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ÅS KOMMUNE 
Kontrollutvalget  Sak 31/08 

 

 
Utv.sak nr 31/08 
OVERORDNET ANALYSE FOR FORVALTNINGSREVISJON 
 
 
 
Saksbehandler:  Jan T. Løkken 

 
Arkivnr: 219  Saknr.:  08/2693 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Kontrollutvalget 31/08 24.11.2008 
 

 
 
Sekretariatets innstilling: 
 

1. Sekretariatet legger fram forslag til plan for forvaltningsrevisjon for Ås kommune på 
kontrollutvalgets neste møte.  

2. Planen baseres på overordnet analyse for Vestby kommune sammen med de innspillene 
som ble gitt i kontrollutvalgets møte 24. november 2008.  

 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
 
Kontrollutvalget 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
 
Overordnet analyse for Ås kommune fra kommunerevisoren 
 
SAKSUTREDNING: 
 
I henhold til Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 10, skal:  
Kontrollutvalget (skal) minst èn gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at 

kommunestyret eller fylkestingen er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av 

forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller fylkestingen selv som kan 

delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 

 

Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens 

virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for 

forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. 

 
Kommunerevisoren har utarbeidet vedlagte overordnete analyse av Ås kommune.  
 
Etter at kontrollutvalget har behandlet den overordnede analysen og gitt innspill til 
vurderingene om vesentlighet og risiko, vil sekretariatet utarbeide utkast til Plan for 
forvaltningsrevisjon.  Etter at kontrollutvalget har behandlet planen i sitt møte den 2. 
desember, legger utvalget planen fram for kommunestyret.   
 
 



ÅS KOMMUNE 
Kontrollutvalget  Sak 32/08 

 

 
Utv.sak nr 32/08 
ORIENTERINGSSAKER 
 
 
 
Saksbehandler:  Jan T. Løkken 

 
Arkivnr: 219  Saknr.:  08/2694 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Kontrollutvalget 32/08 24.11.2008 
 

 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
 
Orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
 
Kontrollutvalget 
 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
 

1) Utvalgets leder vil i møtet orientere fra kommunens møte med FDR om fremtidig 
revisjonsordning i Follo som er berammet til den 19. november. 

2) Kopi av kommunens svar av 22. oktober d.å. på revisors brev av 17. juni vedr. 
regnskapet for 2007 (jf. kopier av tidligere korrespondanse i saken under 
orienteringssaker i forrige møte) 

3) Kopi av revisors brev av 1. oktober 2008 til rådmannen vedr. honorar til Nesodden 
arkitektkontor og rådmannens svar av 13. november. 

4) Kopi av revisors brev av 3. november d.å. til rådmannen vedr. investeringsregnskapet 
og rådmannens svar av 14. november 

 


