetansen til de ansatte på relevant regelverk. 

• Vurdere innspill til endringer på publikumsmottaket for å styrke personvernet til brukerne.  

• Vurdere å fastsette mål som det rapporters på i årsrapport. 

• Oppdatere plan for brukermedvirkning. 

2012    
 Informasjonssikkerhet 

og IT-drift 
• Oppgavene som sikkerhetsansvarlig og IT- sjef bør ikke innehas av samme person. 

• Fullverdig sikkerhetsrevisjon bør gjennomføres årlig. 

• Beredskapsplan for IT- avdelingen bør utarbeides. 

• Innføre rutine om å kontrollere tilganger i kommunens fagsystemer jevnlig der dette ikke 
gjøres i dag. 

• Utarbeide skriftlige rutinebeskrivelser for bruk av manuelle systemer ved en IT-driftsstans. 

• Vurdere å innføre vaktordning utenom ordinær arbeidstid. 

• Vurdere loggføring av oppe-/nedetid på IT-systemene. 

 

2011    
 Byggesaksbehandling a) Etablere rutiner som sikrer oversikt over saksbehandlingstider og avvik 

b) Sikre at data som rapporteres til SSB/Kostra er korrekte. 
c) Vurdere om ByggSøk skal innføres. 
d) Etablere en oversikt over vurderingene fra hovedutvalget for teknikk og miljø i saker som 

kan gi presedens. 

 

2010    
 Økonomistyring 1. Kommunen bør foreta en sammenlignende analyse av driftsformen innen pleie og omsorg 

mellom Ås og de andre Follo-kommunene for å se om det er erfaringer hos disse som Ås 
kommune kan dra lærdom av med tanke på mer rasjonell drift. 

2. Kommunen bør sørge for bedre koordinering mellom de tjenesteytende enheter, 
toppledelse og økonomiavdeling for å få en større samstemmighet i forståelsen av 
budsjettsituasjon og budsjettrealisme. 

3. Kommunen bør vektlegge å synliggjøre konsekvensene av de tallstørrelser som 
budsjettnivå og endringer medfører. 

4. Kommunen bør vektlegge å forankre de premisser og forutsetninger som budsjettet 
bygger på ved de tjenesteytende enhetene. 

5. Økonomiavdelingen bør gis en mer aktiv rolle i å gi faglig støtte til de tjenesteytende 
enhetene. 

6. Det bør vurderes endringer i økonomiregelverket for å tydeliggjøre etatssjefens rolle. 
7. Kommunen bør vurdere å styrke etatssjefen rolle i økonomiske saker med 

 



14/20 Kontrollutvalgets planarbeid 2020-2024 - 20/00009-4 Kontrollutvalgets planarbeid 2020-2024 : Ås KU Gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekt 2006-2018

Side 5 av 7 

 

økonomikompetanse. 
8. Kommunen bør legge en større grad av risikotenkning til grunn i økonomistyringen for å 

ha et særlig fokus på utsatte områder.  
9. Kommunen bør utvikle og forbedre rutiner for samhandling mellom tjenesteytende enheter 

og økonomiavdelingen og toppledelse. Herunder også:  
- vurdering av rapporteringslinjer 
- innarbeide konsekvensbeskrivelser i tilknytning til kommunikasjon av økonomiske 

størrelser 
- Sørge for at økonomiavdelingen i større grad får ansvar for bistå de tjenesteytende 
- enhetene. 

10. Kommunen bør vurdere om det er hensiktsmessig å organisere økonomiområdet slik at 
kontrollspennet reduseres. 

11. Tilbakemeldingene i den gjennomførte spørreundersøkelsen bør følges opp, herunder 
bl.a.:  
- indikasjon på at mange opplever at budsjettet ikke er realistisk 
- en rekke kritiske merknader til budsjettnivå og –rutiner 
- om forventninger til den enkelte leder er tydelig kommunisert 
- klargjøring av rutiner for økonomistyring 
- imøtekomme kompetansebehov 
- samarbeid i økonomiske saker 
- en rekke konkrete kommentarer og forslag til tiltak fra kommunens egne ledere. 

2009    
 Barnevernets 

rammevilkår 
1. Det bør innarbeides en beskrivelse av hvordan tjenesten er organisert i 

prosessbeskrivelsen for barneverntjenesten. Stillingsbeskrivelser, fullmaktsoversikter og 
kommunens delegasjonsreglement bør oppdateres. 

2. Brukerunderøkelser som gjennomføres av barneverntjenesten, kan med fordel i større 
grad innrettes mot å frembringe erfaringer som kan brukes for å forbedre tjenesten. 
Barneverntjenesten bør også systematisere alle henvendelser og erfaringer som grunnlag 
for forbedringstiltak. 

3. Barneverntjenesten bør gjennomføre en risikoanalyse for å identifisere områder hvor det 
er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav. 

4. Barneverntjenesten bør ha et system som registrere avvik fra egne ansatte. Kommunen 
bør påse at registrerte avvik blir lukket i tråd med fastsatte prosedyrer. 

5. Kommunen bør påse at undersøkelsessaker blir avsluttet innenfor lovpålagte frister. Det 
bør videre følges opp at den halvårlige innrapporteringen til Fylkesmannen, er korrekt. 
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6. Barneverntjenesten bør påse at dokumentasjonen i saksmappene er iht de retningslinjer 
som er fastsatt. 

7. Barneverntjenesten bør utarbeide faktureringsrutiner knyttet til refusjoner fra foreldre i de 
sakene hvor foreldre skal betale direkte til kommunen. 

8. Barneverntjenesten bør utarbeide en sjekkliste i forbindelse med inngåelse av avtaler 
med barnevernsinstitusjoner via BUFETAT. 

9. Barneverntjenesten bør i forbindelse med tertialrapporteringene foreta en periodisering av 
inntekter og kostnader. 

2008    
 Bruk av konsulenter 1. Det anbefales at kommunen vurderer sin bruk av vikartjenester opp mot regelverket for 

offentlige anskaffelser. 
2. Det anbefales at kommunen følger opp om ny stilling ved IT-avdelingen resulterer i mindre 

bruk av eksterne konsulenter. 
3. Det anbefales at kommunen utarbeider en skriftlig strategi eller retningslinje for bruk og 

utvelgelse av konsulenter. 
4. Det anbefales at kommunen vurderer å ta inn et punkt om kompetanseoverføring fra 

konsulent til oppdragsgiver det det vil være relevant i avtaledokumenter/kontrakter. 
5. Det anbefales at kommunen vurderer å innføre en rutine for skriftlig  

 

2007    
 Selvkost innenfor VAR-

området 
• Det anbefales at kommunen tar i bruk noter, som beskrevet i foreløpig standard nr. 6 av 

GKRS, for å dokumentere selvkostberegningene innefor VAR-området. Det bør i tillegg 
skilles ut en egen note for slam. 

• Kommunen bør etablere en rutine som sikrer at kalkylen over de indirekte kostnadene blir 
revidert og oppdatert med riktige regnskapstall i forbindelse med årsavslutningen av 
regnskapet. 

• Kommunen bør renteberegne selvkostfondene for å etterleve gjeldende regelverk. 

• Kommunen bør innføre at anskaffelseskost legges til grunn ved beregning av 
kapitalkostnader. Kommunen bør i tillegg skille på driftsmiddeltype ved beregning av 
kapitalkostnader. 

 

2006    
 Anskaffelser Organisering 

• Fremme forslag om endringer i Ås kommunes regler for kjøp av varer og tjenester med 
formål å sikre at Ås kommunes regler for anskaffelser ikke er i strid med gjeldende lover 
og forskrifter. 

• Utarbeide en plan for hvordan de innkjøpsansvarlige og ansatte med innkjøpsoppgaver 

 



14/20 Kontrollutvalgets planarbeid 2020-2024 - 20/00009-4 Kontrollutvalgets planarbeid 2020-2024 : Ås KU Gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekt 2006-2018

Side 7 av 7 

 

skal informeres om innhold i- og endringer av innkjøpsavtaler Ås kommune har inngått. 

• Utarbeide en plan for hvordan de innkjøpsansvarlige og ansatte med innkjøpsoppgaver 
skal informeres om innhold i- og endringer av Lov om offentlige anskaffelser og forskrifter 
til loven. 

• Utarbeide en plan for hvordan koordineringsbehovet på innkjøpsområdet kan ivaretas 
med grunnlag i at ansvar og myndighet på innkjøpsområdet er delegert til enhetenes 
ledere. 

• Etablere oversikt over innholdet i rammeavtaler Ås kommune har inngått og avklare om 
disse er obligatoriske å følge for Ås kommunes innkjøpsansvarlige. 

• Avklare hvilken adgang etater og enheter skal ha til å inngå innkjøpsavtaler eller 
opprettholde slike når disse kan være i strid med kommunens sentralt inngåtte avtaler. 

• Utarbeide retningslinjer som formaliserer arbeidsdeling internt i Ås kommune i forbindelse 
med anskaffelser.  
 

Etterleves regelverket for ankaffelser? 

• Legge til rette for opplæring i regelverket etter Lov om offentlige anskaffelser med formål 
å sikre at Ås kommunes anskaffelser kan gjennomføres i samsvar med 
prosedyrekravene. 

• Etablere hensiktsmessige rutiner og maler som kan gjøres tilgjengelige for innkjøperne i 
Ås kommune. 
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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

PS 15/20 Kontrollutvalgets årsrapport 2019 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 20/00030-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Ås kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:  

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2019 til orientering. 

Vedlegg: 
Ås KU Årsrapport 2019, Ås KU Behandlede saker 2019 

Vedtak i saken sendes til: 
Ås kommunestyre 

SAKSUTREDNING: 
Rapportering fra kontrollutvalget til kommunestyret skjer løpende gjennom året ved at 
saker og rapporter oversendes kommunestyret for videre behandling. For å 
oppsummere foregående års aktivitet og for å gi kommunestyret et innblikk i 
virksomheten, utarbeider kontrollutvalget hvert år en årsrapport som oversendes 
kommunestyret til orientering. 

HJEMMEL 
I henhold til lov 22.juni 2018 nr.83 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven) § 22-1 er det kommunestyret som har det øverste ansvaret for å 
kontrollere kommunens virksomhet. 
Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontrollorgan som skal føre løpende kontroll 
på vegne av kommunestyret, jfr. kommuneloven § 23-1 første ledd. 

Det følger av kommuneloven § 23-5 nr.6 første punktum: 

Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller 
fylkestinget. 

VURDERING 
Kommunelovens bestemmelser om egenkontroll gir kommunestyret og 
kontrollutvalget betydelig ansvar og det er derfor viktig med god dialog mellom 
kontrollutvalget og kommunestyret. I tillegg til kontrollutvalgets uttalelser til 
kommunens årsregnskap og oversendelse av avsluttede 
forvaltningsrevisjonsprosjekt gjennom egne forvaltningsrevisjonsrapporter, finner en 
det formålstjenlig å gi en oppsummering av kontrollutvalgets virksomhet i løpet av 
året gjennom en egen årsrapport. 
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Årsrapporten kan bidra til å synliggjøre kontrollutvalgets rolle og øke kunnskapen i 
kommunestyret om kontrollutvalgets arbeid. Kommunestyret inviteres til å komme 
med innspill og tanker knyttet til kontrollutvalgets virksomhet i tilknytning til 
behandlingen i kommunestyret.  
 
Vedlagt årsrapporten følger en status over behandlede saker i kontrollutvalget i 2019.  
 
Avslutning  
Forslag til årsrapport for 2019 legges fram for kontrollutvalget til behandling. 
Eventuelle merknader og innspill vil bli innarbeidet før rapporten oversendes 
kommunestyret.  
 
 
Ås, 03.03.2020 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./  
kontrollsekretær 
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1. Innledning 
Det følger av lov 25.september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (koml.) § 77 
nr.6 første punktum: 
 
6. Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget. 

 
Bestemmelsen er videreført i ny kommunelov § 23-5, som i hovedsak trådte i kraft etter 
kommunevalget 2019.   
 
For at kommunestyret skal være orientert om kontrollutvalgets arbeid blir det hvert år 
utarbeidet en årsrapport som legges frem for kommunestyret. Rapporten tar for seg 
oppgavene kontrollutvalget er pålagt gjennom lov og forskrift, og hvordan disse er løst.   
 
2. Kontrollutvalgets mandat og oppgaver 
Det følger av koml. § 77 nr.1 første punktum: 
 
1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale 

forvaltning på sine vegne. 

 
Kontrollutvalgets oppgaver er videre presisert i kommunelovens § 77 samt i Forskrift 
15.juni 2004 nr. 905 om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (heretter kalt 
forskriften). 
 
Bestemmelsen er videreført i ny kommunelov § 23-1 første ledd.  
 

3. Kontrollutvalget i Ås 
Det følger av koml. § 77 nr.1 annet, tredje og fjerde punktum: 

 
Utvalget skal ha minst tre medlemmer. Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og varamedlemmer til 
utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant 
kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. 

 
Bestemmelsen er videreført i ny kommunelov men hvor minstekravet til utvalgets størrelse 
er fastsatt til 5 medlemmer. 

 
I tillegg har ordfører og oppdragsansvarlig revisor møte- og talerett i kontrollutvalgets 
møter. 
 
 
3.1 Kontrollutvalgets sammensetning fram til kommunevalget 2019 
Kontrollutvalget ble valgt av Ås kommunestyre 21.10.15 i sak 5/15 Valg av Kontrollutvalg – 
Konstituering perioden 2015 – 2019.   
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Kontrollutvalget består av fem faste medlemmer og partivise/personlige varamedlemmer 
og har i 2018 hatt følgende sammensetning: 
 

Nr. Funksjon Navn  Parti Vara for Varamedlem Parti 
1. Leder Håkon Lars Henriksen H Nr. 1 Anne Grete Edvardsen H 
2. Nestleder Anne Odenmarck  AP Nr. 2 Marie Gotteberg Steen AP 
3. Medlem Christian Hellevang  H Nr. 3 Jan Henrik Martinsen  H 
4. Medlem Janna Sisilie Bitnes Hagen1 AP Nr. 4 Hanne Marit Gran SV 
5. Medlem Liv Marit Korslund SP Nr. 5 Zen Mushtaq H 

1 Medlem av kommunestyret 
 
I forbindelse med behandling av en sak om fritak fra kommunale verv, foretok Ås 
kommunestyre nyvalg på kontrollutvalget høsten 2018. 
 
3.2 Kontrollutvalgets sammensetning etter kommunevalget 2019 
Kontrollutvalg for valgperioden 2019-2023 ble valgt av Ås kommunestyre 23.10.19 i sak 
55/19 Valg av kontrollutvalg - konstituering 2019-2023. 
 
Nytt kontrollutvalg består av fem faste medlemmer og partivise/gruppevise 
varamedlemmer og har etter kommunevalget 2019 hatt følgende sammensetning: 
 

Nr. Funksjon Navn  Parti Vara for Varamedlem Parti 
1. Leder Sverre Strand Teigen H Nr. 1 Steffen Ekren H 
2. Nestleder Håkon L Henriksen  H Nr. 2 Sander Djerv H 
3. Medlem Liv Marit Korslund SP Nr. 3 Oddvar Kolstad AP 
4. Medlem Ina Alvilde Rangønes Libak1 AP Nr. 4 Wenche Berg AP 
5. Medlem Torill Horgen FrP Nr. 5 Eli Lerheim FrP 

1 Medlem av kommunestyret 
 
3.2 Møter 
Kontrollutvalget har i 2019 avholdt 7 møter og behandlet 38 nummererte saker, hvorav 7 
saker er oversendt kommunestyret enten som egen sak eller som vedlegg til annen sak. 
 
Kontrollutvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret når kontrollutvalgets saker 
behandles. Leder har benyttet seg av denne retten og møtt og talt i kommunestyret når 
kontrollutvalgets saker har vært behandlet. 
 
Kontrollutvalgets innkallinger, protokoller og forvaltningsrevisjonsrapporter er offentlige 
og blir fortløpende publisert på FIKS sine nettsider og i kommunens møtekalender.   
 
3.3 Deltakelse på kurs og konferanser 
Anne Odenmarck, Liv Marit Korslund, Håkon Lars Henriksen og Janna Bitnes Hagen 
deltok på NKRF Kontrollutvalgskonferansen 30.-31. januar 2019 på Gardermoen. 
 
Håkon L. Henriksen deltok på FKT Fagkonferanse og årsmøte 4.5. juni 2019 i Kristiansand.  
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Sverre Strand Teigen, Håkon L. Henriksen og Torill Horgen deltok på kurs for opplæring av 
nye kontrollutvalg 21.november 2019 på Olavsgaard. 
 
4. Sekretariat 
Det følger av forskriften § 20: 
 

Kommunestyret eller fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til enhver tid 
tilfredsstiller utvalgets behov. 
 

Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets 
vedtak blir iverksatt. 

 
Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon og av den eller de 

som utfører revisjon for kommunen eller fylkeskommunen. 
Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til kommunens eller fylkeskommunens administrasjon. 
Den som utfører revisjonsoppgaver for den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen, kan ikke utøve 
sekretariatsfunksjoner for kontrollutvalget. Det samme gjelder medlemmer av kontrollutvalget eller kommunestyret 
eller fylkestinget i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen. 
 

Den som utfører sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget er direkte underordnet kontrollutvalget og skal 
følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir. 
Administrasjonssjefen har innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde ikke instruksjons- eller 
avgjøringsmyndighet overfor sekretariatet. 
 
Bestemmelsen i forskriften er videreført i ny kommunelov § 23-7, med et tillegg i siste ledd: 
 

Kommunestyret og fylkestinget velger selv sekretariat for kontrollutvalget etter innstilling fra 
kontrollutvalget. 

 
Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget blir ivaretatt av Follo interkommunale 
kontrollutvalgssekretariat (FIKS). FIKS er et interkommunalt samarbeid etter koml. § 27 for 
alle 7 kommunene i Follo. Ås kommune er vertskommune for FIKS. 
 
Kontrollutvalgenes ledere utgjør styret for FIKS og har ansvaret for driften av sekretariatet. 
Det enkelte kontrollutvalg fastsetter for øvrig sekretariatets arbeidsoppgaver. 
 
Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS), Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud 
og omegn IS (KUBIS) og FIKS har gjennom 2019 arbeidet for en sammenslåing av de tre 
sekretariatene til Viken kontrollutvalgssekretariat IKS. Det er forventet at Viken 
kontrollutvalgssekretariat IKS vil være etablert i løpet av første halvår av 2020. 
 
Kontrollutvalget behandlet i møte 26.11.19 sak 36/19 Ås kommune - valg av 
sekretariatsordning for kontrollutvalget. Kontrollutvalget innstilte overfor kommunestyret 
på deltakelse i Viken kontrollutvalgssekretariat IKS. 
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Ås kommunestyre fattet i møte den 11.12.19 i sak 91/19 vedtak om deltakelse i Viken 
kontrollsekertariat IKS 
 
Fram til Viken kontrollutvalgssekretariat IKS er etablert, vil FIKS være sekretariat for 
kontrollutvalget i Ås kommune.  
 
Kontrollsjef/daglig leder Kjell Tore Wirum har vært utvalgets sekretær i 2019.  
 
5. Revisjon 
Det følger av forskriften § 16: 
 

Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal ansette egne revisorer, 
delta i interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå avtale med annen revisor. Vedtaket treffes etter innstilling 
fra kontrollutvalget. 

 
Dersom kommunestyret eller fylkestinget vedtar å konkurranseutsette hele eller deler av revisjonen, foretar 

kommunestyret eller fylkestinget selv valg av revisor etter innstilling fra kontrollutvalget. 
 
Valgt revisor tjenestegjør inntil ny revisor er valgt av kommunestyret eller fylkestinget. 

 
 

Bestemmelsen er videreført i ny kommunelov § 24-1, med utfyllende bestemmelser i ny 
forskrift om kontrollutvalg og revisjon vedrørende krav til revisor.  
 
 
Follo Distriktsrevisjon IKS (FDR IKS) er et interkommunalt selskap som leverer 
revisjonstjenester innen regnskaps- og forvaltningsrevisjon til deltakerkommunene 
Enebakk, Nesodden, Ski og Ås. 
 
Follo distriktsrevisjon IKS ble fusjonert med Buskerud kommunerevisjon IKS høsten 2019 til 
Viken kommunerevisjon IKS med virkning fra 01.01.20. 
 
Kontrollutvalget behandlet i møte 03.05.19 sak 20/19 Valg av revisjonsordning for Ås 
kommune. Kontrollutvalget innstilte på at kommunen skal få utført revisjonstjenester i 
egenregi gjennom en større interkommunal revisjonsenhet hvor Follo distriktrevisjon IKS er 
en del av det nye selskapet. 
 
Kommunestyret fattet i møte 19.06.19 i sak 29/19 Valg av revisjonsordning for Ås 
kommune vedtak i samsvar med kontrollutvalgets innstilling.  
 
6. Budsjett for kontrollarbeidet  
Det følger av forskriften § 18: 
 

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller 
fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge 
formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget. 
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Der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon avgir revisjonen innstilling til kontrollutvalget om 

budsjett for revisjonen. 
 
 
Bestemmelsen er i det vesentlige videreført i ny forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2. 
 
Kontrollutvalget behandlet 22.10.19 sak 30/19 Kontroll og revisjon - Budsjett 2020 
 
7. Utvalgets arbeid i 2019 
Nedenfor følger en kort orientering over de saker kontrollutvalget har behandlet i løpet av 
2018. 
 
7.1 Tilsyn med revisjonen 
Det følger av forskriften § 6: 
 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale eller 
fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg løpende orientert om 
revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god 
kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor. 
 
Kontrollutvalget har i 2019 fått seg forelagt følgende dokument fra revisjonen: 
 
 Revisjonsberetning 2018 Ås kommune 
 Revisjonsrapport pr 31.12.18 
 Revisjonens rapport pr 30.04.19 
 Overordnet revisjonsstrategi 2019 
 
7.2 Tilsyn med forvaltningen 
Det følger av forskriften § 4: 
 

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale eller fylkeskommunale 
forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, herunder påse at kommunen eller fylkeskommunen har 
en forsvarlig revisjonsordning. Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukket møte i kommunens eller 
fylkeskommunens folkevalgte organer. Kommunestyret eller fylkestinget kan bestemme, i forskrift eller for ett enkelt 
møte, at kontrollutvalget ikke har rett til å være til stede i lukket møte i kommunestyret eller fylkestinget. 

 
Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller fylkeskommunens 

folkevalgte organer. 
 

Bestemmelsen er i hovedsak videreført i ny kommunelov § 23-2 og ny forskrift om 
kontrollutvalg og revisjon § 1. 
 
7.2.1 Regnskapssaker 
Det følger av forskriften § 7: 
 

Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse om 
årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen avgis til kommunestyret eller 
fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende 
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tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til 
kommunestyret/fylkestinget. 
 
 
Bestemmelsen er videreført i ny forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3 annet ledd. 
 
Kontrollutvalget ga i møte 03.05.19 uttalelse til følgende regnskapssak: 
 
 Ås kommune - Årsregnskap 2018 
 
Kontrollutvalget har i 2019 behandlet følgende saker: 
 
 Revisjonsbrev nr. 11 – Rådmannens tilbakemelding 
 Ås kommune – 1. tertialrapport 2019 
 Ås kommune – 2. tertialrapport 2019 
 
Kontrollutvalget har i 2019 fått seg forelagt Kontrollrapport 2018 vedrørende 
skatteoppkreveren for Ås kommune til orientering. 
  
7.2.2 Forvaltningsrevisjon 
Det følger av forskriften § 9: 
 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for 
forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i dette kapittel. 
 
 
Bestemmelsen er ikke videreført i verken ny kommunelov eller ny forskrift om 
kontrollutvalg og revisjon. 
 
Kontrollutvalget har bestilt følgende forvaltningsrevisjoner for 2019 
 
 Utleieboliger 
 Arbeidsmiljø i skolen i Ås 
 
I kontrollutvalgets møte 26.11.19 sak 35/19 Orientering fra revisjonen, opplyste revisor at 
kontrollutvalget kan forvente levering av de bestilte forvaltningsrevisjonsrapportene i 
begynnelsen av 2020.  
 
Kontrollutvalget har bestilt følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt for 2020: 
 
 Psykososialt skolemiljø 
 
7.2.3 Oppfølging av forvaltningsrevisjon 
Det følger av forskriften § 12: 
 

Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i tilknytning til behandlingen av 
rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp. 
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Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan kommunestyrets eller 

fylkestingets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp. Det skal også rapporteres om tidligere 
saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte 
 
 
Bestemmelsen er i hovedsak videreført i ny forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5. 
 
Kontrollutvalget har i 2019 hatt oppfølging av følgende forvaltningsrevisjonsrapporter: 
 
 Barnevernstjenesten – hjelpetiltak i hjemmet 
 Psykisk helsearbeid for barn og unge i Ås kommune 
 Investeringer og gjeld i Ås kommune 
 
Rapportene kan leses her: 
https://www.follofiks.no/forvaltningsrevisjon/as/  
 
7.2.4. Eierskaps-/selskapskontroll 
Det følger av forskriften § 13: 
 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens 
interesser i selskaper m.m. 

 
Bestemmelsen er videreført i ny kommunelov § 23-2 første ledd bokstav d). 
 
Det ble ikke utført eierskapskontroll med Ås kommune i 2019. 
 
 
Det følger av forskriften § 14: 
 

Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som 
er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens 
eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger 
(eierskapskontroll). 

 
Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon i kommuner og 

fylkeskommuner kap. 3 

 
 
Bestemmelsen er i hovedsak videreført i ny kommunelov § 23-4 første ledd. Begrepet 
selskapskontroll er ikke videreført. Systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 
regeletterlevelse, måloppnåelse etc. i selskap anses nå som del av forvaltningsrevisjonen. 
 
Det ble ikke utført selskapskontroll i 2019. 
 
Kontrollutvalget har i 2019 blitt orientert/varslet om møter i representantskap i 
interkommunale selskap (IKS) Ås kommune er deltaker i.  
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Kontrollutvalget har fått seg forelagt årsrapporter/årsmelding og årsregnskap for 2018 fra 
kommunalt heleide aksjeselskap, interkommunale selskap og interkommunale samarbeid 
som Ås kommune eier eller er deltaker i.  
 
7.3 Tilsyn fra eksterne 
Det følger av koml. § 60e: 
 

Fylkesmannen samordner praktiske sider og bruk av reaksjoner ved statlig tilsyn rettet mot kommunen eller 
fylkeskommunen. 

 
Alle tilsynsetater skal underrette fylkesmannen om tilsynsplaner og om varsel om pålegg eller andre sanksjoner 

med vesentlige virkninger for kommunen eller fylkeskommunen. Tilsynsetater som er utpekt som koordinerende 
myndighet for tilsyn, skal underrette fylkesmannen om koordinert tilsynsplan. 

 
Før pålegg eller andre sanksjoner med vesentlige virkninger for kommunen eller fylkeskommunen vedtas, skal 

tilsynsetaten så langt det er mulig ha dialog med kommunen eller fylkeskommunen om sanksjonene og kommunens 
eller fylkeskommunens oppfølging. Kommunen eller fylkeskommunen plikter å delta i dialogen. 

 
 
I ny kommunelov § 30-7 har Fylkesmannen fått en koordinerende rolle mellom statlig 
tilsynsvirksomhet og kommunenes egenkontroll knyttet til forvaltningsrevisjon. 
 
Kontrollutvalget har i 2019 fått seg forelagt følgende som orienteringssaker: 
 
 Rapport fra tilsyn med ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i Nav 

ved Ås kommune 2019. 
 Inspeksjonsrapport 2019 Nordre Follo renseanlegg 
 Tilsynsrapport Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen – Nordbytun skole, Ås kommune 
 
7.4 Andre kontrolloppgaver 
Det følger av forskriften § 6 første ledd: 
 

Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver 
opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å 
gjennomføre oppgavene. For kontrollutvalgets medlemmer og dets sekretariat gjelder forvaltningslovens alminnelige 
bestemmelser om taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13 mv. 
 
Bestemmelsen er i hovedsak videreført i ny kommunelov § 23-2 tredje ledd. 
 
Kontrollutvalget har i 2018 behandlet følgende saker: 
 
 Oversendelse av sak til kontrollutvalget – Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for 

Ås-skolene 
 
Kontrollutvalget fikk i 2019 orientering fra rådmann om følgende: 
 
• Status GDPR og personvernombud i Ås kommune 
• Tilsyn Nordbytun ungdomsskole 
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7. Oppsummering 
Kontrollutvalget legger vekt på å være en medspiller i å forbedre kommunens eksterne 
tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse så vel som de interne forvaltningsfunksjoner. 
Kommunen er avhengig av tillit til disse prosessene hos brukerne, og en aktiv og troverdig 
kontrollfunksjon kan medvirke til å bygge opp om denne tilliten. 
 
Kontrollutvalget har også i 2019 hatt fokus på å styrke kontrollutvalgets stilling i den 
kommunale forvaltning og overfor innbyggerne i kommunen. 
 
Utvalgets arbeid krever at medlemmene er aktive og setter seg inn i til dels kompliserte 
saker som kan gjelde hele virksomhetsområdet til Ås kommune. Skolering av 
utvalgsmedlemmer vil fortsatt ha prioritet i tiden fremover. 
 
Som kommunestyrets hjelpeorgan i kontrollspørsmål er kontrollutvalgets virke avhengig av 
å ha legitimitet i kommunestyret, bl.a. for å få gjennomslagskraft for forbedringsforslag og 
anbefalinger og dermed kunne bistå i arbeidet for at kommunestyrets målsetninger blir 
realisert. 
 
 

Ås, 10.mars 2020 
 
 
 

Sverre Strand Teigen/s./ Håkon L. Henriksen/s./ Liv Marit Korslund/s./ 
Leder Nestleder  

   
   
   

Ina Libak/s./ Torill Horgen/s./  
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KONTROLLUTVALGET I  
ÅS KOMMUNE 

BEHANDLEDE SAKER 2019 
Møte nr./  
dato 

Saks  
nr. 

Sakstittel Status 

29.01.19    
 1/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport  

– Barnevernstjenesten – hjelpetiltak i hjemmet 
A 

 2/19 Forvaltningsrevisjon Utleieboliger – Prosjektplan B 
 3/19 Tema for forvaltningsrevisjon 2019 – Valg av tema nr. 2 A 
 4/19 Kontrollutvalgets årsrapport A 
 5/19 Referat og orienteringer A 
05.03.19    
 6/19 Status GDPR og personvernombud i Ås kommune A 
 7/19 Ås kommune – Foreløpig årsregnskap 2018 A 
 8/19 Status etableringen av Viken kommunerevisjon A 
 9/19 Forvaltningsrevisjonsrapport – Arbeidsmiljø i skolene i Ås  

– Mål og problemstillinger 
A 

 10/19 Referat og orienteringer A 
03.05.19    
 11/19 Ås kommune – Årsmelding 2018 A 
 12/19 Ås kommune – Årsregnskap 2018 A 
 13/19 Valg av revisjonsordning for Ås kommune A 
11.06.19    
 14/19 Ås kommune – 1. tertialrapport 2019 A 
 15/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport  

– Psykisk helsearbeid for barn og unge i Ås kommune 
O 

 16/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport  
– Investeringer og gjeld i Ås kommune 

O 

 17/19 Forvaltningsrevisjon – Arbeidsmiljø for ansatte i grunnskolen  
– prosjektplan 

B 

 20/19 Revisjonens rapport pr 30.04.19 A 
 21/19 Referat og orienteringer A 
 22/19 Revisjonsbrev nr. 11 – rådmannens tilbakemeldinger A 
03.09.19    
 23/19 Oversendelse av sak til kontrollutvalget - 

Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Ås-skolen 
B 

 24/19 Orientering fra revisjonen A 
 25/19 Kontrollutvalget - Regnskapsrapport pr 27.august 2019 A 
 26/19 Referat og orienteringer A 
22.10.19    
 27/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Barneverntjenesten, 

hjelpetiltak i hjemmet, Ås kommune 
A 

 28/19 Ås kommune - 2. Tertialrapport 2019 A 
 29/19 Revisjonsstrategi 2019 A 
 30/19 Kontroll og revisjon - Budsjett 2020 A 
 31/19 Referat og orienteringer A 
26.11.19    
 32/19 Presentasjon av kontrollutvalgets medlemmer A 
 33/19 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver A 
 34/19 Rutiner for kontrollutvalgets møter A 
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 35/19 Orientering fra revisjonen A 
 36/19 Ås kommune - Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget A 
 37/19 Kurs og konferanser 2020  B 
 38/19 Referat og orienteringer A 

 
 
Statuskoder 

A Saken er avsluttet 

B Under behandling 

O Til videre oppfølging 

U Saken utgår 
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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

PS 16/20 Kontrollutvalget - Årsregnskap 2019 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00085-3 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Ås kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar kontrollutvalgets årsregnskap 2019 til orientering. 

Vedlegg: 
Ås KU - Årsregnskap 2019 

SAKSUTREDNING: 
Ansvar 1220 Kontrollutvalg utgjør en del av Ås kommunes årsregnskap. 

Da kontrollutvalget årlig utarbeider budsjett for kontroll- og revisjonsarbeidet, ser en 
det som hensiktsmessig at kontrollutvalget også blir orientert om økonomisk status 
for kontrollutvalgets virksomhet i løpet av året. 

VURDERING  
Lønn og sosiale utgifter  
Posten viser et vesentlig merforbruk i forhold til budsjett. 
Grunnet mangelfull kommunikasjon mellom FIKS og Ås kommune v/politisk 
sekretariat, ble ikke møtegodtgjørelse for 2018 bokført og utbetalt før i 2019. 

Kjøp av varer og tjenester inkl. mva. 
Abonnementer knytter seg til abonnement på fagtidsskriftet Kommunerevisoren til 
alle av utvalgets medlemmer samt abonnement på Kommunal Rapport til leder og 
nestleder. 

Bevertning ved møter/utvalg knytter seg til møtemat på kontrollutvalgets møter. 

Bevertning ved kurs/opplæring knytter seg til bevertning i forbindelse med 
utvalgsmedlemmenes deltakelse på NKRF Kontrollutvalgskonferansen 2019. 

Kurs og opplæring knytter seg til deltakeravgift for utvalgsmedlemmenes deltakelse 
på NKRF Kontrollutvalgskonferansen 2019, samt deltakeravgift for deltakelse på kurs 
for Opplæring av nye kontrollutvalg 21.november 2019 på Olavsgaard. 

Oppholdsutgifter kurs knytter seg til overnatting i forbindelse med 
utvalgsmedlemmenes deltakelse på NKRF Kontrollutvalgskonferansen 2019 og 
deltakelse på FKT fagkonferansen 2019. 

Kontingenter knytter seg til medlemskap i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT). 
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Kjøp fra andre  
Kjøp fra kommuner knytter seg til kjøp av sekretariatstjenester fra Follo 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS). Dette er i samsvar med budsjett 
for kjøp av sekretariatstjenester for 2019.  
Kjøp av revisjonstjenester fra Follo Distriktsrevisjon IKS/Viken kommunerevisjon IKS 
fremkommer ikke under kontrollutvalgets regnskap, men i Ås kommunes 
hovedregnskap.  
 
Refusjoner eks sykepenger/momskompinntekter  
Refusjon fra andre kommuner knytter seg til refusjon i forbindelse med kjøp av 
sekretariatstjenester for 2018. FIKS sitt mindreforbruk i 2018 er i all hovedsak 
refundert deltakerkommunene.  
 
Moms. Komp. Inntekter  
Momskompensasjon knytter seg til refusjon av mva. i forbindelse med 
utvalgsmedlemmenes deltakelse på NKRF Kontrollutvalgskonferansen 2019.  
 
Ansvar 1220 Kontrollutvalg  
Regnskapet pr 31.12.19 viser et mindreforbruk på kr 131,72,-.  
 
Selv om møtegodtgjørelse for både 2018 og 2019 ble bokført og utbetalt i 2019, 
skyldes mindreforbruket at Ås kommune ble refundert kr 59.000,- fra FIKS etter 
årsoppgjøret 2018. 
 
Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til orientering. 
 
 
Ås, 03.03.2020 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Ansvar 1220 Kontrollutvalget Årsregnskap 2019 pr 31.12.19 / 

25.02.20

Konto Konto (T) Regnskap Rev.budsjett Forbruk i % Avvik i kr Bud.reguleringer Oppr.budsjett
108040 Møtegodtgjørelse 125 806,00 77 000,00 163,38 -48 806,00 0,00 77 000,00

109900 Arbeidsgiveravgift 17 738,71 11 000,00 161,26 -6 738,71 0,00 11 000,00

0 0 Lønn og sosiale utgifter 143 544,71 88 000,00 163,12 -55 544,71 0,00 88 000,00
110010 Abonnementer 8 905,00 21 000,00 42,40 12 095,00 0,00 21 000,00

111510 Bevertning ved møter/utvalg 6 823,70 0,00 0,00 -6 823,70 0,00 0,00

111520 Bevertning ved kurs/opplæring 4 852,50 0,00 0,00 -4 852,50 0,00 0,00

112020 Diverse utgiftsdekning 0,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 8 000,00

115000 Kurs og opplæring 17 740,87 38 000,00 46,69 20 259,13 0,00 38 000,00

115010 Oppholdsutgifter kurs 14 064,00 0,00 0,00 -14 064,00 0,00 0,00

117040 Utlegg i følge bilag til reise 937,50 0,00 0,00 -937,50 0,00 0,00

119510 Kontigenter 10 000,00 0,00 0,00 -10 000,00 0,00 0,00

142900 Moms 841,38 0,00 0,00 -841,38 0,00 0,00

1-2 1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva 64 164,95 67 000,00 95,77 2 835,05 0,00 67 000,00
135000 Kjøp fra kommuner 279 000,00 272 000,00 102,57 -7 000,00 0,00 272 000,00

3 3 Kjøp fra andre 279 000,00 272 000,00 102,57 -7 000,00 0,00 272 000,00
175000 Refusjon fra andre kommuner -59 000,00 0,00 0,00 59 000,00 0,00 0,00

7 7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinntekter -59 000,00 0,00 0,00 59 000,00 0,00 0,00
172900 Momskompensasjon -841,38 0,00 0,00 841,38 0,00 0,00

72 72 Moms.komp.inntekter -841,38 0,00 0,00 841,38 0,00 0,00
1220 Kontrollutvalg 426 868,28 427 000,00 99,97 131,72 0,00 427 000,00
100 Organisasjon og fellestjeneste 426 868,28 427 000,00 99,97 131,72 0,00 427 000,00
10 Organisasjon og fellestjeneste 426 868,28 427 000,00 99,97 131,72 0,00 427 000,00
1 Organisasjon og fellestjenester 426 868,28 427 000,00 99,97 131,72 0,00 427 000,00

426 868,28 427 000,00 99,97 131,72 0,00 427 000,00
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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

PS 17/20 Referat og orienteringer 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 20/00021-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Kontrollutvalget i Ås kommune 

Sekretariatets innstilling: 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg: 
Protokoll Ås KU 28012020, Brosjyre om tilsynskalenderen, Eksterne tilsyn med Ås 
kommune, Aktivitetsplan Ås KU pr 280120, Oversikt over saker til behandling 2020 

SAKSUTREDNING: 

Referatsaker (RS): 

Orienteringssaker (OS): 

OS 03/20 Protokoll Ås KU 28.01.2020 (vedlagt) 
OS 04/20 Brosjyre om tilsynskalenderen (vedlagt) 
OS 05/20 Eksterne tilsyn med Ås kommune (vedlagt) 
OS 06/20 Aktivitetsplan pr 28.01.20 (vedlagt) 
OS 07/20 Oversikt over saker til behandling 2020, pr 03.03.20 (vedlagt) 

Ås, 03.03.2020 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 



17/20 Referat og orienteringer - 20/00021-2 Referat og orienteringer : Protokoll Ås KU 28012020

MØTEPROTOKOLL 

Kontrollutvalget i Ås kommune 

Møtetid: 28.01.2020 kl. 18:00 
Sted: Lille sal, Ås kulturhus 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 

Møtende medlemmer:  
Sverre Strand Teigen (H) leder, Håkon L. Henriksen (H) nestleder, Liv Korslund 
(Sp), Torill Horgen (FrP) 

Møtende varamedlemmer: 
Wenche Berg (Ap) 

Forfall:  
Ina Alvide Rangønes Libak (Ap) 

Fra administrasjonen møtte: 
Trine Christensen, rådmann (under sak 1/20 – 6/20) 

Fra Viken kommunerevisjon IKS møtte: 
Steinar Neby, stedlig leder 
Ann Heidi Jebsen, forvaltningsrevisor 

Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS 

Diverse merknader: 
Det ble etterspurt kontrollutvalgets dokumenter i kommunens publiseringsløsning for 
nettbrett for politikere. 

Møteprotokoll godkjent 05.02.2020 

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

Saker til behandling 

1/20 19/00122-8 Revisjonsrapport etter interimsrevisjon 2019 3 

2/20 19/00122-5 Revisjonens rapport pr 31.10.19 4 

3/20 19/00122-6 Revisors vurdering av uavhengighet 5 

4/20 19/00122-7 Erklæring fra revisor 6 

5/20 19/00112-6 Forvaltningsrevisjon Psykososialt skolemiljø - Mål 
og problemstillinger 

7 

6/20 19/00147-2 Kontrollutvalgets planarbeid 8 

7/20 20/00009-1 Plan for forvaltningsrevisjon - Bestilling 9 

8/20 20/00012-1 Plan for eierskapskontroll - Bestilling 10 

9/20 20/00020-1 Møteplan 1.halvår 2020 11 

10/20 20/00021-1 Referat og orienteringer 12 

Eventuelt 

    

 
  



17/20 Referat og orienteringer - 20/00021-2 Referat og orienteringer : Protokoll Ås KU 28012020

  
Kontrollutvalget i Ås kommune 28.01.2020 Side 3 av 13 

  

Ås KU-1/20 
Revisjonsrapport etter interimsrevisjon 2019 
 
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. 
 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes behandling 28.01.2020: 
Stedlig leder Steinar Neby redegjorde for rapporten og svarte på spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. 
 
Rådmann Trine Christensen svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes vedtak 28.01.2020: 
 
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. 
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Ås KU-2/20 
Revisjonens rapport pr 31.10.19 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport pr 31.10.19, til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes behandling 28.01.2020: 
Stedlig leder Steinar Neby orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
Forvaltningsrevisor Ann Heidi Jebsen supplerte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes vedtak 28.01.2020: 
 
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport pr 31.10.19, til orientering. 
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Ås KU-3/20 
Revisors vurdering av uavhengighet 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet til 
orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes behandling 28.01.2020: 
Stedlig leder Steinar Neby orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
Forvaltningsrevisor Ann Heidi Jebsen supplerte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes vedtak 28.01.2020: 
 
Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet til 
orientering. 
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Ås KU-4/20 
Erklæring fra revisor 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar erklæring fra oppdragsansvarlig revisor, til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes behandling 28.01.2020: 
Stedlig leder Steinar Neby orienterte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes vedtak 28.01.2020: 
 
Kontrollutvalget tar erklæring fra oppdragsansvarlig revisor, til orientering. 
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Ås KU-5/20 
Forvaltningsrevisjon Psykososialt skolemiljø - Mål og 
problemstillinger 
 
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.  

 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes behandling 28.01.2020: 
Stedlig leder Steinar Neby orienterte 
Forvaltningsrevisor Ann Heidi Jebsen delte ut utkast til prosjektplan og orienterte, og 
svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Det ble fremmet følgende omforente alternative forslag til innstillingens punkt 2: 
 
«Kontrollutvalget godkjenner utarbeidet prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet Psykososialt skolemiljø i Ås kommune, med følgende 
endringer: 
 
Nordby skole erstattes med Sjøskogen skole.» 
 
Votering: 
Innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes vedtak 28.01.2020: 

 
1. Kontrollutvalget godkjenner forslag til mål og problemstillinger for 

forvaltningsrevisjonsprosjektet Psykososialt skolemiljø i Ås kommune.  
2. Kontrollutvalget godkjenner utarbeidet prosjektplan for 

forvaltningsrevisjonsprosjektet Psykososialt skolemiljø i Ås kommune, med 
følgende endringer: 
 
Nordby skole erstattes med Sjøskogen skole. 
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Ås KU-6/20 
Kontrollutvalgets planarbeid 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes behandling 28.01.2020: 
Sekretær holdt en presentasjon og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
Stedlig leder Steinar Neby supplerte. 
 
Leder fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
«Kontrollutvalget gir leder og sekretær fullmakt til å fastsette dialogmøter med 
ordfører, rådmann, gruppeledere, utvalgsledere, hovedtillitsvalgt og 
hovedverneombud.» 
 
Votering: 
Innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
Tilleggsforslag fra leder ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes vedtak 28.01.2020: 
 
1. Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
2. Kontrollutvalget gir leder og sekretær fullmakt til å fastsette dialogmøter med 

ordfører, rådmann, gruppeledere, utvalgsledere, hovedtillitsvalgt og 
hovedverneombud. 
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Ås KU-7/20 
Plan for forvaltningsrevisjon - Bestilling 
 
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.  
 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes behandling 28.01.2020: 
Leder innledet. 
Sekretær orienterte. 
 
Leder fremmet forslag i samsvar med alternativ 1 i innstillingen.  
 
Votering: 
Forslag fra leder ble enstemmig vedtak (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes vedtak 28.01.2020: 
 
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.  
 
Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurderingen utført av Viken 
Kommunerevisjon IKS. 
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Ås KU-8/20 
Plan for eierskapskontroll - Bestilling 
 
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. 
 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes behandling 28.01.2020: 
Leder innledet. 
 
Leder fremmet forslag i samsvar med alternativ 1 i innstillingen.  
 
Votering: 
Forslag fra leder ble enstemmig vedtak (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes vedtak 28.01.2020: 
 
Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering av Ås kommunes 
eierskap. Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal gjennomføres i tråd med det som 
fremkommer av saksframlegget.  
 
Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsvurderingen utført av Viken 
Kommunerevisjon IKS.  
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Ås KU-9/20 
Møteplan 1.halvår 2020 
 
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. 
 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes behandling 28.01.2020: 
Leder innledet og orienterte. 
 
Det ble fremmet følgende omforente tilleggsforslag: 
 
«Onsdag 12.februar (møtestart kl. 14:00 – ekstraordinært møte for arbeid med plan 
for forvaltningsrevisjon)» 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
Omforent tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes vedtak 28.01.2020: 
 
Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 1.halvår 2020:  
 
Tirsdag 28.januar  
Onsdag 12.februar (møtestart kl. 14:00) 
Tirsdag 10.mars  
Tirsdag 28.april 
Tirsdag 26.mai 
Tirsdag 9.juni 
 
Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 18:00. 
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Ås KU-10/20 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes behandling 28.01.2020: 
Leder viste til referat- og orienteringssakene. 
 
Referatsaker (RS):  
 
RS 01/20 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Barneverntjenesten,  

hjelpetiltak i hjemmet, saksutskrift KST sak 81/19 
RS 02/20 Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget,  

saksutskrift KST sak 91/19 
 
 
Orienteringssaker (OS): 
 
OS 01/20 Protokoll Ås KU 26.11.19 
OS 02/20 Aktivitetsplan pr 26.11.19 

 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes vedtak 28.01.2020: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt  

 
Deltakelse på FKT Fagkonferanse 2020. 
Leder orienterte. 
Følgende meldes på: 
 
Sverre Strand Teigen 
 
 
 
Møtet hevet kl. 20:12 
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Tilsynskalender
https://tilsynskalender.fylkesmannen.no
for samordning av planlagde statlege tilsynsaktivitetar
med kommunane og fylkeskommunane



17/20 Referat og orienteringer - 20/00021-2 Referat og orienteringer : Brosjyre om tilsynskalenderen

Samordning av tilsyn skal bidra til at
• den samla tilsynsbelastninga for den enkelte kommune og fylkeskommune er realistisk og kjent
• statlege tilsynsmyndigheiter skal kjenne til og ta hensyn til kvarandre sine tilsyn 
• ein utnyttar synergiar mellom den kommunale eigenkontrollen og statlege tilsyn.  

(Løysinga for kontrollutvalssekratariata vil kome i løpet av våren 2020.) 
• ein lærer av kvarandre 

Tilsynskalenderen
Kalenderen er eit verktøy som skal legge til rette for samordning av planlagde statlege tilsynsaktivitetar 
med kommunane og fylkeskommunane. Kalenderen er utvikla på oppdrag frå Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet.

§ 30-6. Samordning av statlige tilsynsmyndigheter

«Fylkesmannen samordner planlagte statlige 
tilsynsaktiviteter overfor kommunen og 
fylkeskommunen og vurderer det samlete omfanget 
av statlig tilsyn med den enkelte kommunen eller 
fylkeskommunen.

Alle statlige tilsynsmyndigheter skal underrette 
Fylkesmannen om planer for tilsyn og om varsel 
om pålegg om retting eller andre reaksjoner som 
har vesentlige virkninger for kommunen eller 
fylkeskommunen. Fylkesmannen kan fastsette frister 
for når underretning om tilsynsplaner skal være sendt 
Fylkesmannen. Tilsynsmyndigheter som er utpekt som 
koordinerende myndighet for tilsyn, skal underrette 
Fylkesmannen om koordinerte tilsynsplaner.

Fylkesmannen skal formidle til andre 
tilsynsmyndigheter sin vurdering av situasjonen i 
enkeltkommuner og i fylkeskommunen.»

§ 30-7. Samordning mellom statlig 
tilsynsvirksomhet og kommuner eller 
fylkeskommuner
«Fylkesmannen skal drøfte med kommunene og 
fylkeskommunene prioritering og gjennomføring av 
planlagte tilsyn.

Statlige tilsynsmyndigheter skal i sin planlegging, 
prioritering og gjennomføring av tilsyn ta hensyn til det 
samlete statlige tilsynet med den enkelte kommunen 
eller fylkeskommunen og til relevante forvaltnings-
revisjonsrapporter. Tilsynsmyndighetene skal vurdere å 
utsette eller å ikke gjennomføre tilsyn hvis kommunen 
eller fylkeskommunen nylig har gjennomført en kontroll 
med det samme temaet.

Før det eventuelt vedtas pålegg om retting eller andre 
reaksjoner med vesentlige virkninger for kommunen 
eller fylkeskommunen, skal tilsynsmyndigheten ha 
dialog med kommunen eller fylkeskommunen om 
slike pålegg eller reaksjoner og om kommunens 
eller fylkeskommunens oppfølging. Kommunen eller 
fylkeskommunen plikter å delta i dialogen.»

• Kommunane
• Fylkeskommunane
• Fylkesmennene 
• Arbeidstilsynet  
• Arkivverket 

• Datatilsynet
• Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB)   

• Kartverket   

• Kystverket   
• Mattilsynet   
• Kontrollutvalssekretariata

Ny kommunelov 
§§ 30-6 og 30-7 i gjeldande kommunelov, har reglar om samordning av statlege tilsyn som er retta 
mot kommunane og fylkeskommunane.

Brukarar av tilsynskalenderen
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Tilsynskalenderen
• kommunen og fylkeskommunen får ei 

samla oversikt over planlagde statlege 
tilsynsaktivitetar og forvaltningsrevisjonar.  

• fylkesmannen kan fastsette fristar for når 
tilsynsplanar skal være sendt fylkesmannen 

• gjer det mogleg for statlege tilsynsetatar og 
kommunane og fylkeskommunane å ha dialog  
i planlegginga omkring aktuelle tilsynsdatoar  

• kommunane og fylkeskommunane får høve 
til å drøfte prioriteringar og gjennomføring av 
planlagde tilsyn med Fylkesmannen 

• er brukarvennleg og har lav brukarterskel 

• rapportar frå statlege tilsyn blir lasta opp 

• kontrollutvalssekretariata får høve til å laste 
opp sine forvaltningsrevisjonsrapportar.

Roller og pålogging i tilsynskalenderen
For å få tilgang til kalenderen må du søke om 
ei rolle:
1. Kommune
2. Fylkeskommune
3. Statleg tilsynsetat
4. Fylkesmannen
5. Kontrollutvalssekretariat

Tilsette hos fylkesmannen loggar seg på 
kalenderen med sitt brukarnamn og passord.  
Tilsette i kommunane og fylkeskommunane, 
andre statlege tilsyn og kontrollutvalssekretariata 
loggar på gjennom ID-porten. Rolla gir tilgang til 
planleggingsmodus i kalenderen.

Tilsynskalenderen - visning på nett
Alle ferdig planlagde tilsyn vises til ei kvar tid i 
tilsynskalenderen, og er tilgjengeleg for publikum. 

Rolle Forklaring

Kommune
Kommunedirektør eller den som seinare stadfestar datoane for  
samordna statlege tilsyn.  Fylkesmannen godkjenner rolla. 

Fylkeskommune
Kommunedirektør eller den som seinare stadfestar datoane for  
samordna statlege tilsyn. Fylkesmannen godkjenner rolla. 

Statleg tilsynsetat

Statlege tilsynsetatar og avdelingar hos fylkesmannen som fører 
tilsyn med kommunane og fylkeskommunen.  Statlege tilsynsetatar 
får tilgang til å registrere tilsyn i kalenderen. Tilgang til statlege 
tilsynsetatar vert godkjent av Fylkesmannen i Møre og Romsdal. 

Tilsette hos fylkesmennene vert godkjend av samordnar for tilsyn i 
sitt embete. 

Fylkesmannen (samordnar)
Dette er samordnarrolla hos fylkesmannen. 
Denne rolla bør bestemte personar i fylkesmannsembeta ha.
Fylkesmannen i Møre og Romsdal godkjenner rolla for alle embeta.

Kontrollutvalgs- 
sekretariat

Ansvarleg for å legge inn planar og forvaltningsrapportar.
Fylkesmannen godkjenner rolla. 1 

For alle roller
Når du loggar inn med rolla di, vil du finne forklaring til dei ulike felta  
som hjelpetekstar. 

1 Løysinga for kontrollutvalssekratariata vil kome i løpet av våren 2020 

Forklaring av dei ulike rollene
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BRUKARSTØTTE
Kontaktinfo til brukarstøtte finn du her: https://tilsynskalender.fylkesmannen.no

Grafisk produksjon: Fylkesmannen i Møre og Romsdal
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2020� Ferdig samordnet� Viken � ÅS kommune � EXCEL PDF�

Vis forvaltningsrevisjoner

Fagområde Emne Veke Status Kommune

Helse

Landsomfattende tilsyn 2020 med
tvungen somatisk helsehjelp i
kommunale helse- og
omsorgstjenester

1 Ferdig
samordnet

ÅS

Kommunal
beredskapsplikt

Tilsyn med kommunal
beredskapsplikt

18 Ferdig
samordnet

ÅS

�

�
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KONTROLLUTVALGET I  
ÅS KOMMUNE 

AKTIVITETSPLAN 
A jour pr 28.01.2020 

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 KST 11.12.19 

5. Møteplan     
 (tirsdager kl. 18:00)  FIKS  Møteplan 1.halvår 2020: 

28.1 – Lille sal, Ås kulturhus 
12.2 – Lille sal, Ås kulturhus (dialogmøte) 
10.3 – Lille sal, Ås kulturhus 
28.4 – Lille sal, Ås kulturhus 
26.5 – Store sal, Ås kulturhus 
9.6 – Lille sal, Ås kulturhus 

 
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 
Quality Airport Hotel, Gardermoen. 

 FKT Deltakere: 
Sverre Strand Teigen 

 

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 



17/20 Referat og orienteringer - 20/00021-2 Referat og orienteringer : Aktivitetsplan Ås KU pr 280120

  

Aktivitetsplan 2 

Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

 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 KU 28.1.2020  
 Revisors uavhengighet – utdanning/praksis  FDR KU 28.1.2020  

10. Overordnet analyse og 
Plan for forvaltningsrevisjon 

    

 Overordnet analyse og 
Plan for forvaltningsrevisjon 2020 – 2024 

 FIKS/ 
VKR 

KU 28.1.2020 – Bestilling  

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. Forvaltningsrevisjon 2020     
 Psykososialt skolemiljø  VKR KU 26.11.19 – Tema  

KU 28.1.20 – Prosjektplan 
 

14. Oppfølging av tidligere FR-rapporter     
 Samhandlingsreformen – videre oppfølging (2014) Januar 2018 Rådmann KU 12.6.18 KST 12.9.18 
 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 KST 13.2.19 
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Aktivitetsplan 3 

Nr. Beskrivelse Frist Ansvar Status Avsluttet 

KU 22.10.19 KST 20.11.19 
 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 

15. Overordnet analyse og  
Plan for eierskapskontroll 

    

 Overordnet analyse og  
Plan for eierskapskontroll 2020 – 2024 

 FIKS/ 
VKR 

KU 28.1.20 – Bestilling  KST 12.10.16 

16. 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 KST 11.12.19 
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Kontrollutvalget i  
Ås kommune 

A jour pr 03.03.2020 

 Oversikt over saker til behandling 2020 
 Saker 
Følgende rapportering 
legges frem fortløpende 

• Rapporter fra andre tilsynsorganer (f.eks. Fylkesmannen, 
Helsetilsynet) og kommunens svar/oppfølging. 

• Sekretariatets oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og 
oppfølgingen av disse. 

Møte nr./ dato, sted Saker 
1/20  
(28.01.2020 kl. 18:00) 
Lille sal, 
Ås kulturhus 

• Revisjonsrapport etter interimsrevisjon 2019 

• Revisjonens rapport pr 31.10.19 

• Revisors vurdering av uavhengighet 
• Erklæring fra revisor 
• Forvaltningsrevisjon Psykososialt skolemiljø - Mål og problemstillinger 
• Kontrollutvalgets planarbeid 

• Plan for forvaltningsrevisjon – Bestilling 

• Plan for eierskapskontroll – Bestilling 

• Møteplan 1.halvår 2020 

• Referat og orienteringer 

12.02.2020  
kl. 14:00-18:00 
Lille sal, 
Ås kulturhus 

Dialogmøter m/ 
• Rådmann og kommunalsjefer 

• Hovedverneombud og hovedtillitsvalgt 

• Ordfører, varaordfører og hovedutvalgsledere 

• Gruppeledere  
2/20  
(10.03.2020 kl. 18:00) 
Lille sal, 
Ås kulturhus 

• Orientering om vannforsyningen i Ås kommune 

• Orientering om kommunens smittevernberedskap 

• Revisjonsrapport etter interimsrevisjon 2019 – Rådmannens 
tilbakemelding 

• Kontrollutvalgets planarbeid 2020-2024 

• Kontrollutvalgets årsrapport 2019 

• Kontrollutvalget – Årsregnskap 2019 

• Referat og orienteringer 

3/20  
(28.04.2020 kl. 18:00) 
Lille sal, 
Ås kulturhus 

• Ås kommune – Årsrapport 2019 

• Ås kommune – Årsregnskap 2019 m/revisjonsberetning 

(kontrollutvalgets uttalelse) 

• Referat og orienteringer 

4/20  
(26.05.2020 kl. 18:00) 
Store sal, 
Ås kulturhus 

• Revisjonens rapport pr 30.04.2020 

• Rapport om forenklet etterlevelsesrevisjon 

• Økonomirapport 1.tertial 2020 

• Møteplan 2.halvår 2020 

• Referat og orienteringer 

5/20 
(09.06.2020 kl. 18:00) 
Lille sal, 
Ås kulturhus 

 

  

2020 
(ikke fordelt) 

• Forvaltningsrevisjonsrapport – Utleieboliger i Ås kommune 

• Forvaltningsrevisjonsrapport – Arbeidsmiljø for ansatte i grunnskolen i 
Ås kommune 

• Forvaltningsrevisjonsrapport – Psykososialt skolemiljø i Ås kommune 

• Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Investeringer og gjeld 
(frist: 04.12.19) 

• Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Psykisk helsearbeid for 
barn og unge i Ås kommune (frist: 04.03.2020) 
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• Økonomirapport 2.tertial 2020 

• Budsjett for kontroll og revisjon 2021 

• Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 

• Plan for eierskapskontroll 2020-2024 

• Revisjonsstrategi 2020 (m/uavhengighetserklæring) 

• Kontrollutvalgets årsplan 2021 

• Vurdere dialogmøte med  
- Ordfører 
- Rådmann 

- Kommunalsjefene (Organisasjon og fellestjeneste, Oppvekst og 
opplæring, Helse og mestring og Teknikk, samfunn og kultur) 
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