
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Kontrollutvalget i Ås kommune 
 
Møtetid: 09.06.2020 kl. 17:00 
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) for Ina Alvide Rangønes Libak (Ap) 
 
Forfall:  
Ina Alvide Rangønes Libak (Ap) 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Trine Christensen, rådmann (under sak 34 
Emil Schmidt, økonomisjef (under sak 31, 32, 33, 35, 36) 
Ellen Benestad, kommunalsjef Oppvekst og opplæring (under sak 31, 32, 33, 35, 
36) 
Nils Erik Pedersen, kommunalsjef Teknikk, samfunn og miljø 
Tove Kreppen Jørgensen, kommunalsjef Organisasjon og fellestjeneste 
Vibeke Aaser Grønli, virksomhetsleder Grunnskole (under sak 31, 32, 33, 35, 36) 
Knut Grøholt, leder Boligforvaltning 
 
Fra Viken kommunerevisjon IKS møtte: 
Steinar Neby, stedlig leder 
Even Tveter, forvaltningsrevisor 
Maria Ekman, forvaltningsrevisor 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS 
 
Diverse merknader: 
Behandlingsrekkefølge; sak 31, 32, 35, 36, 33, 34, 37. 
 
Møteprotokoll godkjent 16.06.2020 
 
 

Sverre Strand Teigen/s./  Håkon Lars Henriksen/.s/ 
Leder  nestleder 
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Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

31/20 20/00057-2 Godkjenning av protokoll fra møte 26.mai 2020 3 

32/20 20/00063-1 Økonomirapport 1.tertial 2020 4 

33/20 19/00041-5 Forvaltningsrevisjonsrapport - Arbeidsmiljø for 
ansatte ved grunnskolen i Ås kommune 

5 

34/20 18/00179-8 Forvaltningsrevisjonsrapport - Utleieboliger i Ås 
kommune 

7 

35/20 20/00061-2 Henvendelse til kontrollutvalget - Oppfølging av K-
sak 63/19 - Fremtidig plassering av ungdomshuset 
Midtgard 

9 

36/20 20/00062-1 Kontrollutvalget - Regnskapsrapport pr 31.mai 2020 10 

37/20 20/00021-5 Referat og orienteringer 11 

Eventuelt 
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Ås KU-31/20 
Godkjenning av protokoll fra møte 26.mai 2020 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Protokollen fra møte 26.mai 2020 godkjennes. 
 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes behandling 09.06.2020: 
 
  
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes vedtak 09.06.2020: 
 
Protokollen fra møte 26.mai 2020 godkjennes. 
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Ås KU-32/20 
Økonomirapport 1.tertial 2020 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar økonomirapport 1.tertial 2020, til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes behandling 09.06.2020: 
Økonomisjef Emil Schmidt orienterte om økonomisk status. 
 
Leder etterspurte mulighet for kontrollutvalget til å delta i opplæring i Framsikt 
(kommunens digitale verktøy for analyse, planlegging, budsjettering, rapportering og 
virksomhetsstyring) 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes vedtak 09.06.2020: 
 
Kontrollutvalget tar økonomirapport 1.tertial 2020, til orientering. 
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Ås KU-33/20 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Arbeidsmiljø for ansatte ved 
grunnskolen i Ås kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten Arbeidsmiljø for ansatte 

ved grunnskolen i Ås kommune, og ber rådmann følge opp følgende anbefalinger: 
a) Kommunen bør forsikre seg om at det er et systematisert 

medbestemmelsesarbeid ved alle de kommunale skolene. 
b) Kommunen bør forsikre seg om at alle avvik knyttet til vold, trusler og 

trakassering blir kartlagt, tilstrekkelig behandlet, og unngå at det blir en årsak 
til sykefravær. 

c) Skolene bør utarbeide klare retningslinjer for hva de anser som alvorlige avvik 
og mindre alvorlige avvik 

d) Skolene bør forsikre seg om at iverksatte tiltak i forbindelse med avvik er godt 
kjent for berørte ansatte. 

2. Kommunestyret ber rådmann gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding om 
oppfølging av anbefalingene innen 6 måneder. 

 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes behandling 09.06.2020: 
Forvaltningsrevisor Maria Ekman presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. 
 
Virksomhetsleder Vibeke Aaser Grønli svarte på spørsmål vedrørende fokus på 
kompetanse innen konflikthåndtering. 
 
Kommunalsjef Ellen Benestad viste til at det årlig utarbeides en Tilstandsrapport for 
grunnskolen. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes vedtak 09.06.2020: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten Arbeidsmiljø for ansatte 

ved grunnskolen i Ås kommune, og ber rådmann følge opp følgende anbefalinger: 
a) Kommunen bør forsikre seg om at det er et systematisert 

medbestemmelsesarbeid ved alle de kommunale skolene. 
b) Kommunen bør forsikre seg om at alle avvik knyttet til vold, trusler og 

trakassering blir kartlagt, tilstrekkelig behandlet, og unngå at det blir en årsak 
til sykefravær. 

c) Skolene bør utarbeide klare retningslinjer for hva de anser som alvorlige avvik 
og mindre alvorlige avvik 
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d) Skolene bør forsikre seg om at iverksatte tiltak i forbindelse med avvik er godt 
kjent for berørte ansatte. 

2. Kommunestyret ber rådmann gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding om 
oppfølging av anbefalingene innen 6 måneder. 
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Ås KU-34/20 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Utleieboliger i Ås kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapport Utleieboliger i Ås kommune, 

og ber rådmann følge opp følgende anbefalinger: 
1) Gjennomføre gjengs leievurdering av boliger hvor dette ikke er gjort siste 

tre år. 
2) Gjennomgå portefølje av boliger for å vurdere om boligen både har en 

beliggenhet og en beskaffenhet som er tilpasset leietagerne. 
3) Vurdere behovet for overkapasitet av utleieboliger. 
4) Etablere et system som systematiserer opplysninger om boligens generelle 

beskaffenhet og behov for vedlikehold. 
5) Gjennomføre jevnlige tilstandsvurderinger av boligene. 
6) Gjennomføre tilstrekkelig preventivt vedlikehold. 
7) Sikre tilstrekkelig kapasitet for raskt å kunne klargjøre boligene for ny 

utleie. 
8) Følge rutinebeskrivelse om samarbeid om husleierestanser. 

2. Kommunestyret ber rådmann gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding for 
hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 12 måneder. 

 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes behandling 09.06.2020: 
Forvaltningsrevisor Even Tveter presenterte rapporten. 
 
Leder Knut Grøholt svarte på spørsmål om brannsikkerhet i boligene/leilighetene 
samt vurdering av overkapasitet på boliger/leiligheter. 
 
Kommunalsjef Nils Erik Pedersen orienterte om vedlikeholdsplaner og 
husleierestanser. 
 
Wenche Berg fremmet følgende tilleggsforslag til innstillingens punkt 5): 
 
«…, herunder brannsikkerhet.» 
 
Votering: 
Tilleggsforslag fra Wenche Berg ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
Innstillingen med tilleggsendring ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes vedtak 09.06.2020: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapport Utleieboliger i Ås kommune, 

og ber rådmann følge opp følgende anbefalinger: 
1) Gjennomføre gjengs leievurdering av boliger hvor dette ikke er gjort siste 

tre år. 
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2) Gjennomgå portefølje av boliger for å vurdere om boligen både har en 
beliggenhet og en beskaffenhet som er tilpasset leietagerne. 

3) Vurdere behovet for overkapasitet av utleieboliger. 
4) Etablere et system som systematiserer opplysninger om boligens generelle 

beskaffenhet og behov for vedlikehold. 
5) Gjennomføre jevnlige tilstandsvurderinger av boligene, herunder 

brannsikkerhet. 
6) Gjennomføre tilstrekkelig preventivt vedlikehold. 
7) Sikre tilstrekkelig kapasitet for raskt å kunne klargjøre boligene for ny 

utleie. 
8) Følge rutinebeskrivelse om samarbeid om husleierestanser. 

2. Kommunestyret ber rådmann gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding for 
hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 12 måneder. 
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Ås KU-35/20 
Henvendelse til kontrollutvalget - Oppfølging av K-sak 63/19 - 
Fremtidig plassering av ungdomshuset Midtgard 
 
Sekretariatets innstilling: 

 
1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering. 
2. Kontrollutvalget ber om en skriftlig tilbakemelding fra rådmann vedrørende 

oppfølging av kommunestyrets vedtak 23.10.2019 i sak 63/19 Fremtidig 
plassering av ungdomshuset Midtgard. 

 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes behandling 09.06.2020: 
Kommunalsjef Ellen Benestad orienterte om at det vil bli lagt frem en egen sak for 
politisk behandling i august. 
Kommunalsjef Nils Erik Pedersen opplyste at ungdomshuset Midtgard tidligst vil 
kunne bli revet sommeren 2021. 
 
Leder fremmet forslag om innstillingens punkt 1. Innstillingens punkt 2 strykes. 
 
Votering: 
Forslag fra leder ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes vedtak 09.06.2020: 

 
1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering. 
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Ås KU-36/20 
Kontrollutvalget - Regnskapsrapport pr 31.mai 2020 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar regnskapsrapport pr 31.mai 2020, til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes behandling 09.06.2020: 
Leder viste til saken. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes vedtak 09.06.2020: 
 
Kontrollutvalget tar regnskapsrapport pr 31.mai 2020, til orientering. 
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Ås KU-37/20 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes behandling 09.06.2020: 
Leder viste til referat- og orienteringssakene. 
 
Referatsaker (RS):  
 
RS 03/20 Kontrollutvalgets årsrapport 2019, saksprotokoll KST sak 30/20 

 
 
Orienteringssaker (OS):  
 
OS 22/20 Follo LMS IKS Årsmelding 2019 
 Follo LMS IKS Årsregnskap 2019 
   
OS 23/20 Oversikt over saker til behandling 2020, pr 03.06.20 

 
 

Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes vedtak 09.06.2020: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
 
 
 
  



  
Kontrollutvalget i Ås kommune 09.06.2020 Side 12 av 12 

  

Eventuelt  

 
Oppfølging av kontrollutvalgets uttalelse til Ås kommunes årsregnskap og 
årsberetning for 2019 
Håkon L. Henriksen tok opp saken. Kontrollutvalget tilføyde i sin uttalelse til 
regnskapet følgende setning: 
 
«Kontrollutvalget vil se nærmere på kommunens administrative rutiner og fullmakter 
til virksomhetene, budsjettstyring og internkontroll i virksomhetene, samt 
rapportering.» 
 
Håkon L. Henriksen fremmet følgende forslag: 
 
Kontrollutvalget ber rådmannen gi kontrollutvalget en orientering i neste møte om hva 
status var, og nå er, i forhold til punktene i kontrollutvalgets uttalelse. 
 
Votering 
Forslag fra Håkon L. Henriksen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Vedtak 
 
Kontrollutvalget ber rådmannen gi kontrollutvalget en orientering i neste møte om hva 
status var, og nå er, i forhold til punktene i kontrollutvalgets uttalelse. 
 
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 18:29. 


