
 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse: Rådhusplassen 29 

64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no  

 

MØTEINNKALLING 

Ås kontrollutvalg 
 
Møtetid: 15.03.2016 kl. 18:00 

Møtested: Lille sal i Kulturhuset 
 
Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet.  
Møtedokumenter er publisert på www.follofiks.no.  
 
 

Saksliste 

  

Saker til behandling 

9/16 Risikoområder i kommunens virksomhet  

10/16 Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om NAV 
Ås - ny tilbakemelding 

 

11/16 Dialog med ordføreren  

12/16 Gjennomføring av overordnet analyse og plan for selskapskontroll  

13/16 FKTs årskonferanse og årsmøte 2016   

14/16 Orienteringssaker  

 
Eventuelt 

 
Eventuelle forfall eller inhabilitet meldes til sekretæren. Varamedlemmer møter etter 
særskilt innkalling.  
 
 
Ås, 08.03.2016 
 
Håkon L. Henriksen/s./          Jan T. Løkken/s./  
leder           sekretær 
 
 
  

http://www.follofiks.no/
http://www.follofiks.no/
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Ås KU-9/16 
Risikoområder i kommunens virksomhet 
 
Saksbehandler:  Jan T. Løkken Saksnr.:  16/00094-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Ås kontrollutvalg 9/16 15.03.2016 
 
                      Sakslisten  >>Neste sak 

Sekretariatets innstilling: 
Diskusjonen om kommunens risikoområder tas til orientering. 
 
Vedlegg: 
         
SAKSUTREDNING: 
 
Revisjonen vil i møtet innlede til diskusjon om mulige risikoområder i kommunen, 
hvor det kan oppstå avvik fra vedtatte mål og retningslinjer. Diskusjonen inngår i 
revisjonens arbeid med overordnet analyse for forvaltningsrevisjon som legges på 
det neste møtet i utvalget.  Denne analysen vil i sin tur danne grunnlaget for planen 
for forvaltningsrevisjon for perioden 2017 – 2020.  
 
Vi har også invitert ordfører og rådmann til å delta i denne diskusjonen. 
 
Ås, 07.03.2016  
 
 
 
Jan T. Løkken/s./  
sekretær 
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Ås KU-10/16 
Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om NAV 
Ås - ny tilbakemelding 
 
<<Forrige sak                      Sakslisten  >>Neste sak 
Saksbehandler:  Jan T. Løkken Saksnr.:  16/00096-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Ås kontrollutvalg 10/16 15.03.2016 
 
 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget konstaterer at rådmannen har fulgt opp revisjonens anbefalinger i 
forvaltningsrevisjonsrapporten om NAV Ås  - styring og samarbeid.  Utvalget tar 
rådmannens tilbakemelding til orientering.  
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av anbefalingene i 
forvaltningsrevisjonsrapporten om NAV ås til orientering. 
 
 
Vedlegg: 
e-post010316Marit RoxrudLeinhardt Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport ved 
NAV Ås - styring og samarbeid.msg 
SAKSUTREDNING: 
 
Kontrollutvalget behandlet rådmannens første tilbakemelding om denne saken den 
15. desember 2015. Flere av anbefalingene i rapporten skulle fullføres etter at 
rådmannens tilbakemelding forelå. Kontrollutvalget ba derfor om å få en ajourført 
rapport med svarfrist 1. mars 2016.   
 
Rådmannens nye rapport om oppfølgingen forelå 1. mars.   Tilbakemeldingen på de 
enkelte punkter: 
 
En bør utarbeide et helhetlig internkontrollsystem: 
 
Det er tatt i bruk standarder, rutiner og sjekklister for behandlingen av saker. 
Ledelsen på NAV Ås har igangsatt en internkontroll av vedtak i henhold til 
sosialtjenesteloven. Det gis fortløpende opplæring der avvik forekommer.  
 
Det bør gjennomføres risikovurderinger.  
 
Risikovurderinger ble gjennomført i forkant av arbeidet med virksomhetsplan for 2016 
og vil bli gjort årlig ved rullering av planen. 
 
Heve kompetansen til ansatte på relevant regelverk. 
 
Det gjennomføres internopplæring for alle veiledere her 14. dag. 
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Vurdere innspill til endringer på publikumsmottaket for å styrke personvernet til 
brukerne. 
 
Publikumsmottaket ble bygget om høsten 2015. 
 
Vurdere å sette mål som det rapporteres påi årsrapport. 
 
Det utarbeides mål til handlingsprogrammet, som det rapporteres på i kommunens 
årsmelding. 
 
Oppdatere plan for brukermedvirkning. 
 
Med utgangspunkt i en brukermelding som kommer i mars d.å. (fra NAV sentralt?), vil 
rådmannen involvere brukerutvalget ved NAV ÅS i arbeidet med å oppdatere planen. 
 
Sekretariatets vurdering: 
 
Tilbakemeldingen fra kommuneadministrasjonen viser at revisjonens anbefalinger nå 
er fulgt opp. 
 
  
Ås, 08.03.2016  
 
 
 
Jan T. Løkken/s./  
sekretær 
 
 

Vedlegg til sak 
E-post av 1.3.16 fra helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt vedr. oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapport ved NAV Ås – styring og samarbeid  
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Ås KU-11/16 
Dialog med ordføreren 
 
Saksbehandler:  Jan T. Løkken Saksnr.:  16/00093-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Ås kontrollutvalg 11/16 15.03.2016 
 
<<Forrige sak                      Sakslisten  >>Neste sak 

Sekretariatets innstilling: 
Dialogen med ordføreren tas til orientering.  
 
Vedlegg: 
         
SAKSUTREDNING: 
 
Ordfører Ola Nordal kommer i utvalget for å orientere om aktuelle saker/utfordringer i 
kommunen og ha en dialog med kontrollutvalget om gjensidige forventninger i 
arbeidet. 
 
2. utgave av Kontrollutvalgshåndboken er nå lagt ut på våre internettsider: 
www.follofiks.no. Håndboken beskriver blant annet hvordan en kan utvikle et godt 
samspill mellom kommunestyret og kontrollutvalget (s. 14).  
 
 
Ås, 07.03.2016  
 
 
 
Jan T. Løkken/s./  
sekretær 
 
  

http://www.follofiks.no/
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Ås KU-12/16 
Gjennomføring av overordnet analyse og plan for selskapskontroll 
 
Saksbehandler:  Jan T. Løkken Saksnr.:  16/00095-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Ås kontrollutvalg 12/16 15.03.2016 
 
<<Forrige sak                      Sakslisten  >>Neste sak 

Sekretariatets innstilling: 
FIKS bes utarbeide en overordnet analyse for selskapskontroll og legge fram en plan 
for denne kontrollen for perioden 2017 - 2020.  
 
Vedlegg: 
         
SAKSUTREDNING: 
 
Etter en endring av forskrift om kontrollutvalg, § 13, i 2012 er kontrollutvalgene pålagt 
å få utført en overordnet analyse av kommunens eierskap ut fra risiko- og 
vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for selskapskontroll på 
de ulike sektorer og med de ulike selskaper.  Denne analysen skal danne grunnlaget 
for en plan for selskapskontroll som skal gjelde for inntil hele valgperioden. 
 
FIKS har tidligere stått for innstilling om planen ovenfor kontrollutvalget og utført de 
årlige selskapskontrollene i form av eierskapskontroll (se www.follofiks.no) .  
Selskapskontroll som forvaltningsrevisjon er utført av revisjonen. 
Kommunereformutvalget som snart legger fram sin innstilling, vil trolig forelå at også 
eierskapskontrollen skal utføres av revisjonen. 
 
FIKS tar gjerne på seg å gjennomføre en overordnet analyse for selskapskontroll og 
utarbeide forslag til en plan for denne kontrollen for de kommende fire år.  
Alternativt kan kontrollutvalget spørre revisjonen om deres betingelser for å ta 
oppdraget.  
 
Vi vil eventuelt legge opp til en overordnet analyse som omfatter alle de  ca. 17 
selskapene som er aktuelle for denne kontrollen i Follo.  
 
Kontrollutvalgets innstilling om plan må sendes kommunestyret innen utgangen av 
året. 
 
Ås, 07.03.2016 
 
Jan T. Løkken/s./  
sekretær 
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Ås KU-13/16 
FKTs fagkonferanse og årsmøte 2016  
 
Saksbehandler:  Jan T. Løkken Saksnr.:  16/00098-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Ås kontrollutvalg 13/16 15.03.2016 
 
<<Forrige sak                      Sakslisten  >>Neste sak 

Sekretariatets innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling.  
 
Vedlegg: 
         
 
SAKSUTREDNING: 
 
Kontrollutvalget i Ås er medlem av Forum for kontroll og tilsyn (FKT). FKT inviterer til 
fagkonferanse og årsmøte ved Gardermoen 7. – 8. juni 2016.   
 
I utvalgets budsjett for 2016 er det avsatt kr 35 000 for at utvalget kan delta på kurs 
og konferanser.  Fire var påmeldt NKRFs kontrollutvalgskonferanse i februar.  Etter 
dette er det rom for en deltaker på FKT-konferansen. 
 
FIKS står for påmelding. Reiseregninger sendes direkte til kommunen.   
 
 
 
Ås, 08.03.2016  
 
 
 
Jan T. Løkken/s./  
Sekretær 
 
Vedlegg: Program for FKTs fagkonferanse og årsmøte 7.-8. juni 2016.  
 

Vedlegg til sak 
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Ås KU-14/16 
Orienteringssaker 
 
Saksbehandler:  Jan T. Løkken Saksnr.:  16/00097-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Ås kontrollutvalg 14/16 15.03.2016 
 
<<Forrige sak                      Sakslisten   

Sekretariatets innstilling: 
Orienteringssakene tas til orientering.  
 
Vedlegg: 
         

1. Godkjent protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 9. februar 2016. 
2. Kopi av brev til kommunestyret fra Skatteetaten av 15.2.16 vedr.  

Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Oppegård 
kommune. 

3. Saksutskrift fra kommunestyret: Vedtaket i sak 3/16 Rapport om 
selskapskontroll 2015.  

4. KS/PWC-rapport 2015: Kommunestyrets overordnede tilsynsansvar. 
5. Aktivitetsplanen pr mars 2016.  

 
 
Ås, 08.03 2016  
 
 
 
Jan T. Løkken/s./  
sekretær 
 
 

Vedlegg til sak 

   

   
 


