
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Ås kontrollutvalg 
 
Møtetid: 25.09.2018 kl. 18:00 
Sted: Store salong, Ås kulturhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Einride Berg (Ap) nestleder, Anne Odenmarck (Ap), Liv Korslund (Sp) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Anne Grete Edvardsen (H) for Håkon L. Henriksen (H) leder 
 
Forfall:  
Håkon L. Henriksen (H) leder, Janna Bitnes Hagen (Ap) 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Emil Schmidt, økonomisjef 
 
Fra Follo Distriktsrevisjon IKS møtte: 
Bjørn Tore Nedregård, forvaltningsrevisor 
Even Tveter, forvaltningsrevisor 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS   
 
Diverse merknader: 
I leders fravær ble møtet ledet av nestleder Einride Berg. 
Innkalling og sakliste ble godkjent.  
 
 
Møteprotokoll godkjent 28.09.2018 
 
 
 
 
 

Einride Berg/s./  Anne Odenmarck/s./ 
Møteleder   
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Saksliste 
 Side 

Saker til behandling 

19/18 17/00345-5 Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid 
for barn og unge i Ås kommune 

3 

20/18 17/00354-5 Forvaltningsrevisjonsrapport - Investeringer og gjeld 
i Ås kommune 

5 

21/18 17/00011-9 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - 
Internkontroll i Ås kommune 

7 

22/18 18/00118-2 Revisjonsstrategi 2018 8 

23/18 18/00121-1 Kontroll og revisjon - Budsjett 2019 9 

24/18 18/00072-4 Referat og orienteringer 10 

Eventuelt 
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Ås KU-19/18 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid for barn og 
unge i Ås kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret har behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten om psykisk 

helsearbeid for barn og unge i Ås kommune og ber rådmannen følge opp med 
følgende tiltak: 

 
a) Utarbeide en oversikt over hvilke grupper av barn og unge som er risikoutsatt i 

forhold til utvikling av psykiske vansker.  
b) Utarbeide en samlet oversikt over tiltak rettet mot målgruppen.  
c) Sørge for at tiltak er samordnet og forankret i kommunens ledelse.  
d) Utarbeide skriftlige avtaler som ramme for de samarbeidsordninger som 

etableres.  
e) Vurdere om en mer fleksibel bruk av individuell plan kan praktiseres når dette 

kan være nyttig for brukeren. 
 
2. Kommunestyret ber rådmannen melde tilbake til kontrollutvalget om 

iverksettingen av tiltakene innen seks måneder.  
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 25.09.2018: 
Forvaltningsrevisor Bjørn Tore Nedregård presenterte rapporten og svarte på 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Anne Odenmarck fremmet følgende forslag: 
 
Punkt 1: punktum etter «..Ås kommune.»  
Punkt 1 Nytt avsnitt: «Kommunestyret ber om at det utarbeides en helhetlig barne- 
og ungdomsplan som berører alle barn og unge. Den må være sektorovergripende 
og være forankret i rikspolitiske retningslinjer (plan- og bygningsloven).» 
Punkt 1 Endret ordlyd i eksisterende setning: «Kommunestyret ber rådmannen følge 
opp med følgende tiltak:» 
 
Votering: 
Forslaget fra Anne Odenmarck ble enstemmig vedtatt. 
Endret innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 25.09.2018: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret har behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten om psykisk 

helsearbeid for barn og unge i Ås kommune. Kommunestyret ber om at det 
utarbeides en helhetlig barne- og ungdomsplan som berører alle barn og unge. 
Den må være sektorovergripende og være forankret i rikspolitiske retningslinjer 
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(plan- og bygningsloven). Kommunestyret ber rådmannen følge opp med 
følgende tiltak: 

 
a) Utarbeide en oversikt over hvilke grupper av barn og unge som er risikoutsatt i 

forhold til utvikling av psykiske vansker.  
b) Utarbeide en samlet oversikt over tiltak rettet mot målgruppen.  
c) Sørge for at tiltak er samordnet og forankret i kommunens ledelse.  
d) Utarbeide skriftlige avtaler som ramme for de samarbeidsordninger som 

etableres.  
e) Vurdere om en mer fleksibel bruk av individuell plan kan praktiseres når dette 

kan være nyttig for brukeren. 
 
2. Kommunestyret ber rådmannen melde tilbake til kontrollutvalget om 

iverksettingen av tiltakene innen seks måneder.  
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Ås KU-20/18 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Investeringer og gjeld i Ås kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret har behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten om Investeringer og 

gjeld Ås kommune og ber rådmannen følge opp med følgende tiltak: 
 

a. En administrativ prosjektmodell for investeringer bør utarbeides.  
b. Overordnede prinsipper for valg og prioriteringer av investeringsprosjekter 

innføres.  
c. Realistisk ettårig investeringsbudsjett vektlegges.  
d. Hvorvidt regnskaps- og budsjettall som presenterer investeringsprosjekter 

inneholder merverdiavgift (mva.) eller ikke, bør tydeliggjøres. 
 
2. Kommunestyret ber rådmannen melde tilbake til kontrollutvalget om utarbeidelsen 

av administrativ prosjektmodell og iverksettingen av øvrige tiltak innen utgangen 
av første halvår 2019.  

 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 25.09.2018: 
Forvaltningsrevisor Even Tveter presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. 
 
Økonomisjef Emil Schmidt supplerte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Møteleder fremmet følgende forslag: 
 
«Punkt 1 bokstav d strykes.» 
 
Votering: 
Møteleders forslag ble enstemmig vedtatt. 
Endret innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 25.09.2018: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret har behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten om Investeringer og 

gjeld Ås kommune og ber rådmannen følge opp med følgende tiltak: 
 

a. En administrativ prosjektmodell for investeringer bør utarbeides.  
b. Overordnede prinsipper for valg og prioriteringer av investeringsprosjekter 

innføres.  
c. Realistisk ettårig investeringsbudsjett vektlegges.  
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2. Kommunestyret ber rådmannen melde tilbake til kontrollutvalget om utarbeidelsen 
av administrativ prosjektmodell og iverksettingen av øvrige tiltak innen utgangen 
av første halvår 2019.  
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Ås KU-21/18 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll i Ås 
kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av 

forvaltningsrevisjon – Internkontroll, datert 12.07.2018, til orientering.  
2. Kommunestyret ber rådmann følge opp anbefalingene i forbindelse med 

fremleggelsen av kommunens årsmelding for 2018. 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 25.09.2018: 
Leder innledet. 
Sekretær supplerte 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 25.09.2018: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av 

forvaltningsrevisjon – Internkontroll, datert 12.07.2018, til orientering.  
2. Kommunestyret ber rådmann følge opp anbefalingene i forbindelse med 

fremleggelsen av kommunens årsmelding for 2018. 
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Ås KU-22/18 
Revisjonsstrategi 2018 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi 2018 til orientering. 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 25.09.2018: 
Leder innledet. 
 
Forvaltningsrevisor Even Tveter orienterte. 
Økonomisjef Emil Schmidt supplerte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 25.09.2018: 
 
Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi 2018 til orientering. 
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Ås KU-23/18 
Kontroll og revisjon - Budsjett 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 

 
1. Ås kommunes utgifter til kontroll og revisjon 2019 foreslås budsjettert til kr. 

1 899 000,-:  
 

Tekst Budsjett 2019 
Kontrollutvalgets drift 158 000 
Kjøp av sekretariatstjenester (FIKS) 279 000 
Kjøp av revisjonstjenester (FDR IKS) 1 462 000 
SUM 1 899 000 

 
2. Forslaget følger Ås formannskap sin innstilling vedrørende Ås kommunes budsjett 

for 2019. 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 25.09.2018: 
Leder innledet. 
Sekretær orienterte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 25.09.2018: 

 
1. Ås kommunes utgifter til kontroll og revisjon 2019 foreslås budsjettert til kr. 

1 899 000,-:  
 

Tekst Budsjett 2019 
Kontrollutvalgets drift 158 000 
Kjøp av sekretariatstjenester (FIKS) 279 000 
Kjøp av revisjonstjenester (FDR IKS) 1 462 000 
SUM 1 899 000 

 
2. Forslaget følger Ås formannskap sin innstilling vedrørende Ås kommunes budsjett 

for 2019. 
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Ås KU-24/18 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 25.09.2018: 
Leder innledet og viste til referat- og orienteringssakene. 
 
Sekretær supplerte. 
 
OS 30/18 Faglig forum 2018 – Program 
 Sekretær ber om tilbakemelding på hvem av kontrollutvalgets medlemmer 

som skal delta. 
Påmeldingsfrist er 12.oktober. 

 
   
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 25.09.2018: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt  

 
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 19:21. 
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