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Eventuelt 

    

Eventuelle forfall eller inhabilitet meldes til sekretæren. Varamedlemmer møter etter 
særskilt innkalling.  
 
 
Ås, 19.11.2019 
 
 
 Sverre Strand Teigen/s./  
 Leder  
  Kjell Tore Wirum/s./ 
  Kontrollsekretær 
  

http://www.follofiks.no/
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Ås KU-32/19 
Presentasjon av kontrollutvalgets medlemmer 
 
Saksbehandler:  Kjell Tore Wirum Saksnr.:  19/00145-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Kontrollutvalget i Ås kommune 32/19 26.11.2019 
 
 

Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Vedlegg: 
Saksprotokoll KST sak 55-19 Valg av kontrollutvalg - konstituering 2019 - 2023 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Ås kommunestyre vedtok 23.10.19 sak 55/19 Valg av kontrollutvalg – 
konstituering 2019 - 2023.  
 
Det legges opp til at kontrollutvalgets nyvalgte medlemmer og/eller møtende vara, 
sekretær og oppdragsansvarlig revisor presenterer seg. 
 
 
Ås, 19.11.19 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
 
 
 

Vedlegg til sak 
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Ås KU-33/19 
Kontrollutvalgets rolle og oppgaver 
 
Saksbehandler:  Kjell Tore Wirum Saksnr.:  19/00147-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Kontrollutvalget i Ås kommune 33/19 26.11.2019 
 
 

Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Vedlegg: 
Modul 1 Kontrollutvalgets rolle og ansvar 
 
SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver følger av  
 
 Lov 22.juni 2018 nr.83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) kapittel 23  
 Forskrift 17.juni 2019 nr.904 om kontrollutvalg og revisjon 

 
 
Folkevalgtopplæring  
Det legges opp til en folkevalgtopplæring for kontrollutvalget.  
Folkevalgtopplæringen foreslås delt opp i følgende moduler: 
 
Modul Tema Dato 
Modul 1 Kontrollutvalgets rolle og ansvar 26.11.19 
Modul 2 Kontrollutvalgets planarbeid  
Modul 3 Gjennomføring av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll  
Modul 4 Kontrollutvalget i media  
Modul 5 Kommunedirektørens internkontroll  
Modul 6 Økonomistyring og regnskap. Kontrollutvalgets påse-ansvar  

 
Modulene fordeles på flere kontrollutvalgsmøter, enten som egen sak eller relatert til 
konkrete saker som kontrollutvalget skal behandle i det aktuelle møte.  
Modulene vil bli gjennomgått av sekretariatet.  
 
I tillegg vil oppdragsansvarlig regnskapsrevisor gjennomgå sitt arbeid i forbindelse 
med fremleggelse av revisjonsplan, rapportering i henhold til planen samt i 
forbindelse med fremleggelse av revisjonsberetning for kommunens årsregnskap.  
 
Det vil legges frem en felles sak for deltakelse på kurs og konferanser 2020. 
Eksterne kurs og konferanser vil bli ført opp i kontrollutvalgets aktivitetsplan. 
 
 
Kontrollutvalgets handlingsplan 
Kontrollutvalgets handlingsplan, sist vedtatt 12.12.17 i sak 32/17, er publisert under 
kontrollutvalgets styringsdokument, 
https://www.follofiks.no/kontrollutvalg/as/styringsdokument/   

https://www.follofiks.no/kontrollutvalg/as/styringsdokument/
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Handlingsplanen er ikke oppdatert i forhold til ny kommunelov og forskrift for 
kontrollutvalg og revisjon. 
 
Det foreslås at handlingsplanen tas opp til ny vurdering når kontrollutvalget har fått 
mer erfaring i arbeidet. 
 
 
Kontrollutvalgets aktivitetsplan  
For å holde oversikt over oppgavene har kontrollutvalget en rullerende aktivitetsplan. 
Denne ligger under sak om Referat og orienteringer. Planen blir ajourført etter hvert 
møte og legges frem på utvalgsmøtene til orientering.  
Det foreslås at ordningen med en aktivitetsplan videreføres. 
 
 
Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til diskusjon. 
 
 
Ås, 19.11.19 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
 
 
 
 

Vedlegg til sak 
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Ås KU-34/19 
Rutiner for kontrollutvalgets møter 
 
Saksbehandler:  Kjell Tore Wirum Saksnr.:  19/00156-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Kontrollutvalget i Ås kommune 34/19 26.11.2019 
 
 

Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget vedtar følgende rutiner for kontrollutvalgets møter:  
 
1. Sekretariatet sender ut en foreløpig dagsorden til ... 14 dager før møtet.  
2. Protokollen godkjennes …  
3. Protokollen signeres av … 
 
Vedlegg: 
Samtykkeerklæring 
 
SAKSUTREDNING: 
I forbindelse med ny kontrollutvalgsperiode så legger sekretariatet frem følgende sak 
slik at kontrollutvalget kan beslutte hvilke rutiner det vil ha i forbindelse med 
kontrollutvalgets møter. 
 
Før møtet  
Sekretariatet sender ut en foreløpig dagsorden til  
 
1) utvalgets leder, eller  
2) alle utvalgets medlemmer (dagens praksis)  

 
14 dager før møtet.  
 
Dokument fra revisjonen, kommunen eller eksterne skal være meldt inn til 
sekretariatet senest 14 dager før møtet.  
 
Sekretariatet publiserer saksdokumentene til møtet 1 uke før møtet. Møteinnkallingen 
går til utvalgets medlemmer, kommunens postmottak og revisor. Kopi sendes til 
ordfører, rådmann og eventuelle varamedlemmer som skal møte grunnet forfall fra de 
faste medlemmene. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.  
 
Alle saksdokumenter gjøres tilgjengelig på www.follofiks.no 
 
Forfall meldes til sekretariatet i god tid før møtet, slik at det er tid til å kunne innkalle 
varamedlem.  
 
Medlemmene har selv ansvar for å reise spørsmål om sin habilitet. Spørsmål om 
habilitet rettes til sekretariatet i god tid før møtet, slik at det er tid til å kunne innkalle 
varamedlem. 
 
 
 

http://www.follofiks.no/
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Under møtet  
Utvalget har som hovedregel åpne møter. Ved lukking av møtet gjelder 
kommunelovens bestemmelser.  
 
Utvalgets medlemmer har taushetsplikt når det gjelder taushetsbelagt informasjon de 
blir gjort kjent med i saksdokumenter eller i selve møtet. Medlemmene bes signere 
vedlagte Samtykkeerklæring for behandling av personopplysninger.  
 
Utvalgets medlemmer har møteplikt, tale- og forslagsrett samt stemmeplikt i møtene. 
Det samme gjelder for varamedlemmer.  
 
Ordfører og oppdragsansvarlig revisor eller hans eller hennes stedfortreder har møte- 
og talerett i utvalgets møter.  
 
Utvalget kan gi andre, for eksempel rådmann eller den vedkommende bemyndiger i 
sitt sted, talerett i utvalgets møter eller kun i de saker hvor rådmann er invitert 
særskilt til å orientere.  
 
Forslag som fremmes av utvalgets medlemmer i møte, skal som hovedregel legges 
frem skriftlig av forslagsstiller. Sekretariatet kan bistå forslagsstiller med 
formuleringen av forslag. 
 
Bevertning  
Praksis i dag er enkel bevertning i møtene, dvs. kaffe/te og lefse. Utvalget bør ta 
stilling til om denne praksisen skal videreføres. 
 
Etter møtet  
Sekretariatet  
 
a) ferdigstiller protokollen i møtet, alternativt  
b) sender ut utkast til protokoll i løpet av 1-2 dager etter at møtet er avholdt. Utvalgets 

medlemmer og/eller møtende vara, gis en frist på 2-3 dager til å komme med innspill på 
endringer. Dersom det kommer innspill på endringer, sendes det ut en korrigert protokoll 
til medlemmene med ny frist for tilbakemelding. (dagens praksis)  

 
 
Protokollen godkjennes av  
 
1) utvalgets leder,  
2) utvalgets leder og nestleder, eller  
3) samtlige av utvalgets medlemmer og vara som møtte (dagens praksis)  

 
Protokollen offentliggjøres til utvalgets medlemmer, kommunens postliste, ordfører, 
rådmann, revisjonen og eventuelle varamedlem som har møtt grunnet forfall fra faste 
medlemmer.  
 
Protokollen gjøres tilgjengelig på www.follofiks.no 
 
 
 
 

http://www.follofiks.no/
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Protokollen signeres av  
 
1) utvalgets leder,  
2) utvalgets leder og nestleder (dagens praksis), eller 
3) samtlige av utvalgets medlemmer og vara som møtte.  

 
Annet  
Møteplan  
Sekretariatet utarbeider forslag til møteplan årlig eller for hvert halvår, avhengig av 
kommunens rutiner og praksis for vedtakelse av møteplan. Kontrollutvalget bør ta 
stilling til preferanse på møtedag samt preferanse på møtetidspunkt. Møteplan for 
1.halvår 2020 vil bli fremmet som egen sak i utvalgets neste møte.  
 
Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til diskusjon.  
 
 
Ås, 19.11.19  
 
 
Kjell Tore Wirum/s./  
kontrollsekretær 
 
 

Vedlegg til sak 

 
 
  



Kontrollutvalget i Ås kommune 26.11.2019  Side 8 av 16 

 

Ås KU-35/19 
Orientering fra revisjonen 
 
Saksbehandler:  Kjell Tore Wirum Saksnr.:  18/00075-4 
Saksgang  Møtedato 

1 Kontrollutvalget i Ås kommune 35/19 26.11.2019 
 
 

Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Vedlegg: 
         
 
SAKSUTREDNING: 
Oppdragsansvarlig revisor vil orientere om følgende:  
 
Status for Viken Kommunerevisjon IKS  
Orientering om status for sammenslåingen/fusjonen av Follo Distriktsrevisjon IKS og 
Buskerud Kommunerevisjon IKS og etableringen av Viken Kommunerevisjon IKS.  
 
 
Status for regnskapsrevisjon  
Orientering om status for arbeidet med følgende:  
 

 Revisjonens arbeid etter revisjonsplan for revisjonsåret 2019 (revisjonen skal 
utarbeide en rapport pr 31.10.19) 

 
 
Status for forvaltningsrevisjon  
Orientering om status for arbeidet med forvaltningsrevisjonsprosjektene:  
 

 Utleieboliger (ifølge prosjektplanen skulle rapporten vært ferdigstilt juni 2019) 

 Arbeidsmiljø for ansatte i grunnskolen (prosjektplanen mangler info om når 
rapporten vil forventes ferdigstilt) 

 
 
Andre undersøkelser  
Orientering om status for arbeidet med følgende:  
 

 Rapport om kjøp på rammeavtaler (revisjonens rapport pr 31.12.18 mangler info 
om når rapporten vil forventes ferdigstilt) 

 
 
Ås, 19.11.19 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./  
kontrollsekretær 
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Ås KU-36/19 
Ås kommune - Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget 
 
Saksbehandler:  Kjell Tore Wirum Saksnr.:  19/00155-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Kontrollutvalget i Ås kommune 36/19 26.11.2019 
 
 

Utvalgsleders forslag til vedtak: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret vedtar deltakelse i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS.  
2. Kommunestyret slutter seg til fremlagte selskapsavtale for Viken 

Kontrollutvalgssekretariat IKS.  
3. Til representantskapet i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS velges følgende: 

a) Medlem: Ordfører 
b) Vara: Varaordfører 

4. Kommunestyret forutsetter at nytt kontrollutvalgssekretariat ivaretar 
sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget fra og med 01.01.2020, eventuelt når 
selskapet er opprettet. 

 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Ås kommunestyre 
 
Vedlegg: 
Saksutskrift Styret i FIKS sak 14-19 Etablering av Viken Kontrollutvalgssekretariat 
IKS, Utredning Viken Kontrollutvalgssekretariat - rettet 030719, Selskapsavtale Viken 
Kontrollutvalgssekretariat IKS 260919 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Ås kommunestyre 
 
 
SAKSUTREDNING: 
Ås kommune har siden 2006 vært deltaker i og kjøper sekretariatstjenester fra Follo 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS). FIKS er nå i ferd med å bli slått 
sammen/fusjonert med to andre sekretariat og etablere Viken 
Kontrollutvalgssekretariat IKS.  
I denne forbindelse må Ås kommune ta stilling til valg av sekretariatsordning for 
kontrollutvalget.  
 
Etter den nye kommuneloven skal kommunestyret velge sekretariatsordning etter 
innstilling fra kontrollutvalget. 
 
HJEMMEL 
Det følger av lov 22.juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven) § 23-7: 
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§ 23-7.Sekretariatet 
Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget får sekretariatsbistand som 

tilfredsstiller utvalgets behov. 
Sekretariatet skal påse at de sakene som behandles av kontrollutvalget, er forsvarlig utredet, og 

at utvalgets vedtak blir iverksatt. 
Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon og av 

den eller dem som utfører revisjon for kommunen eller fylkeskommunen. 
Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til 
a) ansatte i kommunen eller fylkeskommunen som har andre arbeidsoppgaver enn å være 

sekretær for kontrollutvalget 
b) den som utfører revisjon for den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen 
c) medlemmer av kontrollutvalget, kommunestyret eller fylkestinget i den aktuelle kommunen 

eller fylkeskommunen. 
Den som utfører sekretariatsoppgaver for kontrollutvalget, er direkte underordnet kontrollutvalget 

og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir. 
Kommunestyret og fylkestinget velger selv sekretariat for kontrollutvalget etter innstilling fra 

kontrollutvalget. 

 
Bestemmelsen har tidligere vært i fastsatt i forskrift. 
Sjette ledd er ny bestemmelse som tidligere ikke var avklart i verken lov eller forskrift. 
 
Bakgrunn for saken  
I løpet av 2019 har FIKS hatt dialog med Kontrollutvalgssekretariate for Buskerud og 
omegn (KUBIS) og Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS) om 
sammenslåing av selskapene til Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS. Selskapene 
har vurdert sammenslåing f.o.m. 1.1.2020.  
Selskapene har utredet sammenslåingen i vedlagte rapport med tilhørende 
selskapsavtale.  
Styret i FIKS behandlet avtalen 10.10.2019 og anbefalte sammenslåingen (protokoll i 
sak 14/19 vedlagt).  
Utredningen peker på 4 mulige organisasjonsformer for Viken 
Kontrollutvalgssekretariat, og anbefaler et interkommunalt selskap. Dersom Viken 
Kontrollutvalgssekretariat IKS etableres, vil selskapet per 01.01.2020 kunne ha 30 
deltakerkommuner, et budsjett på ca. 7 MNOK og en grunnbemanning på 6 årsverk. I 
tillegg vil selskapet kunne selge tjenester til andre kommuner. ROKUS IKS selger i 
dag sekretariatstjenester til Asker og Bærum. 
 
Dannelsen av Viken IKS kan formelt skje etter likelydende vedtak i de berørte 
kommunestyrer. Styret i FIKS anbefaler at Ås kommune viderefører sin deltakelse i 
interkommunalt samarbeid gjennom dette nye selskapet. Eventuelle økonomiske 
forpliktelser, herunder spesielt andel av pensjonsforpliktelser, Ås kommune har til 
FIKS vil bli overført til det nye selskapet.  
Ås kommune vil ha en eierandel på 3,5 % i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS og 
forplikte seg til et deltakerinnskudd på kr 28.000.- 
 
Ulike alternativer for ny sekretariatsordning  
På bakgrunn av sammenslåingen må Ås kontrollutvalg ha ny sekretariatsløsning fra 
og med avviklingen av FIKS.  
Kontrollutvalget vurderer tre ulike alternativer:  
 
1. Ås kommune trer inn i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS og kontrollutvalget mottar 

tjenesten derfra.  
2. Ås kommune kjøper tjenesten i markedet.  
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3. Ås kommune ivaretar sekretariatsfunksjonen selv. 

 
Nedenfor gjennomgås de ulike alternativene.  
 
Alternativ 1: Ås kommune trer inn i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS og 
kontrollutvalget mottar tjenesten derfra.  
Ås kontrollutvalg har vært tilfreds med tjenester fra FIKS. Utvalget ser at en større 
organisasjon vil gi større sikkerhet for kontinuitet og kvalitet i tjenestetilbudet, 
gjennom mindre sårbarhet ved sykdom og annet fravær samt større fagmiljø. I Viken 
Kontrollutvalgssekretariat IKS antas det at muligheten til faglig utveksling mellom 
kommunenes kontrollutvalg vil være god.  
 
Alternativ 2: Ås kommune kjøper tjenesten i markedet.  
Gjennom markedet vil kommunen stå friere til å velge tilbyder av tjenesten. En 
utfordring er at revisjonsselskaper som tar revisjonsoppdrag for kommunen ikke har 
anledning til å levere en slik tjeneste. Markedet for firmaer med 
revisjonskompetanse, men som ikke ønsker å levere tilbud på revisortjenester antas 
dermed å være noe begrenset.  
Ås kommune kan også innhente tilbud fra Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS. Per i 
dag er ikke prisnivået for disse tjenester kjent. Det må antas at tjenestene vil være 
dyrere for kommuner utenfor selskapet enn innenfor. Muligheten til faglig utveksling 
mellom kontrollutvalg i regionen antas å være mer begrenset utenfor Viken 
Kontrollutvalgssekretariat IKS. 
Kjøp av sekretariatstjenester i markedet er tidsbegrenset og må gjentas før 
avtaleperiodens utløp. Utgifter til utlysning, tilbudsevaluering og inngåelse av avtale 
om sekretatriatstjenester kommer da i tillegg til selve leveransen av de ordinære 
sekretariatstjenestene. Kjøp av tidsbegrensede sekretariatstjenester er med på å 
svekke kontinuiteten i kontrollutvalgets og sekretariatets arbeid. 
 
Alternativ 3: Ås kommune ivaretar sekretariatsfunksjonen selv.  
Dette er en ordning som kun et fåtall av kommuner eller fylkeskommuner har valgt. 
Av kommunene er det Oslo, Bergen og Trondheim som har eget ansatt sekretariat. 
 
En slik løsning forutsetter at den ansatte ikke har andre oppgaver i kommunen. En 
slik løsning vil innebære en ny funksjon/deltidsstilling i kommunen. Dette alternativet 
vil være sårbart ift. kontinuitet og kvalitet i tjenestetilbudet, og ikke gi støtte i et 
fagmiljø. En slik løsning vil gi begrensede muligheter til faglig utveksling mellom 
kontrollutvalg i regionen. 
 
 
ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER  
Skulle Ås kommune velge en annen løsning enn å videreføre sin deltakelse i 
interkommunalt samarbeid gjennom FIKS/Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS, så vil 
Ås kommune hefte for sin andel av økonomiske forpliktelser i FIKS, herunder spesielt 
påløpte pensjonsforpliktelser. Disse er ikke beregnet per dags dato. Det legges opp 
til å gjøre opp økonomisk status pr 31.12.19 i sammenheng med at Oppegård 
kommune og Ski kommune avslutter sin deltakelse ved årsskiftet 2019. Nesodden 
kommune har også vedtatt å tre ut av FIKS ved årsskiftet 2019, men har også vedtatt 
deltakelse i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS fra og med 01.01.2020.  
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Ved uttreden vil Ås kommunes økonomiske forpliktelser overfor FIKS måtte komme 
til utbetaling i 2020.  
I tillegg er Ås kommune vertskommune for FIKS og de ansatte i FIKS er ansatt i Ås 
kommune. Her må ansettelsesforhold uansett avklares med Viken 
Kontrollutvalgssekretariat vedrørende virksomhetsoverdragelse. 
FIKS har avtale med Ås kommune vedrørende leie av kontorlokaler samt kjøp av 
merkantile tjenester (Lønn, regnskap, IT, arkiv etc.). Disse avtaleforholdene må 
avklares med FIKS / Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS vedrørende 
virksomhetsoverdragelse og videreføring i nytt selskap. 
 
Anbefaling  
Alternativ 1 med inntreden i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS er å foretrekke.  
 
Vedtak i denne saken foreslås fattet i kommunestyret som formulert i sak 14/19 i 
styret til FIKS (likelydende for alle deltagende kommuner i FIKS).  
 
Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. Kontrollutvalgets vedtak følger 
som innstilling i saken overfor kommunestyret. 
 
 
Ås, 15.11.19 
 
 
Sverre Strand Teigen/s./ 
Utvalgsleder  
 
 
 

Vedlegg til sak 

 

 

 
 
  



Kontrollutvalget i Ås kommune 26.11.2019  Side 13 av 16 

 

Ås KU-37/19 
Kurs og konferanser 2020 
 
Saksbehandler:  Unni Westli Saksnr.:  19/00151-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Kontrollutvalget i Ås kommune 37/19 26.11.2019 
 
 

Sekretariatets innstilling: 
 

1. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs 
Kontrollutvalgskonferanse 29.-30. januar 2020:  

1) 
2) 
 

2. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på FKTs Fagkonferanse og 
årsmøte 3.-4. juni 2020: 

1)  
2)  

 
 
Vedlegg: 
Program NKRF Kontrollutvalgskonferansen 2020 
 
SAKSUTREDNING: 
 
NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2020  
Fra den første konferansen i 2005 med ca. 300 deltakere har dette årlige 
arrangementet vokst betydelig og etablert seg som det største treffpunktet for kontroll 
og tilsyn i kommunal sektor. I 2019 samlet konferansen rundt 650 deltakere.  
 
Konferansen avholdes 29. - 30. januar 2020 på The Qube, som ligger i tilknytning til 
hotellene Clarion Hotel & Congress Oslo Airport og Comfort Hotel RunWay, 
Gardermoen.  
 
Påmeldingsfrist er 12.desember 2019.  
 
Hovedtemaer:  

 Politikerhets. På oppdrag fra KS har Ipsos kartlagt omfanget av hatefulle 
ytringer og trusler blant folkevalgte politikere i Norge. 

 Rent drikkevann – hva gikk galt? 

 Bærekraft i et revisjonsperspektiv 

 Personvern i kommunene  

 Bompengeselskapene  
 
 
Minikurs parallelt med hovedprogrammet: 
Parallelt med deler av hovedprogrammet blir det avholdt minikurs med nye ledere og 
medlemmer av kontrollutvalgene som målgruppe. Det er begrenset antall deltakere 
på minikursene.  
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Tema for minikursene er:  

 Kontrollutvalgets formål, rolle og oppgave. 

 Lederrollen i kontrollutvalget.  

 De sentrale momentene for å forstå det kommunale regnskapet. 
 
 
FKTs Fagkonferanse og årsmøte 2020 
Konferansen avholdes 3.- 4.juni 2020 på Quality Airport Hotel, Gardermoen. 
Kontrollutvalget i Ås har vært medlem av FKT siden 2013.  
 
Det er foreløpig ikke lagt ut informasjon om konferansens innhold. 
 
 
ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER  
I kontrollutvalgets budsjett for 2020 er det satt av kr 40 000,- til kurs og opplæring for 
at alle utvalgsmedlemmene kan delta på én konferanse hver.  
Sekretariatet vil stå for påmelding.  
Kommunen faktureres direkte for deltakeravgiften. Deltakernes reiseregninger 
sendes direkte til kommunen. 
 
Avslutning:  
Saken legges fram for kontrollutvalget til behandling. 
 
 
Ås, 19.11.19 
 
 
Unni Westli /s./ 
Rådgiver 
 
 

Vedlegg til sak 
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Ås KU-38/19 
Referat og orienteringer 
 
Saksbehandler:  Kjell Tore Wirum Saksnr.:  19/00029-6 
Saksgang  Møtedato 

1 Kontrollutvalget i Ås kommune 38/19 26.11.2019 
 
 

Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Vedlegg: 
Protokoll Ås KU 221019, Inspeksjonsrapport 2019 Nordre Follo renseanlegg, 
Tilsynsrapport Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen – Nordbytun 
skole - Ås kommune, Aktivitetsplan Ås KU pr 221019 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Referatsaker (RS): 
 
RS 08/19 Valg av kontrollutvalg - konstituering 2019 – 2023,  

Saksprotokoll KST sak 55/19 (ikke vedlagt) 
 
 
Orienteringssaker (OS): 
 
OS 29/19 Protokoll Ås KU 22.10.19 (vedlagt) 
OS 30/19 Inspeksjonsrapport 2019 Nordre Follo renseanlegg (vedlagt) 
OS 31/19 Tilsynsrapport Skolens arbeid med elevenes utbytte av 

opplæringen – Nordbytun skole, Ås kommune (vedlagt) 
OS 32/19 Aktivitetsplan pr 22.10.19 (vedlagt) 

 
 
 
Ås, 19.11.19 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
 
 

Vedlegg til sak 
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