Kontrollutvalget i
Ås kommune
A jour pr 06.10.2020

Oversikt over saker til behandling 2020
Følgende rapportering
legges frem fortløpende

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

12.02.2020
kl. 14:00-18:00
Lille sal,
Ås kulturhus
2/20
(10.03.2020 kl. 18:00)
Lille sal,
Ås kulturhus

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

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

Saker
• Rapporter fra andre tilsynsorganer (f.eks. Fylkesmannen,
Helsetilsynet) og kommunens svar/oppfølging.
• Sekretariatets oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og
oppfølgingen av disse.
Saker
• 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
Dialogmøter m/
•
•
•

Rådmann og kommunalsjefer
Hovedverneombud og hovedtillitsvalgte
Ordfører, varaordfører og hovedutvalgsledere
Gruppeledere i kommunestyret

•
•
•

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
Ås kommune – Årsregnskap 2019 m/revisjonsberetning
(kontrollutvalgets uttalelse) – FORELØPIG
Orientering om status for kommunens smittevernberedskap
Engasjementsbrev fra Viken kommunerevisjon IKS
Orientering fra revisjonen
Møteplan 2.halvår 2020
Referat og orienteringer
Godkjenning av protokoll fra møte 28.april 2020
Ås kommune – Årsregnskap 2019 m/revisjonsberetning
(kontrollutvalgets uttalelse) – NY BEHANDLING
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Investeringer og gjeld
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Psykisk helsearbeid for
barn og unge i Ås kommune
Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forenklet etterlevelseskontroll
2019
Referat og orienteringer
Godkjenning av protokoll fra møte 26.mai 2020
Økonomirapport 1.tertial 2020
Forvaltningsrevisjonsrapport – Arbeidsmiljø for ansatte i grunnskolen i
Ås kommune
Forvaltningsrevisjonsrapport – Utleieboliger i Ås kommune
Henvendelse til kontrollutvalget – Oppfølging av K sak 63/19 –

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5/20
(09.06.2020 kl. 17:00)
Lille sal,
Ås kulturhus

•
•
•
•
•
•

6/20
(01.09.2020 kl. 18:00)
Lille sal,
Ås kulturhus

7/20
(13.10.2020 kl. 18:00)
Lille sal,
Ås kulturhus

8/20
(24.11.2020 kl. 18:00)
Lille sal,
Ås kulturhus

2020
(ikke fordelt)

•
•
•
•
•
•

Fremtidig plassering av ungdomshuset Midtgard
Kontrollutvalget – Regnskapsrapport pr 31.mai 2020
Referat og orienteringer
Orientering om status for kommunens smittevernberedskap
Orientering om NAV Ås
Orientering fra revisjonen
Kontrollutvalget – Regnskapsrapport pr 25.august 2020
Referat og orienteringer
Eventuelt
Orientering om startlån
Økonomirapport 2.tertial 2020
Rapport om forenklet etterlevelseskontroll 2019
Revisjonens rapport pr 30.04.2020
Overordnet revisjonsstrategi 2020
Orientering fra revisjonen
Risiko- og vesentlighetsvurdering – Ås kommune
Budsjett for kontrollarbeidet 2021
Møteplan 2021
Referat og orienteringer
Eventuelt
Forvaltningsrevisjonsrapport – Psykososialt skolemiljø i Ås kommune
(frist: 3.kvartal 2020)
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Plan for eierskapskontroll 2020-2024
Kontrollutvalgets årsplan 2021
Kurs og konferanser 2021
Referat og orienteringer
Eventuelt

•

Vurdere dialogmøte med

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

o
o

o

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

