
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 

 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 24.11.2008 
 
FRA SAKSNR: 31/08 FRA KL: 19.00 
TIL SAKSNR: 32/08 TIL KL: 20.45 

 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
 
 
 
Møtende medlemmer: Håkon L. Henriksen (H), leder, Kari Munthe (SP), Sigvalde 
Neerland (KrF), Einride Berg (A) og Reidun Aalerud (H) 
 
 
 
Møtende varamedlemmer:  
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Fra sekretariatet:  Jan T. Løkken 
Fra kommunerevisjonen: Bjørn Auren 
 
 
Diverse merknader:  
 
 
 
Godkjent 25. november 2008 av: Håkon L. Henriksen og Kari Munthe 
 
Underskrifter: 

 



Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument. 
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Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument. 

 
Utv.sak nr. 31/08  
OVERORDNET ANALYSE FOR FORVALTNINGSREVISJON  
 
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.  

 
Votering:  Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til innstillingen. 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak 24.11.2008: 
 

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.  

 
 
 
  
Utv.sak nr. 32/08  
ORIENTERINGSSAKER  
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
 
Orienteringssakene tas til orientering. 
 
Kontrollutvalgets behandling 24.11.2008: 
Kontrollutvalgets medlemmer hadde følgende merknader til Vedlegg  2) :   
 
Revisor peker i i sitt brev av 17. juni d.å. vedr. kommuneregnskapet  og  prosjekt 0608 Moer 
sykehjem på at en plan om å selge en eiendom ikke er en kjent inntekt og kan således ikke 
brukes til å finansiere utgifter i investeringsregnskapet, jf. kommuneloven § 48, 2. ledd 2. 
setning. Kontrollutvalget slutter seg til revisors vurdering og ber om at rådmannen foreslår en 
annen finansiering av denne investeringen.  
Kontrollutvalget slutter seg også til revisors vurdering i hans brev av 17. juni d.å. om at det 
ikke er gitt en tilfredsstillende forklaring på hvorfor Ås kommune fikk en vesentlig høyere 
pensjonspremie (Konto 109000 Pensjon fellesordning) i 2007 enn i 2006. Utvalget kan heller 
ikke se at rådmannens brev av 22. oktober d.å. gir en forklaring. 
 
Einride Berg foreslo følgende vedtak vedr. Vedlegg 3): 
 

1. Kontrollutvalget mener at søknaden om utvidet honorarramme skulle vært avslått. 



Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument. 

2. Kontrollutvalget konstaterer at rådmannen mener saken til plankomiteen om utvidet 
ramme er dårlig utredet og at innstillingen er dårlig begrunnet. Kontrollutvalget mener 
dette er kritikkverdig. 

3. Kontrollutvalget konstaterer at rådmannen mener at plankomiteen burde ha behandlet 
endringer i oppdraget. Kontrollutvalget mener at Plankomiteens behandling er 
kritikkverdig. 

4. Kontrollutvalget mener at rådmannens forklaring på honorarøkningen ikke er 
tilfredsstillende forklart, og om at dette blir gjort overfor kontrollutvalget. 

 
 
Votering: 
 
Forslagene til vedtak vedr. vedlegg 2) og vedlegg 3) ble enstemmig vedtatt. 
 
Kontrollutvalgets vedtak 24.11.2008: 
 
Kontrollutvalget har følgende merknader til orienteringssakene: 
 
Vedlegg  2):   
 
Revisor peker i i sitt brev av 17. juni d.å. vedr. kommuneregnskapet  og  prosjekt 0608 Moer 
sykehjem på at en plan om å selge en eiendom er ikke en kjent inntekt og kan således ikke 
brukes til å finansiere utgifter i investeringsregnskapet, jf. kommuneloven § 48, 2. ledd 2. 
setning.  Kontrollutvalget slutter seg til revisors vurdering og ber om at rådmannen foreslår en 
annen finansiering av denne investeringen.  
Kontrollutvalget slutter seg også til revisors vurdering  i hans brev av 17. juni d.å. om at det 
ikke er gitt en tilfredsstillende forklaring på hvorfor Ås kommune fikk en vesentlig høyere 
premie (Konto 109000 Pensjon fellesordning) i 2007 enn i 2006. Utvalget kan heller ikke se at 
rådmannens brev av 22. oktober d.å. gir en nærmere forklaring. 
 
Vedlegg 3): 
 

1. Kontrollutvalget mener at søknaden om utvidet honorarramme skulle vært avslått. 
2. Kontrollutvalget konstaterer at rådmannen mener saken til plankomiteen om utvidet 

ramme er dårlig utredet og at innstillingen er dårlig begrunnet. Kontrollutvalget mener 
dette er kritikkverdig. 

3. Kontrollutvalget konstaterer at rådmannen mener at plankomiteen burde ha behandlet 
endringer i oppdraget. Kontrollutvalget mener at Plankomiteens behandling er 
kritikkverdig. 

4. Kontrollutvalget mener at rådmannens forklaring på honorarøkningen ikke er 
tilfredsstillende forklart, og om at dette blir gjort overfor kontrollutvalget. 

 
 
 
  


