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Arkivsak-dok. 20/00200-13 
Saksbehandler Kjell Tore Wirum 

Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Ås kommune 26.01.2021 

PS 01/21 KOMMUNENS ARBEID MED FLOM- OG SKREDFOREBYGGING 

Forslag til vedtak/innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 

Saksframstilling: 
Sekretariatet har på vegne av kontrollutvalget, sendt e-post til rådmann, datert
11.januar 2021, med forespørsel om følgende:

Kommunens arbeid med flom- og skredforebygging 
• Rutiner og praksis for kartlegging av flom- og skredområder i kommunen
• Rutiner og praksis for å ta hensyn til flom- og skredfare i kommens planarbeid
• Rutiner og praksis for håndheving og kontroll med flom- og skredområder

Fakta i saken  
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har samlesider for kartlagte flom- og
skredsoner for hver enkelt kommune. 

Pr 12.01.2021 foreligger det kvikkleirekartlegging i Ås kommune: 
https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/viken/as-
kommune/ 

Avslutning 
Rådmann eller den hun bemyndiger, er særskilt invitert til å komme i møtet for å 
orientere samt kunne svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
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Arkivsak-dok. 20/00200-14 
Saksbehandler Kjell Tore Wirum 

Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Ås kommune 26.01.2021 

PS 02/21 ORIENTERING OM STATUS FOR KOMMUNENS 
  SMITTEVERNARBEID 

Forslag til vedtak/innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 

Saksframstilling: 
Sekretariatet sendte på vegne av kontrollutvalget en e-post til rådmann, datert
11.januar 2021, med forespørsel om en orientering om følgende:

Status for kommunens smittevernarbeid 
• Smittestatus, smittesporing
• Lokale retningslinjer etter regjeringens nasjonale smitteverntiltak av 18.01.2021
• Rutiner og praksis for ivaretakelse av ansatte og mottakere av kommunale tjenester

under pandemien
• Organisering og fremdriftsplan for vaksineprogram i kommunen

Fakta i saken 
Ås kommune har en egen samleside med informasjon om korona-situasjonen: 
https://www.as.kommune.no/koronavirus-informasjon-og-helsehjelp.6293551.html 

Avslutning 
Rådmann eller den hun bemyndiger, er særskilt invitert til å komme i møtet og 
orientere samt kunne svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
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Arkivsak-dok. 20/00196-5 
Saksbehandler Kjell Tore Wirum 

Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Ås kommune 26.01.2021 

PS 03/21 ORIENTERING FRA REVISJONEN 

Forslag til vedtak/innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering 

Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 

Saksframstilling: 
Viken kommunerevisjon IKS vil blant annet orientere om følgende: 

Regnskapsrevisjon 

• Status regnskapsrevisjon av Ås kommunes regnskap for 2020.

Forenklet etterlevelseskontroll 

• Status arbeid med risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for forenklet
etterlevelsekontroll for revisjonsåret 2020.
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Arkivsak-dok. 20/00368-12 
Saksbehandler Kjell Tore Wirum 

Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Ås kommune 26.01.2021 

PS 04/21 TEMA FOR FORVALTNINGSREVISJON 2021 

Forslag til vedtak/innstilling: 

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon for 2021 innen følgende områder:
1)
2)

2. Kontrollutvalget ber Viken kommunerevisjon IKS utarbeide prosjektplaner for
hvert av prosjektene til neste møte.

Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 

Saksframstilling: 
Ås kommunestyre vedtok 10.12.2020 i sak 145/20 Plan for forvaltningsrevisjon 
2020-2024 følgende: 

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2024.
2. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre endringer i planperioden.

Kommunestyret har med dette vedtatt at følgende områder prioriteres (uprioritert rekkefølge): 

• Barnevern
• Beredskapsplaner og ROS-analyser
• Offentlige anskaffelser, bruk av rammeavtaler og kjøp av konsulenttjenester
• Økonomisk situasjon og internkontroll
• Plan- og byggesaksbehandling
• Arbeidsmiljø for de ansatte i helse- og omsorgstjenesten
• Omsorgstjenester

Kontrollutvalget prioriterer årlig hvilke prosjekt som skal gjennomføres. 

Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 
Planen kan leses her: 
https://vikus.no/kontrollutvalg/aas/ 

etter forslag fra kontrollutvalget, har kommunestyret valgt å prioritere følgende 
prosjektområder i planperioden (uprioritert rekkefølge): 
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Prosjekt  Tema  

Barnevern • Rutiner og praksis for vurdering og valg av tiltak, samt rutiner og 
praksis for evaluering av tiltak  

• Rutiner og praksis for forsvarlig saksbehandling, herunder 
saksbehandlingstid  

• Rutiner og praksis for involvering av foreldre/foresatte/pårørende 
og/eller øvrig familie i vurdering og valg av tiltak, samt rutiner og 
praksis for evaluering av tiltak og prosess  

• Fagkompetanse  

• Bestillerkompetanse (rutiner og praksis for vurdering av kjøp av 
eksterne tjenester samt rutiner og praksis for kontraktsoppfølging 
og evaluering av kjøp av eksterne tjenester)  

• Ressursbruk  

• Rutiner og praksis for avviksrapportering og -håndtering  

• Rutiner og praksis for samarbeid mellom enheter/virksomheter, 
private og frivillige eller andre offentlige instanser, samt rutiner og 
praksis for evaluering av slikt samarbeid. 

Beredskapsplaner og ROS-
analyser 

Samfunnssikkerhet og beredskap 

• Rutiner og praksis for evaluering/rullering av planer  

• Fagkompetanse  

• Ressursbruk  

• Rutiner og praksis for beredskapsøvelser samt rutiner og praksis 
for evaluering av øvelser  

• Rutiner og praksis for samarbeid mellom enheter/virksomheter, 
private og frivillige eller andre offentlige instanser, samt rutiner og 
praksis for evaluering av slikt samarbeid. 

• (aktuell case: smittevernberedskap/håndtering av covid-19 
pandemi) 

Helsetjenester Arbeidsmiljø for ansatte innen helsetjenester 

• Bemanning (stillingsstørrelser etc.) 

• Fagkompetanse  

• Ressursbruk 

• Rutiner og praksis for etter- og videreutdanning for 
ansatte/helsepersonell  

• Rutiner og praksis for sykefraværsoppfølging og vikarbruk 

• Rutiner og praksis for avviksrapportering og -håndtering  

Offentlige anskaffelser • Organisering 

• Rutiner og praksis for etterlevelse av regelverket 

• Kost/nyttevurdering ved innkjøp 

• Bestillerkompetanse 

• Rutiner og praksis for etterlevelse av rammeavtaler 

• Rutiner og praksis for tilleggskrav ved anskaffelser (f.eks. 
miljøkrav, krav om lærlinger, forebygge sosial dumping etc.) 

• Rutiner og praksis for forebygging av økonomiske misligheter 
knyttet til innkjøp 

Omsorgstjenester Helse- og omsorgstjenester til eldre: 

• Rutiner og praksis for kartlegging av behov, vurdering av tiltak 
samt rutiner og praksis for evaluering av tiltak (hjemmehjelp, 
omsorgsplass etc.) 

• Rutiner og praksis for vurdering, tilrettelegging samt bruk av 
velferdsteknologi i hjemmet 

• Rutiner og praksis for legemiddelbruk og -håndtering 

• Rutiner og praksis for å sikre ernæring blant eldre 

• Rutiner og praksis for aktivisering av eldre 

• Fagkompetanse blant ansatte og vikarer/eksterne 
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• Ressursbruk 

• Rutiner og praksis for avviksrapportering og -håndtering 

• Rutiner og praksis for samarbeid/dialog med eldre/pårørende i 
utforming av tiltak, samt rutiner og praksis for evaluering av tiltak 
og samarbeidet 

Økonomisk internkontroll • Organisering 

• Ressursbruk 

• Fagkompetanse 

• Rutiner og praksis for opplæring i fagsystem (f.eks. Agresso, 
Framsikt, Compilo etc.), herunder evaluering av effekt av 
fagsystem og opplæring 

• Rutiner og praksis for etterlevelse av kommunens reglement 
(økonomireglement, delegeringsreglement etc.) samt evaluering 
av reglement. 

• Rutiner og praksis for avviksrapportering og -håndtering samt 
evaluering 

Økonomisk situasjon • Rutiner og praksis for samarbeid/dialog mellom administrasjon og 
folkevalgte i budsjettarbeidet, samt rutiner og praksis for 
evaluering av samarbeid 

• Rutiner og praksis for synliggjøring av økonomiske og 
administrative konsekvenser ved politiske vedtak  

• Rutiner og praksis for rapportering til folkevalgte organ (tidsfrister 
etc.) 

• Rutiner og praksis for avviksrapportering og -håndtering 

• Rutiner og praksis for vurdering og samordning av kommunens 
søknader om offentlige støtte- og tilskuddordninger utenom 
ordinært rammetilskudd 

Konsulentbruk (bruk av 
eksterne konsulent- og 
rådgivningstjenester) 

• Rutiner og praksis for vurdering av behov for kjøp av eksterne 
konsulent- og rådgivningstjenester i forhold til ansettelse i egen 
organisasjon, samarbeid med andre kommuner etc. 

• Bestillerkompetanse 

• Rutiner og praksis for avviksrapportering og -håndtering av 
avtaler om eksterne konsulent- og rådgivningstjenester 

• Rutiner og praksis for evaluering av kjøp av eksterne konsulent- 
og rådgivningstjenester 

Plan- og byggesaksbehandling • Rutiner og praksis for dialog mellom administrasjon og 
folkevalgte, herunder rutiner og praksis for avklaring av uklare 
vedtak 

• Rutiner og praksis for å sikre forsvarlig saksbehandling, herunder 
likebehandling 

• Rutiner og praksis for avviksrapportering og -
håndtering/oppfølging av byggetiltak 

• Rutiner og praksis knyttet til saksbehandlingstid 

• Fagkompetanse 

• Ressursbruk 

 
 
Hovedfokus  
Følgende hovedfokus kan være aktuelle for forvaltningsprosjektene: 
• Regelverksetterlevelse (relevant for administrasjon) 

• Måloppnåelse (relevant for politikere og administrasjon) 

• Kvalitet (relevant for politikere og tjenestemottakere) 
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Økonomiske og administrative konsekvenser  
Budsjett for kontrollarbeidet 2021 har en budsjettramme som muliggjør bestilling av 
to forvaltningsrevisjonsprosjekt avhengig av omfanget av undersøkelsene.  
 
Viken kommunerevisjon IKS er oppdragsansvarlig revisor for Ås kommune for det 
samlede revisjonsoppdraget. 
 
 
Fremdriftsplan  
Det foreslås følgende fremdriftsplan: 
 
Fase Beskrivelse Dato Ansvar 

1 Tema for forvaltningsrevisjon  KU 26.01.2021 Vikus 

2 Prosjektplan KU 09.03.2021 Viken kommunerevisjon IKS 

3 Endelig rapport KU Høsten 2021 
KST Høsten 2021 

Viken kommunerevisjon IKS 

 
 
Avslutning  
Det legges opp til en diskusjon i kontrollutvalget. Kontrollutvalgets vedtak blir 
retningsgivende for den videre behandling. 
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Arkivsak-dok. 21/00013-1 
Saksbehandler Kjell Tore Wirum 

Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Ås kommune 26.01.2021 

PS 05/21 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2020 

Forslag til vedtak/innstilling: 

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2020, til orientering. 

Vedlegg:  
Kontrollutvalgets årsrapport 2020 Ås 

Saksframstilling: 

Lovgrunnlag: 
• Kommuneloven § 23-5

Bakgrunn for saken  
Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret føre løpende kontroll med den 
kommunale forvaltningen.  

Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. 
Rapportering fra kontrollutvalget til kommunestyret skjer i all hovedsak løpende 
gjennom året ved at saker og rapporter oversendes kommunestyret for videre 
behandling.  

I tillegg utarbeider kontrollutvalget hvert år en årsrapport som oversendes 
kommunestyret til orientering.  

VURDERING  
Sekretariatet har utarbeidet vedlagte forslag til årsrapport for 2020.

Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. Det legges opp til at
kontrollutvalgets merknader og innspill innarbeides før saken oversendes
kommunestyret 
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Vedtatt i kontrollutvalget 26.01.2021, sak xx/21. 

  

Årsrapport 2020 

Kontrollutvalget i Ås kommune 
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Kontrollutvalget rapporterer om sin virksomhet til kommunestyret. 

Noen saker som f.eks. forvaltningsrevisjonsrapporter og 

eierskapskontroller oversendes kommunestyret gjennom året. 

Årsrapporten gir en samlet oversikt over kontrollutvalgets virksomhet i 

2020. 
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1 Innledning 

Kommunestyret har det øverste ansvaret for å kontrollere kommunens virksomhet. 

Kontrollutvalget skal føre løpende kontroll på vegne av kommunestyret, og skal utøve sitt arbeid 

i henhold til kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg og revisjon. Kontrollutvalget kan i 

prinsippet ta opp ethvert forhold ved kommunens virksomhet så lenge det kan defineres som 

kontroll, men kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens 

folkevalgte organer. 

Kontrollutvalget rapporterer om sin virksomhet til kommunestyret. Noen saker som f.eks. 

forvaltningsrevisjonsrapporter og eierskapskontrollrapporter oversendes kommunestyret 

gjennom året. Årsrapporten gir en samlet oversikt over kontrollutvalgets virksomhet i 2020.  

 

2 Kontrollutvalgets virksomhet 
Kontrollutvalget i Ås kommune består av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. 

 
Funksjon Navn Parti Personlig vara Parti 

Leder Sverre Strand Teigen H Steffen Ekren (t.o.m. 12.02.2020)  

Christian Hellevang (f.o.m. 12.02.2020) 

H 

Nestleder Håkon Lars Henriksen H Sander Djerv (t.o.m. 14.10.2020) 

Reidun Aalerud (f.o.m. 14.10.2020) 

H 

Medlem Ina Alvilde Rangønes Libak1 Ap Wenche Berg Ap 

Medlem Liv Korslund Sp Oddvar Kolstad Ap 

Medlem Torill Horgen FrP Eli Lerheim FrP 
1 medlem av kommunestyret 

 

2.1 Møteaktivitet 

Kontrollutvalget avholder åpne møter, med unntak av behandling av enkeltsaker som kan/skal 

lukkes etter kommunelovens § 11-5. Møtene avholdes som regel på Ås kulturhus.  

 

I 2020 har kontrollutvalget hatt 8 møter og behandlet 63 saker.  

 

I samsvar med midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer i 

kommuner for å begrense spredning av koronavirus (Covid-19) ble møtet i april gjennomført 

som et fjernmøte via den digitale plattformen Microsoft Teams. Møtet i desember ble også 

gjennomført som fjernmøte. 

 

Det har vært behov for ekstra tilrettelegging rundt gjennomføring av møtene med hensyn til 

smittesituasjonen, og det har blitt ordnet med store møterom for å holde tilstrekkelig avstand 

mellom deltakerne. Kontrollutvalget har fungert på samme måte som tidligere til tross for denne 

spesielle situasjonen.  

  

Kontrollutvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret når kontrollutvalgets saker skal 

behandles. Utvalgets leder kan la ett av de andre medlemmene i utvalget utøve denne retten på 

sine vegne. Leder har benyttet seg av denne retten og møtt og talt i kommunestyret når 

kontrollutvalgets saker har vært behandlet. 

 

2.2 Innkalling, sakslister og protokoller 

Innkalling med saksdokumenter til møter i utvalget sendes ut minimum 7 dager før møtet. 

Møteinnkallingen sendes utvalgets medlemmer, ordfører, kommunedirektør og kommunens 

revisor. Innkallingen sendes også varamedlemmer til orientering. 
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Protokoll fra møtene sendes kun de møtende faste medlemmer eller varamedlemmer.  

Viken kontrollutvalgssekretariat IKS har en hjemmeside www.vikus.no hvor møteinnkallinger, 

saksdokumenter og protokoller fortløpende legges ut. Her finnes også informasjon om 

kontrollutvalget, sekretariatet og møteplan.  

Direktelink til Ås kontrollutvalg ligger her: https://vikus.no/kontrollutvalg/aas/  

 

3 Kontrollutvalgets oppgaver og saker 
Kontrollutvalget tar opp et bredt spekter av saker. For å ivareta det løpende kontrollansvaret, tar 

kontrollutvalget opp saker på eget initiativ og får innspill til saker fra andre i tillegg til saker 

knyttet til revisjon. 

  

Kontrollutvalget kan gå fram på ulike måter for å føre kontroll. Ulike saker krever imidlertid ulik 

framgangsmåte. Det er derfor viktig at utvalget velger metoder som effektivt bidrar til å få 

tilgang til den informasjonen som er nødvendig for å få belyst sakene. Den minst 

ressurskrevende tilnærmingen er å be administrasjonen om orienteringer. Kontrollutvalget kan 

også gjennomføre virksomhetsbesøk for å bli bedre kjent med forvaltningen. De ulike metodene 

kan illustreres ved figuren nedenfor, hvor tiltak som krever lite ressurser fra kontrollutvalgets 

side, slik som orienteringer, er plassert nederst i trappa. 

 

De saker kontrollutvalget har hatt til behandling i 2020 vil bli kommentert nedenfor. 

 

3.1 Orienteringer 

Kontrollutvalget gjennomfører samtaler med ordfører og rådmann ved behov. Ordfører har 

generell møte- og talerett i kontrollutvalgets møter. Rådmann blir innkalt for å rapportere eller 

orientere kontrollutvalget i spesielle saker. Ordfører og rådmann besvarer også spørsmål 

utvalget har om saker som er til behandling. Deltakelse fra ordfører og rådmann gjør at utvalget 

er godt orientert om den løpende virksomhet i kommunen. 

 

I mars-møtet fikk kontrollutvalget orientering om vannforsyningen i Ås kommune. 

Kontrollutvalget tok saken til orientering. 
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I mars-møtet fikk kontrollutvalget en generell orientering om status for kommunens 

smittevernarbeid i forbindelse med covid-19 pandemien. Det ble gitt nye orienteringer om 

status i saken i april-møtet og september-møtet. 

 

I mai-møtet fikk kontrollutvalget en orientering om status innen pleie- og omsorgstjenesten sett 

i sammenheng med kommunens smittevernberedskap. 

 

I september-møtet fikk kontrollutvalget en orientering om NAV Ås. Kontrollutvalget ba om å få 

ettersendt skriftlig informasjon/statistikk om blant annet gjennomsnittlig svartid i ulike kanaler, 

restanser i dagpengesøknader samt oversikt over antall unge jobbsøkere. 

 

I oktober-møtet fikk kontrollutvalget en orientering om startlån i Ås kommune. Grunnet 

kommunens lange saksbehandlingstid på søknader om startlån, vil kontrollutvalget ha en ny 

orientering om status innen april 2021. 

 

I oktober-møtet fikk kontrollutvalget en orientering om kommunens kjøp av private boliger. 

Orienteringer ble sett i sammenheng med forvaltningsrevisjonsrapporten om utleieboliger som 

viste at det var ledig kapasitet på utleieboliger kommunen allerede eier. 

 

3.2 Statlige tilsyn 

Kommuneloven har gitt fylkesmannen ansvar for å samordne de statlige tilsynsaktører og 

samordne statlige tilsyn med den kommunale egenkontrollen (forvaltningsrevisjoner).  Fra 2020 

legger de statlige tilsynsetater ut planlagte og gjennomførte tilsyn i en felles nasjonal 

tilsynskalender. Kontrollutvalgssekretariatet legger inn bestillinger på forvaltningsrevisjon og 

gjennomførte rapporter.  

 

I mars-møtet fikk kontrollutvalget fremlagt en oversikt over planlagte tilsyn med Ås kommune i 

løpet av 2020. 

. 

3.3 Virksomhetsbesøk 

Som en del av kontrollen med forvaltningen kan kontrollutvalget gjennomføre 

virksomhetsbesøk. For å bli kjent med den kommunale forvaltningen, og for at ansatte i 

kommunen skal bli kjent med kontrollutvalget, kan utvalget besøke ulike kommunale 

virksomheter. Dette inkluderer også kommunale foretak og selskap. Formålet med besøket er 

blant annet å bli kjent med virksomheten, og å gjøre kontrollutvalgsarbeidet kjent i kommunen.   

 

Kontrollutvalget har ikke planlagt eller gjennomført noen virksomhetsbesøk i 2020. 

 

3.4 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 

Kontrollutvalget skal påse at årsregnskapet for kommunen blir revidert på en betryggende 

måte. Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi 

uttalelse om årsregnskapet og årsberetningen til kommunestyret før årsregnskapet vedtas der. 

Formannskapet skal ha kopi av uttalelsen i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før de 

avgir sin innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. 

 

Kommuneregnskapet for Ås kommune for 2019 var satt opp til behandling i april-møtet. 

Grunnet at revisjonsberetningen ikke forelå, ble behandlingen av årsregnskapet utsatt til mai-

møtet. Orientering ble gitt av rådmann og økonomisjef. 
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Ås kommunes regnskap for 2019 viste et negativt netto driftsresultat på 34 mill. kroner, 

tilsvarende 2,1 prosent av driftsinntektene. 

Kommunens regnskap viste et regnskapsmessig merforbruk før strykninger på 45,7 mill. kroner. 

Etter strykninger viste resultatet et regnskapsmessig merforbruk på 25 mill. kroner. 

 

Det var merutgifter på flere av tjenesteområdene. Det var spesielt innenfor tjenesteområdene 

Tjenester til hjemmeboende, Pleie og omsorgstjenester i institusjon og Eiendomsforvaltning og 

utleie at det var vesentlig merforbruk. De enkelte avvikene var nærmere omtalt i årsmeldingen. 

 

Kommunestyret har vedtatt en finansiell handlingsregel som sier at disposisjonsfondet skal 

utgjøre minst 10 % av driftsinntektene. Underskuddet i 2019 medførte at Ås kommune kom 

under den finansielle handlingsregelen når det regnskapsmessige merforbruket skulle 

finansieres ved behandling av årsregnskapet 2019. 

 

Kommunestyret har vedtatt en finansiell handlingsregel som sier at netto lånegjeld ikke skal 

overstige 106 %. Ås kommunes lånegjeld var på 108,2 % i 2019 og det er over 

handlingsregelen. 

 

 

Revisjonsberetningen ble avlagt med følgende forbehold:  

 

«Ås kommune har et obligasjonslån på kr 300 millioner som skulle ha vært klassifisert og 

spesifisert på egen linje i balansen under langsiktig gjeld. I årsregnskapet inngår beløpet i 

posten sertifikatlån under langsiktig gjeld.» 

 

 

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning for 2019 hadde følgende merknad: 

 

«Kontrollutvalget vil se nærmere på kommunens administrative rutiner og fullmakter til 

virksomhetene, budsjettstyring og internkontroll i virksomhetene, samt rapportering.» 

 

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning ble behandlet i kommunestyret 

17.06.20, sak 33/20. 

 

 

Kontrollutvalget skal påse at regnskapsrevisorens påpekinger (nummerert brev) etter 

kommuneloven blir rettet eller fulgt opp.  

 

I forbindelse med årsregnskapet for 2019 oversendte revisjonen et eget nummerert brev med 

11 anbefalinger. 

 

 

I juni-møtet fikk kontrollutvalget en orientering om økonomisk status pr 1.tertial 2020 (pr 

30.04.2020). 

I oktober-møtet fikk kontrollutvalget en orientering om økonomisk status pr 2.tertial 2020 (pr 

31.08.2020). 

 

3.5 Forenklet etterlevelseskontroll (FEK) med økonomiforvaltningen 

I henhold til ny kommunelov skal revisor foreta forenklet etterlevelseskontroll med 

økonomiforvaltningen. Revisor skal først foreta en risiko- og vesentlighetsvurdering som skal 
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legges frem for kontrollutvalget. Videre skal revisor utarbeide en skriftlig uttalelse til 

kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen innen 30. juni. 

Dette er en ny oppgave som kommer i tillegg til den ordinære rapporteringen på 

regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. 

Det er utarbeidet en standard, RSK 301 (Revisjonsstandard for etterlevelseskontroll med 

økonomiforvaltningen), som regulerer handlinger for å innhente bevis for at bestemmelser og 

vedtak for økonomiforvaltningen etterleves. 

  

I mai-møtet behandlet kontrollutvalget risiko- og vesentlighetsvurderingen for forenklet 

etterlevelseskontroll for 2019. Rapport om forenklet etterlevelseskontroll ble behandlet i 

oktober-møtet. Kontrollutvalget ville følge opp resultatet av den forenklede 

etterlevelseskontrollen i forbindelse med arbeidet med Risiko- og vesentlighetsvurderingen for 

Ås kommune. 

 

3.6 Risiko- og vesentlighetsvurderinger (ROV) og plan for forvaltningsrevisjon 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 

kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal 

gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering 

av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper. Hensikten med risiko- og 

vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon. 

Vurderingene skal danne grunnlag for kontrollarbeidet i utvalget for perioden.  

 

Med risiko menes i denne sammenheng faren for at det kan forekomme avvik fra for eksempel 

regelverk, mål, vedtak, kvalitet og andre føringer som kommunen har satt for virksomheten. 

Med vesentlighet menes hvor store er konsekvensene dersom det negative inntreffer.  

 

ROV bygger på et bredt grunnlag av kilder som bla.: Kommunens egne plandokumenter, 

KOSTRA og tilsynsrapporter og andre eksisterende evalueringer av forvaltningen.  

 

I januar-møtet sluttet kontrollutvalget seg til opplegget og fremdriftsplanen for arbeidet med 

risiko- og vesentlighetsvurderingen.  

 

Kontrollutvalget avholdt i februar et eget møte for å ha en dialog med blant annet ordfører og 

hovedutvalgsledere, gruppeleder, rådmannen og ledergruppen samt hovedtillitsvalgte og 

hovedverneombud. Innspill fra møtet ble tatt med i det videre arbeidet med kontrollutvalgets 

planarbeid for 2020-2024. 

 

Viken kommunerevisjon IKS la frem Risiko- og vesentlighetsanalysen i kontrollutvalgets møte i 

oktober. 

Endelig plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 ble behandlet i kontrollutvalget i november-

møtet. 

  

I henhold til kommuneloven skal plan for forvaltningsrevisjon vedtas av kommunestyret i løpet 

av 2020. Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 ble behandlet i kommunestyret 10.12.20, 

sak 145/20. 

  

Ås kommune har budsjett til å bestille to forvaltningsrevisjonsprosjekt i året. 
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3.7 Forvaltningsrevisjon 

Kontrollutvalget skal påse at det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av 

selskaper kommunen har eierinteresser i. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre 

systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og 

virkninger ut fra kommunestyrets vedtak. 

 

3.7.1 Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt  

I januar-møtet behandlet kontrollutvalget mål og problemstillinger samt prosjektplan for 

forvaltningsrevisjonsprosjektet Psykososialt skolemiljø. Endelig rapport ble behandlet i 

kontrollutvalgets møte i november. Kontrollutvalget ba om å få et tilleggsnotat fra revisjonen 

med forklaring på endring av intervjumetode for Sjøskogen skole som grunnlag for 

undersøkelsen. Rapporten ble oversendt kommunestyret for behandling. 

 

I juni-møtet behandlet kontrollutvalget forvaltningsrevisjonsrapporten Arbeidsmiljø for ansatte 

ved grunnskolen i Ås kommune. Kontrollutvalget innstilte overfor kommunestyret at rådmann gir 

kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding om oppfølging av anbefalingene innen 6 måneder. I 

kommunestyrets møte 10.12.2020 i sak 141/20 ble kontrollutvalgets innstilling vedtatt. 

 

I juni-møtet behandlet kontrollutvalget forvaltningsrevisjonsrapporten Utleieboliger i Ås 

kommune. Kontrollutvalget innstilte overfor kommunestyret at rådmann gir kontrollutvalget en 

skriftlig tilbakemelding om oppfølging av anbefalingene innen 12 måneder. I kommunestyrets 

møte 21.10.2020 i sak 92/20 ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

3.7.2 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter 

Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak om forvaltningsrevisjoner blir fulgt opp og 

skal rapportere til kommunestyret om vedtaket er fulgt opp. 

 

I mai-møtet behandlet kontrollutvalget oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 

Investeringer og gjeld i Ås kommune. Kontrollutvalget innstilte overfor kommunestyret å ta 

oppfølgingen til orientering. I kommunestyrets møte 10.12.2020 i sak 142/20 ble 

kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

I mai-møtet behandlet kontrollutvalget oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Psykisk 

helse for barn og unge i Ås kommune. Kontrollutvalget innstilte overfor kommunestyret å ta 

oppfølgingen til orientering samt at rådmannen ble bedt om å rapportere om oppfølging av 

revisjonens anbefalinger i forbindelse med kommunens årsmelding for 2020. I kommunestyrets 

møte 10.12.2020 i sak 143/20 ble kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

 

3.8 Risiko- og vesentlighetsvurderinger (ROV) og plan for eierskapskontroll 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 

kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som skal 

gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens 

eierskap. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst 

behov for eierskapskontroll. 

 

Viken kommunerevisjon IKS la frem Risiko- og vesentlighetsanalysen i kontrollutvalgets møte i 

oktober. 

Endelig plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 ble behandlet i kontrollutvalget i november-

møtet. 
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I henhold til kommuneloven skal plan for eierskapskontroll vedtas av kommunestyret i løpet av 

2020. Plan for eierskapskontroll 2020-2024 ble behandlet i kommunestyret 10.12.20, sak 

146/20. 

 

Kontrollutvalget har identifisert følgende tematiske områder som aktuelle for eierskapskontroll: 

overordnet eierskapsforvaltning og Follo brannvesen IKS. 

 

3.9 Eierskapskontroll 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser 

i selskaper mv. Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens 

eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og 

anerkjente prinsipper for eierstyring. 

 

3.10 Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l. 

Kontrollutvalget skal varsles om møter i generalforsamling, representantskap og tilsvarende 

organer og har rett til å være til stede i disse møtene. 

 

Kontrollutvalget har i løpet av 2020 fått seg forelagt årsregnskap, årsberetninger og 

årsrapporter for kommunale aksjeselskap, interkommunale selskap, interkommunale 

samarbeid og vertskommunesamarbeid, til orientering. 

 

3.11 Henvendelser 

Når kontrollutvalget mottar henvendelser må det gjøres en vurdering om utvalget skal foreta seg 

noe med de forhold henvendelsen tar opp, og eventuelt hva som skal foretas. Det er bare 

kommunestyret som kan pålegge kontrollutvalget å foreta undersøkelser. For alle andre 

henvendelser er det opp til utvalget selv å avgjøre om det skal foretas undersøkelser. 

 

I juni-møtet behandlet kontrollutvalget en henvendelse fra ungdomsrådet vedrørende 

Oppfølging av K-sak 63/19 - Fremtidig plassering av ungdomshuset Midtgard. På bakgrunn av 

orientering fra kommunen om at det ville bli lagt frem egen sak til politisk behandling i august 

2020, valgte kontrollutvalget å ta saken til foreløpig orientering. 

 

4 Revisjonsordningen 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. 

Viken kommunerevisjon IKS er oppdragsansvarlig revisor for Ås kommune. De utfører 

hovedsakelig regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for kommunen.  

 

Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet. Kontrollutvalget har 

behandlet følgende rapporter fra revisjonen: 

 

• Revisjonens rapport pr 31.10. 

• Engasjementsbrev fra Viken kommunerevisjon IKS 

• Revisjonens rapport pr 30.04. 

• Revisors vurdering av uavhengighet 

• Erklæring fra revisor 

• Overordnet revisjonsstrategi  

 

I tillegg kommer:  

• Revisjonsberetning 
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• Forenklet etterlevelseskontroll 

 

5 Budsjettbehandling 
Kontrollutvalget har ansvar for å legge frem et budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. 

Kontrollutvalget utarbeidet forslag til budsjett i september-møtet. For 2021 har forslaget en 

budsjettramme på kr 2.000.000,-. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunens 

budsjett ved kommunestyrebehandlingen. 

  

6 Kontrollutvalgets rapportering 
Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. Rapporter fra 

forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller oversendes fortløpende til kommunestyret som 

egne saker etter hvert som de er behandlet i kontrollutvalget. Dette er beskrevet under 

respektive punkter. 

 

Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 ble behandlet i mars-møtet. 

Kontrollutvalgets årsplan for 2021 ble behandlet i november-møtet.     

 

7 Kurs og konferanser 
Det stilles stadig større krav og forventninger til kontrollutvalgets kompetanse, både fra det 

politiske miljø og kommunens innbyggere. For at kontrollutvalget skal kunne utøve den gode 

egenkontrollen i tråd med lov og forskrift, er det nødvendig å legge til rette for opplæring og 

erfaringsutveksling om kontrollutvalgets rolle, oppgaver og lovverk. Kontrollutvalget inviteres 

årlig til å delta på NKRFs Kontrollutvalgskonferanse i regi av Norges Kommunerevisorforbund 

(NKRF) samt fagkonferansen i regi av Forum for kontroll og tilsyn (FKT). Dette er sentrale fora 

for å tilføre kontrollutvalgets medlemmer ny kunnskap, og tilby en arena der 

kontrollutvalgsmedlemmer fra hele landet møtes og har erfaringsutveksling om saker og 

arbeidsmetoder. 

 

Kontrollutvalget var representert på kontrollutvalgskonferansen 2020.  

 

Styret i FIKS har tidligere fungert som arena for erfaringsutveksling blant kontrollutvalgslederne 

i Follo-kommunene. 

 

8 Sekretariatsfunksjonen 
Viken kontrollutvalgssekretariat IKS (Vikus) ble etablert 1.7.2020 etter sammenslåing av 

Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud IS (Kubis), Follo interkommunale 

kontrollutvalgssekretariat (Fiks) og Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (Rokus).  

Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget i Ås kommune har 1.halvår 2020 blitt ivaretatt av 

FIKS og fra og med 01.07.2020 blitt ivaretatt av Viken kontrollutvalgssekretariat IKS (Vikus) 

https://vikus.no/sekretariatet/, tidligere Rokus.   

 

Sekretariatet har brukt 263 timer på Ås kontrollutvalg i 2020. Fordelingen på oppgaver ser slik 

ut: 

 

Oppgaver 2020 

Saksbehandling 239 

Møter i utvalget 24 

 263 
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Under saksbehandling ligger all saksforberedelse, herunder blant annet arbeidet med planer for 

forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, kontrollutvalgets årsplan og årsrapport. Oppgaver som 

utsendelse av møteinnkallinger, protokoller og vedtak til videre behandling, samt oppfølging av 

vedtak og journalføring er også med. I tillegg kommer rådgivning, dialog med leder og den 

praktiske tilretteleggingen av møtene. 
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9 Vedlegg  

9.1 Saker behandlet i kontrollutvalget i 2020 

Møte nr./dato Saks nr. Sakstittel Status 

28.01.2020    

 01/20 Revisjonsrapport etter interimsrevisjon 2019 A 

 02/20 Revisjonens rapport pr 31.10.19 A 

 03/20 Revisors vurdering av uavhengighet A 

 04/20 Erklæring fra revisor A 

 05/20 Forvaltningsrevisjon Psykososialt skolemiljø  

- Mål og problemstillinger 

A 

 06/20 Kontrollutvalgets planarbeid A 

 07/20 Plan for forvaltningsrevisjon - Bestilling A 

 08/20 Plan for eierskapskontroll - Bestilling A 

 09/20 Møteplan 1.halvår 2020 A 

 10/20 Referat og orienteringer A 

    

12.02.2020  Dialogmøte ifm. kontrollutvalgets planarbeid 2020-2024 A 

    

10.03.2020    

 11/20 Orientering om vannforsyningen i Ås kommune A 

 12/20 Orientering om kommunens smittevernberedskap A 

 13/20 Revisjonsrapport etter interimsrevisjon 2019  

– Rådmannens tilbakemelding 

A 

 14/20 Kontrollutvalgets planarbeid 2020-2024 A 

 15/20 Kontrollutvalgets årsrapport 2019 A 

 16/20 Kontrollutvalget - Årsregnskap 2019 A 

 17/20 Referat og orienteringer A 

28.04.2020    

 18/20 Orientering om status for kommunens smittevernberedskap A 

 19/20 Ås kommune - Årsregnskap 2019 A 

 20/20 Engasjementsbrev fra Viken kommunerevisjon IKS A 

 21/20 Orientering fra revisjonen A 

 22/20 Møteplan 2.halvår 2020 A 

 23/20 Referat og orienteringer A 

26.05.2020    

 24/20 Godkjenning av protokoll fra møte 28.april 2020 A 

 25/20 Orientering om status innen pleie- og omsorgstjenesten A 

 26/20 Ås kommune - Årsregnskap 2019 - Ny behandling A 

 27/20 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport  

- Investeringer og gjeld i Ås kommune 

A 

 28/20 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport  

- Psykisk helse for barn og unge i Ås kommune 

A 

 29/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering  

- Forenklet etterlevelseskontroll 2019 

A 

 30/20 Referat og orienteringer A 

09.06.2020    

 31/20 Godkjenning av protokoll fra møte 26.mai 2020 A 

 32/20 Økonomirapport 1.tertial 2020 A 

 33/20 Forvaltningsrevisjonsrapport  

- Arbeidsmiljø for ansatte ved grunnskolen i Ås kommune 

O 

 34/20 Forvaltningsrevisjonsrapport - Utleieboliger i Ås kommune O 

 35/20 Henvendelse til kontrollutvalget - Oppfølging av K-sak 63/19 - 

Fremtidig plassering av ungdomshuset Midtgard 

O 

 36/20 Kontrollutvalget - Regnskapsrapport pr 31.mai 2020 A 

 37/20 Referat og orienteringer A 

01.09.2020    
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 38/20 Orientering om status for kommunens smittevernarbeid A 

 39/20 Orientering om NAV Ås O 

 40/20 Orientering fra revisjonen A 

 41/20 Kontrollutvalget - Regnskapsrapport pr 25.august 2020 A 

 42/20 Referat og orienteringer A 

 43/20 Eventuelt A 

13.10.2020    

 44/20 Orientering om startlån O 

 45/20 Kommunens kjøp av private boliger A 

 46/20 Kommunens kjøp av konsulenttjenester A 

 47/20 Økonomirapport 2.tertial 2020 A 

 48/20 Rapport om forenklet etterlevelseskontroll 2019 A 

 49/20 Revisjonens rapport pr 30.04.2020 A 

 50/20 Orientering fra revisjonen A 

 51/20 Overordnet revisjonsstrategi 2020 A 

 52/20 Risiko- og vesentlighetsvurdering - Ås kommune A 

 53/20 Budsjett for kontrollarbeidet 2021 B 

 54/20 Møteplan 2021 A 

 55/20 Referat og orienteringer A 

 56/20 Eventuelt A 

24.11.2020    

 57/20 Forvaltningsrevisjonsrapport – Psykososialt skolemiljø i Ås 

kommune 

O 

 58/20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 B 

 59/20 Plan for eierskapskontroll 2020-2024 B 

 60/20 Kontrollutvalgets årsplan 2021 A 

 61/20 Kurs og konferanser 2021 U 

 62/20 Referat og orienteringer A 

 63/20 Eventuelt A 

 

 
Statuskoder 

A Saken er avsluttet 

B Saken er under behandling 

O Saken er til videre oppfølging 

U Saken utgår, evt. saken er utsatt 
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Arkivsak-dok. 20/00442-3 
Saksbehandler Kjell Tore Wirum 

Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Ås kommune 26.01.2021 

PS 06/21 KURS OG KONFERANSER 2021 

Forslag til vedtak/innstilling: 

1. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs
Kontrollutvalgskonferanse 21.-22.april 2021:
1)
2)

2. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på FKTs Fagkonferanse og
årsmøte 1.-2. juni 2021:
1)
2)

Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget vedtok 24.11.2020 i sak 61/20 Kurs og konferanser 2021 følgende:

Saken utsettes til neste møte. 

Kurstilbud  
NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2021  
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 2020 samlet konferansen rundt 800 deltakere. 
Konferansen avholdes 21.-22.april 2021 på The Qube, som ligger i tilknytning til 
hotellene Clarion Hotel & Congress Oslo Airport og Comfort Hotel RunWay, 
Gardermoen.  

Påmeldingsfrist er 11.mars 2021.  
https://www.nkrf.no/kurs/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2021 

FKTs Fagkonferanse og årsmøte 2021  
Konferansen avholdes 1.- 2.juni 2021 på Scandic Parken, Ålesund.
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Påmelding innen 6. april 2021.  
https://www.fkt.no/konferanser/fagkonferanse-og-arsmote-2021/  
 
 
ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER  
I kontrollutvalgets budsjett for 2021 er det satt av kr 50 000,- 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  
Grunnet covid-19-situasjonen, vil det bli gjort en fortløpende vurdering om 
arrangement vil bli avholdt eller dato for arrangement endres, eventuelt om 
arrangement vil bli gjennomført på alternativ måte enn fysisk møte, som for eksempel 
digitale plattformer.  
 
FKT har signalisert at de foreløpig planlegger med fysiske samlinger. FKT vil gjøre en 
ny vurdering etter nye retningslinjer fra regjeringen rundt 1. februar.  
 
NKRF vil gjøre tilsvarende vurderinger og informere påmeldte kursdeltakere om 
eventuelle avlysninger/utsettelser. 
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Arkivsak-dok. 20/00202-7 
Saksbehandler Kjell Tore Wirum 

Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Ås kommune 26.01.2021 

PS 07/21 REFERAT OG ORIENTERINGER 

Forslag til vedtak/innstilling: 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 

Saksframstilling: 

Referatsaker (RS): 

RS 01/21 Forvaltningsrevisjon - Arbeidsmiljø for ansatte ved grunnskolen, 
saksprotokoll KST sak 141/20 (vedlagt) 

RS 02/21 Oppfølging forvaltningsrevisjon - Investeringer og gjeld, saksprotokoll KST
sak 142/20 (vedlagt) 

RS 03/21 Oppfølging forvaltningsrevisjon - Psykisk helsearbeid for barn og unge,

saksprotokoll KST sak 143/20 (vedlagt) 
RS 04/21 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024, saksprotokoll KST sak 145/20 

(vedlagt) 
RS 05/21 Plan for eierskapskontroll 2020-2024, saksprotokoll KST sak 146/20 (vedlagt) 

Orienteringssaker (OS): 

OS 01/21 Protokoll Ås kontrollutvalg 24.11.2020 (vedlagt) 
OS 02/21 Statlige tilsyn og kontroller med kommunen 2007-2019 (vedlagt) 
OS 03/21 Planlagte eksterne tilsyn 2021 (vedlagt) 
OS 04/21 Høringsutkast - Veileder og mal - Kontrollutvalgets uttalelse til 

årsregnskap og årsberetning (vedlagt) 
Presentasjon av høyringsdokument KUs uttale (vedlagt) 

OS 05/21 Aktuelle orienteringer 2021 (vedlagt) 
OS 06/21 Ås KU Oversikt over saker til behandling 2021 (vedlagt) 



7/21 Referat og orienteringer - 20/00202-7 Referat og orienteringer : Saksprotokoll KST sak 141-20 Forvaltningsrevisjon - Arbeidsmiljø for ansatte ved grunnskolen

 

 

  

  

 

Postadresse Besøksadresse Telefon 64 96 20 00 Org.nr. 964 948 798 
Postboks 195 Skoleveien 1 Telefaks 64 96 20 19 Bankgiro 1654.07.99605 
1431 Ås 1430 Ås   
post@as.kommune.no  www.as.kommune.no  Side 1 av 2 
 

 

Saksprotokoll 
 

 

Forvaltningsrevisjon - Arbeidsmiljø for ansatte ved 
grunnskolen 

Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  19/01758 

Behandlet av  Møtedato 

1 Kommunestyret 76/20 16.09.2020 

2 Kommunestyret 101/20 21.10.2020 

3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 39/20 04.11.2020 

4 Administrasjonsutvalget 13/20 11.11.2020 

5 Kommunestyret 115/20 25.11.2020 

6 Kommunestyret 141/20 10.12.2020 

 

  
 
Kommunestyrets behandling 10.12.2020: 

Kjetil Barfelt (FrP) forslo: 
Ordet «anbefalinger» utgår og «bør» endres til «skal». 

 
Votering: 
Kontrollutvalgets innstilling ble vedtatt 21-12 (6H, 1MDG, 3FrP, 1SV, 1Krf) ved 

alternativ votering mot forslaget fra FrP. 
 

Kommunestyrets vedtak 10.12.2020: 
1. Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten Arbeidsmiljø for 

ansatte ved grunnskolen i Ås kommune, og ber rådmann følge opp følgende 
anbefalinger: 

a) Kommunen bør forsikre seg om at det er et systematisert  

medbestemmelsesarbeid ved alle de kommunale skolene. 
b) Kommunen bør forsikre seg om at alle avvik knyttet til vold, trusler og  

trakassering blir kartlagt, tilstrekkelig behandlet, og unngå at det blir 
en årsak til sykefravær. 

c) Skolene bør utarbeide klare retningslinjer for hva de anser som 

alvorlige avvik og mindre alvorlige avvik 
d) Skolene bør forsikre seg om at iverksatte tiltak i forbindelse med avvik  

er godt kjent for berørte ansatte. 
2. Kommunestyret ber rådmann gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding om  
    oppfølging av anbefalingene innen 6 måneder. 

 
 

 
 
Saksprotokollen bekreftes 

Ås, 17. desember 2020 
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Ås kommune 
Vår ref.: 19/01758  Side 2 av 2 
 

Lene Henriksen Lilleheier 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signaturer 
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Saksprotokoll 
 

 

Oppfølging forvaltningsrevisjon - Investeringer og gjeld 

Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  18/00059 

Behandlet av  Møtedato 

1 Kommunestyret 103/20 21.10.2020 

2 Formannskapet 93/20 11.11.2020 

3 Kommunestyret 116/20 25.11.2020 

4 Kommunestyret 142/20 10.12.2020 

 

  

 
Kommunestyrets behandling 10.12.2020: 

Votering: Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 10.12.2020: 

Kommunestyret tar rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 
Investering og gjeld i Ås kommune, til orientering. 

 
 
 

 
 

Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 17. desember 2020 
 

Lene Henriksen Lilleheier 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signaturer 
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Saksprotokoll 
 

 

Oppfølging forvaltningsrevisjon - Psykisk helsearbeid for 
barn og unge 

Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  17/03532 

Behandlet av  Møtedato 

1 Kommunestyret 102/20 21.10.2020 

2 Hovedutvalg for helse og sosial 23/20 04.11.2020 

3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 38/20 04.11.2020 

4 Kommunestyret 117/20 25.11.2020 

5 Kommunestyret 143/20 10.12.2020 

 

  

 
Kommunestyrets behandling 10.12.2020: 

Votering: Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 10.12.2020: 

1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding på oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapporten Psykisk helse for barn og unge, datert 

14.04.2020, til orientering.  
 
2. Kommunestyret ber rådmann rapportere om oppfølging av revisjonens 

anbefalinger i forbindelse med kommunens årsmelding for 2020. 
 

 
 
 

Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 17. desember 2020 

 
Lene Henriksen Lilleheier 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signaturer 
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Saksprotokoll 
 

 

Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 

Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  20/03579 

Behandlet av  Møtedato 

1 Kommunestyret 145/20 10.12.2020 

 

  

 
Kommunestyrets behandling 10.12.2020: 

Votering: Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 10.12.2020: 

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2024. 
2. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre endringer i 

planperioden. 
 

Kommunestyret har med dette vedtatt at følgende områder prioriteres 
(uprioritert rekkefølge): 
 

• Barnevern  
• Beredskapsplaner og ROS-analyser  

• Offentlige anskaffelser, bruk av rammeavtaler og kjøp av konsulenttjenester  
• Økonomisk situasjon og internkontroll  
• Plan- og byggesaksbehandling  

• Arbeidsmiljø for de ansatte i helse- og omsorgstjenesten  
• Omsorgstjenester 

 
Kontrollutvalget prioriterer årlig hvilke prosjekt som skal gjennomføres. 
 

 
 

Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 17. desember 2020 
 

 
Lene Henriksen Lilleheier 

 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signaturer 
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Saksprotokoll 
 

 

Plan for eierskapskontroll 2020-2024 

Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  20/03580 

Behandlet av  Møtedato 

1 Kommunestyret 146/20 10.12.2020 

 

  

 
Kommunestyrets behandling 10.12.2020: 

Votering: Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 10.12.2020: 

1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll for perioden 2020-2024. 
2. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre endringer i 

planperioden. 
 

 
 
 

Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 17. desember 2020 

 
Lene Henriksen Lilleheier 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signaturer 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Ås kommune 
 
Dato: 24.11.2020 kl. 18:00 
Sted: Digitalt møte via Microsoft Teams 
Arkivsak: 20/00195 
  
Tilstede:  Sverre Strand Teigen (H) leder, Håkon Lars Henriksen (H) 

nestleder, Torill Horgen (FrP), Liv Marit Korslund (Sp) 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Wenche Berg (Ap) for Ina Alvilde Rangønes Libak (Ap) 

  
Forfall:  Ina Alvilde Rangønes Libak (Ap) 
  
Andre: Trine Christensen, rådmann (under sak 57) 

Ellen M. Benestad, kommunalsjef Oppvekst og opplæring 
(under sak 57) 
Vibeke Aaser Grønli, virksomhetsleder Grunnskole (under sak 
57) 

  
Viken 
kommunerevisjon 
IKS: 

Steinar Neby, stedlig leder 
Ann Heidi Jebsen, forvaltningsrevisor (under sak 57) 

  
Protokollfører: Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær 
  
Merknader: Innkalling og sakliste godkjent. Kontrollutvalget vedtok 

enstemmig å gjøre opptak av møtet. 
 
Ås, 24.11.2020 
 
 

Sverre Strand Teigen/s./  Håkon Lars Henriksen/s./ 
Leder  Nestleder 
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SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

57/20 20/00430-1 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykososialt skolemiljø i 
Ås kommune 

3 

58/20 20/00368-4 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 4 

59/20 20/00368-5 Plan for eierskapskontroll 2020-2024 5 

60/20 20/00440-1 Kontrollutvalgets årsplan 2021 6 

61/20 20/00442-1 Kurs og konferanser 2021 7 

62/20 20/00202-5 Referat og orienteringer 8 

63/20 20/00208-5 Eventuelt 9 

 
 
  



7/21 Referat og orienteringer - 20/00202-7 Referat og orienteringer : Protokoll Kontrollutvalget i Ås kommune 24.11.2020

 3  

57/20 Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykososialt skolemiljø i Ås 
kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Ås kommune 24.11.2020 57/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling. 
 
1. Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten Psykososialt skolemiljø i 

Ås kommune, og ber rådmann følge opp at: 
a) Sjøskogen skoles systematiske og kontinuerlig arbeide med skolemiljøet er 

tilstrekkelig og egnet til å sikre et trygt og godt skolemiljø for alle elever i 
henhold til kravene i opplæringsloven kap. 9A. 

b) Sjøskogen skole informerer godt nok til alle foresatte om hvilke tiltak skolen 
iverksetter i klassen(e) for å bedre skolemiljøet og virkningen av tiltakene, slik 
at de kan vurdere om deres elevs rett til et trygt og godt skolemiljø blir 
ivaretatt, jf. opplæringsloven § 9A-9. 

c) Sjøskogen skole fortsatt har fokus på å utarbeide aktivitetsplaner, sette inn 
egnede tiltak, evaluerer og iverksette nye tiltak i alle saker, der foresatte og 
elever opplyser at eleven ikke har et trygt og godt skolemiljø, 

d) Ås ungdomsskole informerer godt nok om rettighetene etter kap. 9A, og at 
skolen gir nok informasjon til at elever og foresatte, slik at de kan vurdere om 
elevens rettigheter til et trygt og godt skolemiljø er oppfylt, jf. opplæringsloven 
§ 9A-9. 

e) Alle avvik blir fulgt opp og at iverksatte tiltak blir evaluert i praksis. 
 
2. Kommunestyret ber rådmann gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om 

oppfølging av anbefalingene innen 6 måneder. 
 
 
Møtebehandling 
Forvaltningsrevisor Ann Heidi Jebsen presenterte rapporten. 
 
Rådmann Trine Christensen kommenterte prosessen for innhenting av grunnlaget for 
rapporten. 
 
Votering 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Vedtak  
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling. 
 
1. Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten Psykososialt skolemiljø i 

Ås kommune, og ber rådmann følge opp at: 
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a) Sjøskogen skoles systematiske og kontinuerlig arbeide med skolemiljøet er 
tilstrekkelig og egnet til å sikre et trygt og godt skolemiljø for alle elever i 
henhold til kravene i opplæringsloven kap. 9A. 

b) Sjøskogen skole informerer godt nok til alle foresatte om hvilke tiltak skolen 
iverksetter i klassen(e) for å bedre skolemiljøet og virkningen av tiltakene, slik 
at de kan vurdere om deres elevs rett til et trygt og godt skolemiljø blir 
ivaretatt, jf. opplæringsloven § 9A-9. 

c) Sjøskogen skole fortsatt har fokus på å utarbeide aktivitetsplaner, sette inn 
egnede tiltak, evaluerer og iverksette nye tiltak i alle saker, der foresatte og 
elever opplyser at eleven ikke har et trygt og godt skolemiljø, 

d) Ås ungdomsskole informerer godt nok om rettighetene etter kap. 9A, og at 
skolen gir nok informasjon til at elever og foresatte, slik at de kan vurdere om 
elevens rettigheter til et trygt og godt skolemiljø er oppfylt, jf. opplæringsloven 
§ 9A-9. 

e) Alle avvik blir fulgt opp og at iverksatte tiltak blir evaluert i praksis. 
 
2. Kommunestyret ber rådmann gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om 

oppfølging av anbefalingene innen 6 måneder. 
 
[Lagre]  
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58/20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Ås kommune 24.11.2020 58/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2024. 
2. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre endringer i planperioden. 
 
 
Møtebehandling 
 
Leder fremmet følgende endringsforslag til innstillingens punkt 1: 
 
Kommunestyret tar plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2024 til 
orientering, og vedtar å prioritere følgende områder (uprioritert rekkefølge): 

• Barnevern 

• Beredskapsplaner og ROS-analyser 

• Offentlige anskaffelser, bruk av rammeavtaler og kjøp av konsulenttjenester 

• Økonomisk situasjon og internkontroll 

• Plan- og byggesaksbehandling 

• Arbeidsmiljø for de ansatte i helse- og omsorgstjenesten 

• Omsorgstjenester  
 
 
Håkon L. Henriksen fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 1: 
 
Kontrollutvalget prioriterer årlig hvilke prosjekt som skal gjennomføres. 
 
Votering 
Endringsforslag fra leder ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
Tilleggsforslag fra Håkon L. Henriksen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
Innstillingens punkt 2 ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Vedtak  
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2024 til 

orientering, og vedtar å prioritere følgende områder (uprioritert rekkefølge): 

• Barnevern 

• Beredskapsplaner og ROS-analyser 

• Offentlige anskaffelser, bruk av rammeavtaler og kjøp av konsulenttjenester 

• Økonomisk situasjon og internkontroll 
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• Plan- og byggesaksbehandling 

• Arbeidsmiljø for de ansatte i helse- og omsorgstjenesten 

• Omsorgstjenester  
 

Kontrollutvalget prioriterer årlig hvilke prosjekt som skal gjennomføres. 
 
2. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre endringer i planperioden. 
 
[Lagre]  
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59/20 Plan for eierskapskontroll 2020-2024 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Ås kommune 24.11.2020 59/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll for perioden 2020-2024. 
2. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre endringer i planperioden. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Vedtak  
 
1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll for perioden 2020-2024. 
2. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre endringer i planperioden. 
 
[Lagre]  
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60/20 Kontrollutvalgets årsplan 2021 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Ås kommune 24.11.2020 60/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2021 til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretær orienterte. 
 
Votering 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Vedtak  
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan for 2021 til orientering. 
 
[Lagre]  
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61/20 Kurs og konferanser 2021 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Ås kommune 24.11.2020 61/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
 
1. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs 

Kontrollutvalgskonferanse 21.-22.april 2021: 
1)  
2)  

 
2. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på FKTs Fagkonferanse og 

årsmøte 1.-2. juni 2021: 
1)  
2)  

 
 
Møtebehandling 
Leder fremmet følgende alternative forslag: 
 
Saken utsettes til neste møte. 
 
Votering 
Alternativ forslag fra leder ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Vedtak  
 
Saken utsettes til neste møte. 
 
[Lagre]  
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62/20 Referat og orienteringer 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Ås kommune 24.11.2020 62/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Leder viste til referat- og orienteringssakene. 
 
Referatsaker (RS): 
 
RS 04/20 Forvaltningsrevisjon av utleieboliger, saksprotokoll KST sak 92/20 

 
 
Orienteringssaker (OS): 
 
OS 33/20 Protokoll kontrollutvalget i Ås kommune 13.10.2020 
OS 34/20 Ås KU Oversikt over saker til behandling 2020, pr 17.11.2020 
OS 35/20 Ås KU Behandlede saker 2020, pr 17.11.2020 

 
 
Votering 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Vedtak  
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
[Lagre]  
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63/20 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Ås kommune 24.11.2020 63/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Skriv inn forslag til vedtak 
 
 
Møtebehandling 
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten Psykososialt skolemiljø. 
Leder tok opp saken. Det var ønskelig at revisjonen kommer med et eget notat 
vedrørende begrunnelse for metodebruk for innhenting av faktagrunnlag til rapporten. 
Notatet oversendes og vedlegges kommunestyrets behandling av rapporten. 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 20:43 
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Kontrollutvalget i 
Ås kommune 

Statlige tilsyn/kontroller med kommunen 2007 - 2019 

År Tilsyn Funn ved tilsyn/kontroll Merknader 

2019    

 Landsomfattende tilsyn - 
Ås 

 Tilsyn med 
ettervern og 
samarbeid mellom 
barneverntjenesten 
og sosiale tjenester 
i Nav, med vekt på 
brukermedvirkning 

 Rapport fra felles 
nasjonalt tilsyn våren 
2019: Skolens arbeid 
med elevenes utbytte av 
opplæringen - Ås 
kommune, Nordbytun 
ungdomsskole 

Pålegg: 
Ås kommune må se til at: 
a. rektor sikrer at undervisningspersonalet 

knytter opplæringens innhold til 
kompetansemål i det enkelte faget 

b. rektor sikrer at undervisningspersonalet 
ivaretar elevenes rett til å kjenne til hva 
som blir vektlagt i vurdering av elevens 
kompetanse 

c. rektor sikrer at opplæringen samlet 
dekker alle kompetansemålene på 
hovedtrinnet/i faget og de individuelle 
opplæringsmål i IOP 

d. innholdet i IOP-en samsvarer med 
enkeltvedtaket når det gjelder innholdet i 
opplæringen, herunder tydeliggjøre når 
det er gjort avvik fra LK06 

e. IOP-en har egne mål for opplæringen når 
elevens opplæring skal avvike fra 
ordinære læreplaner 

f. elevene fra og med 8. årstrinn får 
halvårsvurdering midt i 
opplæringsperioden i alle fag og på 
slutten av opplæringsåret i fag som ikke 
er avsluttet 

g. skolen har en innarbeidet fremgangsmåte 
som sikrer at lærerne i 
halvårsvurderingen gir informasjon om 
elevenes kompetanse i fagene og 
veiledning om hvordan elevene kan øke 
kompetansen sin 

 

2016    

 Oppfølging etter 
avløpskontroll i Ås 
kommune 

Fylkesmannen finner at ingen av de 3 
avvikene som ble avdekket under tilsynet i 
2013 kan lukkes. 

 

2014    

 Kontrollrapport Bølstad 
avfallsdeponi, Ås 
kommune 

Avvik: 
1. Ås kommune har ikke rapportert 

miljøovervåking av sigevann fra Bølstad 
avfallsdeponi årlig til Fylkesmannen 

2. Utslipp fra renseanlegget ved Bølstad 
avfallsdeponi overstiger krav til årlig 
utslippsmengde for KOF 

3. Ås kommune mangler rutiner for 
oppfølging av Bølstad avfallsdeponi 
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4. Bølstad avfallsdeponi mangler en 
miljørisikovurdering 

 Rapport fra tilsyn med 
helsestasjonstjenesten 
for barn 0 til 6 år i Ås 
kommune 2014 

I dette tilsynet ble det ikke funnet avvik fra lov 
eller forskrift. Tilsynet er derfor avsluttet. 
 

 

 Rapport fra tilsyn med 
sosiale tjenester i 
arbeids- og 
velferdsforvaltningen i Ås 
kommune 2014 

Avvik: 
Ås kommune sikrer ikke at individuelle behov 
blir tilstrekkelig ivaretatt ved søknader om 
nødhjelp fra personer med forsørgeransvar 
for barn. 
 
Merknad 1 
NAV Ås har mulighet for forbedring når det 
gjelder utarbeiding av sjekklister, 
kartleggingsskjema, rutiner etc. knyttet til 
søknader om økonomisk stønad fra personer 
med forsørgeransvar for barn. 
 
Det opplyses at fagmøtet blir brukt for å 
vurdere søknader, men manglende skriftlige 
hjelpemidler innebærer en svakhet med 
tanke på å ivareta både likebehandling og 
individuelle vurderinger. 
 
Merknad 2 
NAV Ås har et forbedringspotensial når det 
gjelder risikovurderinger med kontrolltiltak. 
 
Internkontrollforskriften understreker 
viktigheten av å ha oversikt over områder der 
det kan være fare for svikt. 
 
Merknad 3 
Tilsynsmyndigheten ser at det gis særskilte 
ytelser til barn i henhold til søknad. NAV Ås 
har mulighet for forbedring når det gjelder å 
vurdere hvorvidt ytelser skal innvilges etter 
lov om sosiale tjenester i NAV §§ 18 eller 19. 

 

2013    

 Delrapport 2 – Revisjon 
avløp 2013, Ås kommune 

Avvik: 
1. Miljørisikovurderingen av avløpsanlegg er 

ikke tilfredsstillende utført. 
2. Det mangler en tiltaksplan for reduksjon 

av fremmedvann til avløpsnettet. 
3. Det er ikke gjennomført en 

risikokartlegging av virksomheter med 
påslipp til det kommunale 
avløpssystemet. 

 
Anmerkninger: 
1. Det mangler et overordnet 

styringsdokument for avløpsektoren. 
2. Det er mangler i planen for fornyelse av 

avløpsnettet. 
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 Oppfølging og avslutning 
av tilsyn Ås kommune - 
egenmeldingstilsyn med 
legemiddelhåndtering 
2013 

Avvik: 
1. Det fremkommer at virksomhetsleder ikke 

har legemiddelkompetanse og at det ikke 
er utpekt en faglig rådgiver som har 
legemiddelkompetanse. 

2. Det fremkom videre at virksomhetsleder 
ikke har vurdert risiko i 
legemiddelhåndteringen etter gjeldende 
forskrift. 

 

2012    

 Rapport systemrevisjon 
avløp 2012, Ås kommune 

Avvik: 
1. Kommunens miljørisikovurderinger for 

avløpssystemet, med tilhørende 
handlingsplan og beredskapsplan er ikke 
tilstrekkelige. 

2. Kommunen har ikke utarbeidet 
nødvendige dokumenter/planer som er 
påkrevd etter utslippstillatelsen. 

 

2011    

 Rapport fra tilsyn med 
barneverntjenesten i Ås 
kommune 2011 

Avvik 1: 
Ås kommune sikrer ikke at undersøkelser 
gjennomføres i tråd med krav i lov og forskrift 
i alle saker. 
 
Avvik 2: 
Ås kommune sikrer ikke at hjelpetiltak til 
hjemmeboende barn evalueres i tråd med lov 
og forskrift i alle saker. 

 

 Rapport fra tilsyn med 
kommunens 
rehabiliteringstilbud i 
sykehjem ved Moer 
sykehjem, Ås kommune 
2011 

Avvik: 
Ås kommune ved Moer sykehjem sikrer ikke i 
tilstrekkelig grad at pasientene får et 
forsvarlig rehabiliteringstilbud. 

 

2010    

 Rapport fra 
landsomfattende tilsyn 
med sosiale tjenester i 
arbeids- og 
velferdsforvaltningen i Ås 
kommune 2010 

Avvik 1: 
Ås kommune sikrer ikke at alle henvendelser 
om økonomisk sosialhjelp blir fanget opp. 
 
Avvik 2: 
Ås kommune sikrer ikke tilstrekkelig 
individuell vurdering i alle saker. 

 

 Rapport fra tilsyn med 
Lov om sosiale tjenester 
– rettssikkerhet ved bruk 
av tvang og makt overfor 
personer med 
utviklingshemning Ås 
kommune 2010 

Avvik 1: 
Ås kommune sikrer ikke at alle aktuelle 
tjenesteytere får systematisk opplæring i Lov 
om sosiale tjenester Kap. 4A. Dermed sikres 
det heller ikke at de samme aktuelle 
tjenesteytere har tilstrekkelige kunnskaper og 
ferdigheter slik at de kan identifisere tvang og 
makt i arbeidet, samt vurdere aktuelle tiltak 
opp mot vilkårene i loven. 
 
Avvik 2: 
Ås kommune sikrer ikke at 
saksbehandlingsreglene i Kap. 4A alltid 
følges ved alle aktuelle tjenestesteder. 
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2008    

 Rapport fra tilsyn med 
kommunale helse-, 
sosial- og 
barneverntjenester til 
barn i Ås kommune 
(2008) 

Avvik I: 
Ås kommune sikrer ikke at helse-, sosial- og 
barneverntjenesten har tilstrekkelig 
dokumentasjon som viser vurderinger av 
behov for andre deltjenester og eventuelt hva 
som er gjort, planlagt og evaluert, og hvem 
som deltar i samarbeidet. 
 
Avvik II: 
Ås kommune sikrer ikke at helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten samarbeider med 
fastlegene. 

 

2007    

 Rapport fra tilsyn med 
helse- og sosialtjenester 
til voksne med psykiske 
lidelser i Ås kommune 
(2007) 

Avvik 1: 
Kommunen sikrer ikke at det i tilstrekkelig 
grad fattes vedtak som ivaretar 
rettssikkerheten til tjenestemottakeren, 
herunder forutsigbarhet og kontinuitet i 
tjenesteytingen. 
 
Avvik 2: 
Kommunen har ikke et system som sikrer at 
alle vedtak om støttekontakt iverksettes 
innen forsvarlig tid 
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Excel Pdf

Fagområde Emne Veke Status Kommune

Grunnopplæringen Felles nasjonalt tilsyn på skolemiljø 35 Ferdig samordnet ÅS

Helse

Landsomfattende tilsyn 2020/2021
med praktiseringen av tvungen
somatisk helsehjelp i kommunale
helse- og omsorgstjenester

41 Ferdig samordnet ÅS

Kommunal
beredskapsplikt

Tilsyn med kommunal
beredskapsplikt

46 Ferdig samordnet ÅS

�

�

�



7/21 Referat og orienteringer - 20/00202-7 Referat og orienteringer : Høringsutkast - Veileder og mal - Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

© Forum for Kontroll og Tilsyn 2021 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEILEDER OG MAL 

Kontrollutvalgets uttalelse til 

årsregnskap og årsberetning 



7/21 Referat og orienteringer - 20/00202-7 Referat og orienteringer : Høringsutkast - Veileder og mal - Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning

 

2 
 

 
Veileder til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning.  
 
Oppbygging 
 
Vi foreslår følgende oppbygging av uttalelsen: 
 

1. Innledning 
2. Oppsummering og anbefalinger fra kontrollutvalget 
3. Ansvar for økonomiforvaltningen i kommunen 
4. Formål med kontrollutvalgets uttalelse 
5. Grunnlaget for uttalelsen 
6. Årsregnskapet 
7. Vurdering av økonomisk internkontroll og økonomiforvaltningen  
8. Vurdering av den kommunale økonomiske bærekraften (KØB)  
9. Vurdering av revisjonens arbeid 

 
Del 1 er veileder til mal for kontrollutvalgets uttalelse. Del 2 er mal for kontrollutvalgets 
uttalelse.  
 
Når kommune/kommunestyre/kommunedirektør brukes i denne veilederen, menes 
kommune/fylkeskommune, kommunestyre/fylkesting, 
kommunedirektør/fylkeskommunedirektør. 
 

1. Innledning 
 
Dette punktet bør inneholde dato for når kontrollutvalget behandler uttalelsen til 
årsregnskapet og årsberetningen. Her bør det også opplyses om andre som er til stede for å 
bidra i til behandlingen av saken. 
 
 

2. Oppsummering og anbefalinger fra kontrollutvalget 
 
Oppsummeringen bør inneholde de viktigste påpekingene i uttalelsen og anbefaling om 
eventuell godkjenning av regnskapet og årsberetningen. Eventuelle forhold i punkt 6-8 som 
kontrolltrollutvalget vil gjøre kommunestyret oppmerksom på, kan også tas med i 
oppsummeringen. 
 
 

3. Ansvar for økonomiforvaltningen i kommunen 
 
Ansvar for å avlegge årsregnskap og årsberetning tilligger kommunedirektøren, jf. Lov om 
kommuner og fylkeskommuner (koml.), §§ 13-1, 14-6 og 14-7. 
 
Ansvar for å vedta årsregnskap og årsberetning tilligger kommunestyret, jf. koml. § 14-2.  
 
I tillegg til en rekke krav knyttet til årsregnskap og årsberetning, jf. koml. §§14-6 og 14-7, 
stiller koml. § 14-1 en rekke grunnleggende krav til økonomiforvaltning og bærekraft i 
kommunen (Kommunal økonomisk bærekraft - KØB). Dette gjelder: 

- Økonomisk handleevne må ivaretas over tid  
- Planer for egen virksomhet og økonomi skal være realistiske 
- Finansielle midler og gjeld skal forvaltes uten vesentlig finansiell risiko 
- Betalingsforpliktelser skal innfris ved forfall 

 
Lovutvalget til kommuneloven av 2018 presiser dette slik: 
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«Utvalgets forslag innebærer en lov som sterkere fremhever kommunestyrets ansvar for en 
langsiktig økonomiforvaltning, men uten at det innføres detaljerte og inngripende krav til 
eksempelvis størrelsen på årlige budsjettoverskudd eller et maksimalt gjeldsnivå for den 
enkelte kommune. Forslaget bygger på at det kommunale selvstyret vil stå sterkere der de 
folkevalgte i samspill med administrasjonen etablerer lokale handlingsregler og en 
økonomisk politikk som ivaretar økonomien over tid.” (NOU 2016: 19.1.2 tredje avsnitt) 
 
Et grunnleggende premiss for god langsiktig økonomiforvaltning og kommunal økonomisk 
bærekraft er at: 
 
 «..dagens tjenestetilbud minst er i samsvar med visse minimumsstandarder (krav i lover og 
regler m.m.) og kan opprettholdes over lengre tid uten vesentlig kvalitetsmessig forringelse i 
tjenestetilbud, nedbygging av formue eller skattemessige eller gjeldsmessige økninger.»1  
 
Det er videre kommunestyret sitt ansvar å påse at økonomiforvaltningen skjer i tråd med lov, 
forskrift og egne bestemmelser. Som ledd i å sikre at kommunestyret/fylkestinget ivaretar sitt 
ansvar stiller koml. § 14-2, blant annet krav om at kommunestyret selv vedtar følgende 
bestemmelser vedrørende økonomiforvaltningen. 

- Finansielle måltall for utviklingen av kommunens eller fylkeskommunens økonomi 
- Regler for økonomiforvaltningen (økonomireglement) 
- Regler for finans- og gjeldsforvaltningen (finansreglement) 

 
Det er kommunedirektøren sitt ansvar å etablere internkontroll, jf. koml. § 25-1. 
Internkontrollen skal blant annet sikre at ovennevnte krav til årsregnskap og årsberetning 
samt god langsiktig økonomiforvaltning og kommunal økonomisk bærekraft, blir ivaretatt på 
en god måte.  
 
 

4. Formålet med kontrollutvalgets uttalelse 
 
Kommunen skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over 
tid, jf. koml. § 14-1.  
I forbindelse med behandling av årsregnskap og årsberetning, utøver kommunestyret kontroll 
med administrasjonen. I sitt arbeid har kommunestyret behov for uavhengig informasjon om 
hvordan kommunedirektøren har fulgt opp kravene til økonomiforvaltningen, for eksempel i 
økonomireglement, finansreglement og finansielle måltall, jf. koml. § 14-2.  
Kommunestyret har valgt et kontrollutvalg til å føre løpende kontroll på deres vegne. En av 
kontrollutvalgets oppgaver er å påse at det føres kontroll med at økonomiforvaltningen er 
utført i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, jf. koml. § 23-2. 
 
FKT definerer formålet med uttalelsen til å være at kommunestyret skal motta informasjon 
om at det er gjennomført uavhengig kontroll med at kravene til årsregnskap, årsberetning, 
økonomisk internkontroll og økonomiforvaltning samt KØB, er ivaretatt i tråd med lov, forskrift 
og egne bestemmelser. jf. koml. §§ 14-1,14-2 og 14-7.  
Hvordan dette formålet kan operasjonaliseres, er omtalt i kap. 6, 7 og 8. 
 
  

 
1 KØB forskningsrapport nr. 1 18.02.18, «Kommunal økonomisk bærekraft (KØB) OVERSIKT OVER 
FORELØPIGE FORSKNINGSFUNN», Levi Gårseth-Nesbakk, Samarbeidsprosjekt mellom Rana 
kommune og Handelshøgskolen, Nord universitet,  
https://www.rana.kommune.no/organisasjon/planer_budsjett_regnskap/kob/SiteAssets/Sider/side/K%C3%98B%2
0rapport%20nr%201.%202018_oversikt%20forel%C3%B8pige%20funn_(END)_(sendt%2018.02.18)_.pdf  
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5. Grunnlaget for uttalelsen 
 
Her bør det opplyses om at grunnlaget for uttalelsen er dokumentene og handlingene som 
ligger til grunn for saken, slik som: 
 

- Avlagt årsregnskap og årsberetning fra kommunedirektør 
- Revisors regnskapsrevisjon 

o Revisjonsberetningen 
o Nummererte brev 
o Rapporter fra revisor 

- Påse-ansvar av revisjonens arbeid, derunder vurdering av revisors uavhengighet  
o Revisors orienteringer til kontrollutvalget om revisjonsplaner, oppsummering 

etter interimsrevisjon og oppsummering etter årsoppgjørsrevisjon 
- Sekretariatets egne analyser av økonomisk internkontroll og økonomiforvaltning, 

samt KØB, jf. Pkt. 7 og 8. 
 
For å sikre god struktur i sak om årsregnskap og årsberetning, kan det være en fordel om 
saken har følgende rekkefølge på vedleggene når saken legges fram til behandling: 
  

- Vedlegg 1: Kontrollutvalgets uttalelse 
- Vedlegg 2: Revisjonsberetningen 
- Vedlegg 3: Årsberetningen 
- Vedlegg 4: Årsregnskapet 
- Vedlegg 5: Finansrapport 

 
 

6. Årsregnskapet 
 
Følgende forhold bør vurderes:  
 

Vurdering av årsregnskapet 

Årsregnskapet  Vurdering Innhenting av informasjon  
(ikke uttømmende) 

 
Innholdet 
i revisjonsberetningen  

 
Foreligger det 
anmerkninger fra revisor 
i revisjonsberetningen?  
  

• Er den ren (ordinær) eller 
har den forbehold? 

• Hvordan forklares 
forbeholdene? 

 
Revisjonsberetningen  

 
Økonomiske tallstørrelser i 
årsregnskapet 
  

 
Hva er størrelsen på   

• Mer-/mindreforbruk  

• Netto driftsresultat  
  
Er eventuelle budsjettavvik 
tilfredsstillende forklart i 
årsberetningen?  

 
Årsregnskapet – 
skjema økonomisk oversikt 
drift  
  
Revisjonsberetningen 

Tabell 1  
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Følgende forhold kan vurderes: 
 

Vurdering av årsregnskapet 

Årsregnskapet  Vurdering Innhenting av informasjon  
(ikke uttømmende) 

 
Usikre 
poster/forpliktelser som 
ikke er regnskapsført  

  
Foreligger det fremtidige 
forpliktelser som innebærer at 
deler av regnskapsførte 
disposisjoner «reelt» sett allerede 
er bundet opp? 

 
Noter i regnskapet – ofte benevnt 
som «ikke regnskapsførte 
forpliktelser» og «usikre 
forpliktelser»  
  
Informasjon fra kommuneadvokaten 
om tvister/rettssaker  
  
Forespørre revisor ved orienteringer 
om behandling av usikre poster  

 
Spesielle resultatposter 
i året som krever omtale 
og som har påvirket 
årets regnskap  
  

  
Er årets resultat påvirket av 
periodiseringsfeil/spesielle 
avsetninger? 
 
Er årets resultat påvirket 
av ekstraordinære 
inntekter/utgifter?   

 
Noter i regnskapet   
 
Årsberetningen  
  
Forespørsel til 
kommunedirektør/økonomisjef  
  
Forespørsel til revisor  

 
Spesielle poster som 
revisjonen har hatt 
vanskeligheter med å 
revidere  
  

 
Er det poster som revisor mener er 
usikre og/eller som har vært 
vanskelig å vurdere/revidere?  
 
  
  

 
Forespørsel til revisor  

 
Størrelsen på  
korrigerte feil og  
ikke-korrigerte feil 
  

 
Hvor store beløp utgjør korrigerte 
feil  
og ikke-korrigerte feil? 

 
Forespørsel til revisor   

Tabell 2  

 
 

7. Vurdering av økonomisk internkontroll og økonomiforvaltning 
 
Dette punktet bør inneholde en vurdering av den økonomiske internkontrollen og 
økonomiforvaltningen i kommunen.  
 
Vurderingen bør i all hovedsak bygge på arbeidet som revisor har gjort i regnskapsrevisjonen 
og etterlevelseskontroller. Videre kan det også være aktuelt legge til grunn relevant arbeid av 
betydning fra utførte forvaltningsrevisjoner og andre undersøkelser fra revisor, statlige tilsyn 
og informasjon fra kommunen. Dette vil i stor grad være saker som har vært til behandling i 
kontrollutvalget. 
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Vurdering av økonomisk intern kontroll og økonomiforvaltning 
 

Tema Forhold som kan vurderes og kommenteres 
 

Innhenting av 
informasjon – kilder  

 
Økonomis
k intern- 
kontroll 
 
 
 
 
 

 
Internkontroll 
 
Revisor har i sin ordinære regnskapsrevisjon plikt til å se etter 
om kommunen har ordnet den økonomiske internkontrollen 
på en betryggende måte, jf. koml. § 24-6. Det siktes da til de 
områdene av internkontrollen som er avgjørende for å 
utarbeide årsregnskapet uten vesentlige feil. Det er følgelig 
ikke krav til å utføre revisjonshandlinger utover det som er 
nødvendig for å uttale seg om årsregnskapet. Det er heller 
ingen plikt for revisor å bekrefte at internkontrollen er effektiv, 
ei heller uttale seg særskilt om den økonomiske 
internkontrollen i revisjonsberetningen.  
 
Dersom revisor avdekker vesentlige mangler i den 
økonomiske internkontrollen, skal revisor ta dette opp i 
nummererte brev til kontrollutvalget. I tillegg vil revisor som 
naturlig del av sitt arbeide i andre brev, notater og 
presentasjoner til kontrollutvalget, gi anbefalinger på 
forbedringer i kommunen sin økonomiske intern kontroll 
 

• Er det rapportert/kommunisert vesentlige svakheter i den 
økonomiske internkontrollen som bør komme 
kommunestyret til kunnskap? 

 

 
 
 
Revisjonsberetning 
 
Nummererte brev fra 
revisor 
 
Revisjonsbrev, 
årsoppgjørsnotat fra 
revisor 
 
Presentasjoner fra 
revisor i 
kontrollutvalget 
 

 
Bevilgningskontroll (Budsjettavvik) 
 
Revisor har i ny kommunelov fått utvidet sine oppgaver i den 
ordinære regnskapsrevisjonen til også å omfatte vesentlige 
budsjettavvik. I revisjonsutøvelsen vil revisor bygge på en 
vurdering av risikoen for vesentlige brudd på kommunestyrets 
premisser for bruken av bevilgningene. Dette vil blant annet 
omfatte vurdering av om budsjettkontrollen er hensiktsmessig 
og betryggende ordnet. 
 
Revisor sin kontroll på dette området rapporteres som egen 
uttalelse (RSK 302), med moderat sikkerhet i tilknytning til 
revisjonsberetningen, når det gjelder budsjettavvik og avvik 
fra premissene for budsjettet 
 

• Er det forhold som bør komme kommunestyret til 
kunnskap? 

 

 
 
 
Revisjonsberetninge
n, nummererte brev, 
revisjonsbrev, 
årsoppgjørsnotat fra 
revisor 
 
 
Revisoruttale vedr 
vesentlige 
budsjettavvik (RSK 
302 – forenklet 
etterlevelseskontroll) 
 
 

 
Registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger 
(bokføring) 
 
I den ordinære regnskapsrevisjon inngår også revisjon av 
kommunens registrering og dokumentasjon av 
regnskapsopplysninger. Formålet er å gi betryggende 
sikkerhet for at kommunen har oppfylt bokføringsregelverket 
sine krav om å etablere et grunnlag for å utarbeide 
årsregnskapet og kontrollere dette. Revisor må ta stilling til 
kommunens bokføringssystemer og -praksis mtp. vesentlig 

 
 
 
Revisjonsberetninge
n, nummererte brev, 
revisjonsbrev, 
årsoppgjørsnotat fra 
revisor 
 
Attestasjoner, 
skattemelding for 
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feilinformasjon i årsregnskapet. Bokføringen vil derfor bli 
underlagt undersøkelser og vurderinger av revisor som 
integrert del av revisjon av årsregnskapet 
 
Videre attesterer revisor på de terminvise (6 stk.) 
skattemeldingene for merverdikompenasjon til skatteetaten, 
og gjør kontroller på rutiner/systemer samt 
stikkprøvekontroller i samband med denne 
attestasjonsoppgaven. 
 
Revisor attesterer også årlig på kontrolloppstilling over 
samlede bokførte og innberettede beløp knyttet til 
lønnsopplysninger mv til skatteetaten, og gjør kontroller på 
rutiner/systemer samt stikkprøvekontroller i forbindelse med 
denne attestasjonsoppgaven. 
 

• Bokføring 
o Er det fra revisor rapportert/kommunisert 

vesentlige svakheter når det gjelder registrering 
og dokumentasjon av kommunens 
regnskapsopplysninger, som bør komme 
kommunestyret til kunnskap. 

 

• Behandling av merverdiavgift og mva. – kompensasjon 
o Har revisor utført utvidede kontroller på området, 

og hvilke funn er gjort? 
o Hvor store feil har revisor avdekket ifb. 

attestasjonene og hvor store beløp utgjør tapt 
kompensasjon pga. feil behandling i kommunen. 

o Hvordan vurderer revisor risiko og intern kontroll 
når det gjelder behandling av mva.-kompensasjon 

o Er det i noen av kildene rapportert/kommunisert 
om vesentlige svakheter som kommunestyret bør 
bli kjent med 

• Lønn 
o Har revisor utført utvidede kontroller på området, 

og hvilke funn er gjort? 
o Hvordan vurderer revisor risiko og internkontroll 

når det gjelder behandling av lønn? 
o Er det i noen av kildene rapportert/kommunisert 

om vesentlige svakheter som kommunestyret bør 
bli kjent med? 

 

MVA- 
kompensasjoner 
 
Attestasjon av 
skjema 
(kontrolloppstilling) 
om samlede bokførte 
og innberettede 
beløp knyttet til 
lønnsopplysninger 
 
 
 

 
Misligheter 
 
Kommuneloven § 24-5 slår fast at revisor skal bidra til å 
forebygge og avdekke misligheter og feil. Hoveddelen av 
dette arbeidet i regnskapsrevisjon består i å vurdere 
internkontrollen på enkelte områder for å analysere og 
avdekke områder hvor det kan være risiko for misligheter, i 
tillegg til å gi innspill om forebyggende tiltak i internkontrollen. 
Videre skal revisor melde skriftlig til kontrollutvalget om 
enhver mislighet. 
 

• Antall saker/meldinger varslet til kontrollutvalget fra 
revisor  

• Er sakene fulgt opp og håndtert tilfredsstillende? 

• Type saker/gjentakende saker/områder/virksomheter som 

 
 
 
Meldinger fra revisor 
til kontrollutvalget om 
misligheter 
 
Revisjonsberetning  
 
Nummerert brev fra 
revisor 
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kan indikere svak intern kontroll? 

• Er det i noen av kildene rapportert/kommunisert om 
vesentlige svakheter som kommunestyret bør bli kjent 
med? 

 

 
Økonomi-
forvaltning 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Forenklet etterlevelseskontroller av økonomiforvaltningen – 
RSK 301 
 
Forenklet etterlevelseskontroll er kontroller i forlengelsen av 
regnskapsrevisjonen av årsregnskapet. Kontrollen skal rette 
seg mot de deler av økonomiforvaltningen som går utover det 
å uttale seg om årsregnskapet. 
 

• Hvilke(t) område(r) er kontrollert? 

• Hva er essensen i revisor sine uttalelser på de aktuelle 
områdene som er kontrollert? 

• Er det rapportert/kommunisert vesentlige svakheter i den 
økonomiske internkontrollen, som bør komme 
kommunestyret til kunnskap? 

 

 
 
 
Revisoruttalelser 
vedr 
etterlevelseskontrolle
r med 
økonomiforvaltninge
n jf. RSK 301 
Forutsetter at 
rapport(er) er avlagt i 
senest samtidig med 
revisjonsberetningen.  
 

 
Forvaltningsrevisjoner hvor fokus har vært økonomiforvaltning 
/ etterlevelseskontroller 
 
Kontrollutvalget kan utover revisor sin forenklede 
etterlevelseskontroll, ha gjennomført forvaltningsrevisjoner og 
andre undersøkelser som knytter seg helt eller delvis til 
økonomiforvaltningen.  
 

• Er det rapportert/kommunisert vesentlige svakheter i den 
økonomiske internkontrollen som bør komme 
kommunestyret til kunnskap? 

 

 
 
 
 
Rapporter fra 
forvaltnings-
revisjoner/ 
undersøkelser.  
 
 

 
Rettssaker / tvister kommunen er eller har vært involvert i 
 
Omfanget av rettssaker og tvister samt hvordan kommunen 
håndterer disse, kan gi indikasjoner på om kommune har 
forbedringspotensial i sin interne kontroll i håndtering av ulike 
prosesser. 
 

• Hvor mange tvister og hva skyldes de?  

• Er det noen saker som er gjentakende og som kan 
skyldes svak internkontroll? 

• I hvilken grad er rettssaker/tvister fulgt opp på en 
tilfredsstillende måte fra kommunen sin side? 

 

 
 
 
Tilbakemelding på 
revisor sitt 
advokatbrev 
 
Juridisk avdeling 
(dialog eller brev) 

 
Anskaffelser 
 
Kommunesektoren gjennomfører årlig betydelige 
anskaffelser. Disse skal gjennomføres i tråd med 
anskaffelsesregelverket. Tilbydere kan klage kommunen inn 
til KOFA for avgjørelse dersom de mener anskaffelsen er 
gjennomført i strid med anskaffelsesregelverket.  
 

• Hvor mange saker, og hvilke typer saker er innklaget til 

 
 
 
KOFA-avgjørelser 
 
 



7/21 Referat og orienteringer - 20/00202-7 Referat og orienteringer : Høringsutkast - Veileder og mal - Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning

 

9 
 

KOFA? 

• I hvilken favør har avgjørelsene i KOFA falt? 

• Kan KOFA-avgjørelsene indikere at det er en 
sammenheng mellom KOFA-saken og svakheter i 
internkontrollen vedrørende innkjøp i kommunen? 

 

 
Statlige tilsyn med relevans for økonomiområdet: 
 
Statlige tilsynsaktører foretar tilsyn med kommunen sin 
etterlevelse av lover/forskrifter innen sine tilsynsområder. 
Konsekvensene av brudd er normalt pålegg om 
oppretting/forbedring, men kan også være mulige 
bøter/fagmulkter med økonomisk effekt. 
 
Det er derfor naturlig som del av egenkontrollen at 
kontrollutvalget bygger på det arbeidet som andre 
tilsynsaktører utfører 
 

 Er det rapportert/kommunisert vesentlige 
svakheter i den økonomiske internkontrollen som 
bør komme kommunestyret til kunnskap? 

 
 
 
Statlige tilsyn, f.eks.: 
 

• Skatteetaten 
(bok-
ettersynsrapport, 
MVA/Lønn/skatt) 

• Datatilsynet 
(GDPR) 

• Helsetilsynet / 
Fylkesmannen 

• Arkivverket 

• Arbeidstilsynet 

 
Opp- 
summerin
g 
 
 
 

 
Kort oppsummering av den økonomiske internkontrollen 
og økonomiforvaltningen om hvilke forhold som løftes 
opp til kommunestyret 
 

 

Tabell 3 

 
 

8. Vurdering av den kommunale økonomiske bærekraften (KØB) 
 
For å ivareta økonomisk bærekraft overtid, har kommunen plikt til å fastsette finansielle 
måltall (lokale handlingsregler), jf. koml. §14-2. Hensikten med finansielle måltall er at de 
skal gjenspeile hva som skal til for å oppnå en forsvarlig langsiktig utvikling som også gir en 
økonomisk handlefrihet for kommende generasjoner. De finansielle måltallene bør samtidig 
balansere kortsiktige og langsiktige hensyn. 
 
Tabellen under viser aktuelle måltall som kontrollutvalget kan vurdere for å kunne si noe om 
den økonomiske bærekraften: 
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Vurdering av kommunal økonomisk bærekraft (KØB) 

KØB 
koml. § 14-1 

Vurdering Innhenting av informasjon  
(ikke uttømmende) 

 
Økonomisk 
handleevne 
 

 
Netto driftsresultat (korrigert) i % av brutto 
driftsinntekter sml. mot 

• utvikling av egne tall over tid (5-
10 år) 

• egne måltall 

• nasjonale måltall 

• sammenlignbare kommuner 
 
Kort vurdering av tallene. Hva forteller 
utviklingen? 
 

 

• Årsregnskap 

• Egne måltall 

• Teknisk beregningsutvalg 
(TBU) 

• Kommuneproposisjonen 

• Årsregnskap for 
sammenlignbare kommuner, 
KOSTRA 

 
 
 

 
Gjeldsgrad (langsiktig rentebærende 
gjeld) i % av brutto driftsinntekter sml. mot 

• utvikling av egne tall over tid (5-
10 år) 

• egne måltall 

• nasjonale måltall 

• sammenlignbare kommuner 
 
Kort vurdering av tallene. Hva forteller 
utviklingen? 
 

 

• Årsregnskap 

• Egne mål 

• TBU 

• Kommuneproposisjonen 

• Årsregnskap for 
sammenlignbare kommuner 

 
Gjeldsbelastningen på driften - netto 
rente- og avdragsutgifter i % av brutto 
driftsinntekter sml. mot  

• utvikling av egne tall over tid (5-
10 år) 

• egne måltall 

• nasjonale måltall 

• sammenlignbare kommuner 
 
Kort vurdering av tallene. Hva forteller 
utviklingen? 
 

 

• Årsregnskap 

• Egne mål 

• TBU 

• Veileder i økonomistyring, 
Fylkeskommunen i Nordland 

 
Disposisjonsfond i % av brutto 
driftsinntekter sml. mot 

• utvikling over tid (5-10 år) 

• egne måltall 

• nasjonale måltall  

• sammenlignbare kommuner 
 
Kort vurdering av tallene. Kva forteller 
utviklingen. 

 

• Årsregnskap 

• Egne mål 

• TBU 

• Kommuneproposisjonen 

• Årsregnskap for 
sammenlignbare kommuner 

 

 
Realistiske 
planer 
 

 
Vedlikeholdsetterslep innen ulike 
kategorier. 
I hvilken grad er denne type etterslep 
hensyntatt i budsjetter/planer? 
 
I hvilken grad er vedlikeholdsplaner 

 
Vedlikeholdsetterslep:  

• Tilstandsrapportene «State of 
the nation» fra RIF 

 

• Kommunale og 
fylkeskommunale bygg   
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generelt innarbeidet og hensyntatt ift. 
størrelse for normale måltall? 
 
 
 
 
 
Brudd på lovkrav (om større investeringer 
f.eks. tunnelsikkerhetsforskrifter – i M&R 
innebærer dette behov for investeringer 
på ca. 1,5 milliard) 
 
Hva forteller utviklingen og i hvilken grad 
er forholdene hensyntatt i drift og plane? 
 

 

• Kommunale og 
fylkeskommunale veier 

 

• VA-anlegg og VA-nett: 

• Bedrevann.no 
 
Kommunedirektør/økonomisjef/ 
eiendomssjef/veisjef/VA-sjef 

• tilstandsrapporter for egen 
kommune 

• forespørsel/dialog 
 
 
Kommunedirektør/økonomisjef/eie
ndomssjef/veisjef/VA-sjef/budsjett- 
og økonomiplandokumenter 

• forespørsel og dialog 

• gjennomgang av 
dokument 

 

 
Forvaltning 
av finansielle 
midler og 
gjeld uten 
vesentlig 
finansiell 
risiko 
 

 
Er finans- og gjeldsforvaltningen innenfor 
regelverket?  

• plassering av midler 

• andel fastrentelån 

• andel sertifikatlån 
 
Hva er størrelsen på sertifikatlån, og 
hvilken risiko utgjør størrelsen på lånene? 
 
 

 
Kommunens finansreglement 
Finansrapport 
 
 
 
 
Bør også i den sammenheng ta i 
betraktning vurderingen i neste 
punkt vedr betalingsforpliktelse. 
 

 
Betalings-
forpliktelser 
skal kunne 
innfris ved 
forfall 
 
 
 
 
 

 
Hvordan er utviklingen i likviditetsgrad 1 
og likviditetsgrad 2 over de siste 5-10 
årene sml. med omforente nøkkeltall?   
 
(NB – husk å reklassifisere sertifikatlån til 
kortsiktig gjeld i analysen) 
 
(Evt. kort vurdering og konklusjon) 
 

 
Årsregnskap (balansen) 
 
Likviditetsgrad 1= omløpsmidler / 
kortsiktig gjeld inkl. sertifikatlån 
(bør være > 2) 
 
Likviditetsgrad 2= mest likvide 
betalingsmidler / kortsiktig gjeld 
inkl. sertifikatlån, (bør være > 1 
 
Mest likvide betalingsmidler = 
bankinnskudd + kortsiktige aksjer, 
obligasjoner verdipapir (klassifisert 
under omløpsmidler) 
 

Tabell 4 
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9. Vurdering av revisjonen sitt arbeid  
 
Påse-ansvaret er en viktig del av kontrollutvalgets arbeid. I dette punktet bør kontrollutvalget 
vise hvordan påse-ansvaret er fulgt opp i tråd med FKT sin veileder. Her er det naturlig å 
vise til sakene i kontrollutvalget som omhandler påse-ansvaret, og som dokumenterer at 
revisjonen er utført på en forsvarlig måte. 
 
Forhold som kan kommenteres: 
 

• Uavhengighet  
- egenerklæring 
- andre attestasjonsoppgaver utført av revisor  

• Åpenhetsrapport 

• Annet 

• Honorarstørrelse – gjerne sammenlignet mot noen sammenlignbare kommuner 
- Fordelt på RR / FR / Annet 
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Mal  
 
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 
 
Til xxxx kommune v/kommunestyret 
 
 
Årsrekneskapen 20xx for xxxx kommune, uttale frå kontrollutvalet  
 
 

1. Innleiing 
 
Kontrollutvalet har i møte xx.xx.xxxx, behandla utvalet sin uttale til xxxx kommune sin 
årsrekneskap for 20xx. 
Representantar for administrasjonen og ansvarleg revisor var til stades i møtet og 
presenterte årsrekneskapen og svarde på spørsmål. 
 
 

2. Oppsummering og tilrådingar frå kontrollutvalet 
 
Kontrollutvalet si oppfatning er at årsrekneskap og årsmelding 20xx kan godkjennast slik dei 
ligg føre. Kontrolltrollutvalet vil gjere kommunestyret merksame på følgjande element i 
uttalen:  
 

• Årsregnskap/årsmelding (ref. pkt. 6) 
o Revisjonsmeldinga frå revisor er avlagt xx.xx.xxxx, og er ei rein 

revisjonsmelding, evt. ei revisjonsmelding med følgjande 
presiseringar/atterhald/negativ melding eller at det ikkje er grunnlag for å 
konkludere 

o Meir/mindreforbruk er forklart i årsmeldinga. Kontrollutvalet vurderer 
forklaringa til å vere dekkande. 

• Økonomisk internkontroll og økonomiforvaltning (ref. pkt. 7, tabell 4) 
o På bakgrunn av det som kjem fram i oppsummeringa i tabell 4, vil 

kontrollutvalet be om at kommunedirektøren kjem i første møte til hausten 
for å gjera greie for kva som er/vil verta gjort i høve påpeikningane 

• Kommunaløkonomisk berekraft (ref. pkt. 8, tabell 5) 
o Kontrollutvalet merkar seg at driftsresultatet i xxxx kommune for 20xx er 

tilfredsstillande 
o Kontrollutvalet har vidare merka seg at lånegjelda er på eit tilfredsstillande 

nivå og at storleiken på disposisjonsfondet også er tilfredsstillande 
o Vedlikehaldsetterslepet er i høve til kontrollutvalet si vurdering innanfor 

vedtekne mål.  
o Finans- og gjeldforvaltninga viser at gjeldsgraden til kommunen er i 

overkant av tilrådd storleik. Kortsiktig gjeld er høgare/lågare enn... 
o Likviditetsgrad 1 og 2 er innanfor tilrådde storleikar 

 
Ut over det som er nemnd i uttalen, og det som går fram av saksframlegget til kontrollutvalet i 
rekneskapssaka, samt revisjonsmeldinga av xx.xx.xxxx og revisjonsrapport nr. xx, datert 
xx.xx.xxxx, har kontrollutvalet ikkje merknader til xxxx kommune sin årsrekneskap for 20xx. 
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3. Ansvar for økonomiforvaltninga i kommunen 

 
Det er kommunestyret/fylkestinget sitt ansvar å forvalte kommunen sin økonomi, derunder 
vedta årsregnskap og årsmelding, jf. koml. § 14-2. Det er videre kommunestyret sitt ansvar å 
påsjå at økonomiforvaltninga skjer i tråd med lov, forskrift og eigne føresegner. 
Kommunestyret sitt ansvar for forvaltninga av den økonomiske internkontrollen og 
økonomiforvaltninga er forsterka gjennom ny kommunelov, jf. mellom anna koml. §§ 14-1 og 
25-1. 
 
 

4. Formål med kontrollutvalet sin uttale  
 
Eit viktig formål med kommuneregnskapet skal vere å redusere uvisse knytt til politikarane 
sine vedtak og kontroll med pengebruken. Kommunerekneskapen si evne til å måle  
kommunaløkonomisk berekraft i eit lengre perspektiv i tråd med generalføresegna i koml. § 
14-1, er likevel avgrensa.  
 
Årsrekneskapen gjev derfor åleine ikkje noko godt grunnlag til å vurdere kommunen si 
faktiske økonomiske stilling, og er dermed ikkje tilstrekkeleg grunnlag for å ta i vare 
kommunelova sine krav om økonomisk handleevne over tid.  
 
Kontrollutvalet vil derfor på eit fagleg grunnlag bidra med kunnskap og vurderingar til 
kommunestyret, som grunnlag for å sikre langsiktig økonomisk berekraft for kommunen. 
 
Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) definerer formålet med uttalen til å vere at kommunestyret 
skal motta informasjon om gjennomført uavhengig kontroll med at krava til årsrekneskap, 
årsmelding, økonomisk internkontroll og økonomiforvaltning samt økonomisk berekraft, er 
ivaretatt i tråd med lov, forskrift og eigne føresegner. jf. koml. §§ 14-1,14-2 og 14-7.  
 
 

5. Grunnlag for uttalen 
 
Grunnlaget for uttalen er dokument og behandlingar som ligg til grunn for utarbeiding av 
denne saka, slik som: 

• Avlagt årsregnskap frå kommunedirektør, datert xx.xx.xxxx 

• Kommunedirektøren si årsmelding, datert xx.xx.xxxx  

• Revisjonsmelding, datert xx.xx.xxxx 

• Eventuelle nummererte brev frå revisor  

• Revisjonsrapport av xx.xx.xxxx 

• Rapport etter etterlevingskontroll datert xx.xx.xxxx 

• Revisor sine orienteringar til kontrollutvalet om revisjonsplanar, oppsummering etter 
interimsrevisjon og oppsummering etter årsoppgjersrevisjon 

• Gjennomført påsjå-ansvar overfor revisor 

• Kontrollutvalssekretariatet sine eigne analyser og vurderingar av den økonomiske 
stillinga til kommunen 

 
I tillegg har ansvarleg revisor og kommunedirektør supplert kontrollutvalet med munnleg 
informasjon om aktuelle problemstillingar. 
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6. Årsrekneskapen 
 
6.1 Revisjonsmeldinga 

• Revisor har lagt fram ei rein revisjonsmelding.  

• Revisor har lagt fram ei revisjonsmelding med følgjande atterhald. Revisor forklarer 
dette med..... 

• Revisor har lagt fram ei revisjonsmelding med negativ konklusjon. Revisor forklarar 
dette med.... 

• Revisor har lagt fram revisjonsmelding utan tilstrekkeleg grunnlag for ein konklusjon. 
Revisor forklarar dette med... 

• Dersom revisor meiner at årsrekneskapen eller årsmeldinga ikkje bør vedtakast slik 
dei ligg føre, skal dette opplysast særskilt. Revisor forklarar dette med.... 

 
 
6.2 Status på ein del rekneskapsmessige storleikar og forhold 
 

Tema Status og vurdering 

 
Rekneskapsmessig mindre-
/meir-forbruk og om dette er 
tilfredsstillande forklart i 
årsmeldinga 
 

 
Mindreforbruket i 2019 var på 71,8 mill. kr. Dette 
mindreforbruket er tilfredsstillande forklart i årsmeldinga på 
side. 5 og 6  

 
Netto driftsresultat 

 
Netto driftsresultat er på kr. Xxxx. Rekneskapen for dei 
føregåande åra har vore:  
2019          kr.xxxxxxxxxxxxx 
2018          kr.xxxxxxxxxxxxx 
2017          kr.xxxxxxxxxxxxx 
 
Evt. kommentar om utviklinga 
 

Tabell 1 

 
Eventuelt også tema som kan vurderast: 
 

Tema Status og vurdering 

 
Usikre postar som ikkje er 
rekneskapsført 
 

 

 
Spesielle resultatposter i året 
som krev omtale og som har 
påverka rekneskapen dette året 
 

 

 
Spesielle poster som revisjonen 
har hatt vanskar med å revidere 
 

 

 
Storleiken på korrigerte feil 
 

 

 
Storleiken på ikkje-korrigerte feil 

 

Tabell 2 
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7. Vurdering av økonomiforvaltning og internkontroll 
 
Her vil kontrollutvalet vurdere kommunedirektøren si økonomiforvaltning og internkontroll, 
herunder etterleving av lover og føresegner. Vurderinga byggjer på rapportar frå 
rekneskapsrevisor, forvaltningsrevisor, statlege tilsyn og informasjon frå 
kommunen/fylkeskommunen.  
 

Forhold Grunnlag Vurdering 

Internkontroll Revisjonsmeldinga, nummererte brev frå 
revisor, revisjonsbrev, årsoppgjersnotat frå 
revisor, presentasjonar frå revisor i 
kontrollutvalet 
  

  

Bevilgnings-kontroll 
(Budsjettavvik) 

Revisjonsmeldinga, nummerert brev frå 
revisor, revisjonsbrev, årsoppgjersnotat, 
revisor sin uttale om vesentlege 
budsjettavvik (RSK302) 
  

  

Bokføring Revisjonsmeldinga, nummererte brev frå 
revisor, revisjonsbrev, årsoppgjersnotat frå 
revisor  
Attestasjonar, skattemelding for MVA-
kompensasjonar 
Attestasjonar av skjema om samla bokførde 
beløp knyt til lønsopplysningar 

  

Misligheiter Melding frå revisor til kontrollutvalet om 
misligheiter 
Revisonsmelding 
Nummererte brev frå revisor 
  

  

Etterlevings-kontroll Forenkla etterlevingskontroll av 
økonomiforvaltninga(RSK301) 
Andre relevante attestasjonar frå revisor  
  

  

FR med tema innan 
økonomi-forvaltning 

Rapportar frå 
forvaltningsrevisjonar/undersøkingar 
  

  

Rettssaker Tilbakemelding på revisor sitt advokatbrev 
Juridisk avdeling (dialog eller brev) 
  

  

Anskaffingar  KOFA avgjerder 
  

  

Statlege tilsyn med 
relevans for 
økonomi-området 

Statlege tilsyn (lista er ikkje uttømmande) 

• Skatteetaten/bokettersyn 

• Arbeidstilsynet 

• Mattilsynet 

• Fylkesmannen 

• Arkivverket 

• Andre 
  

  

Oppsummering 
tabell 5 

Kort oppsummeringa av den økonomiske 
internkontrollen økonomiforvaltninga om 
kva forhold som bør løftast opp til 
kommunestyret 
  

 

Tabell 3  
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8. Vurdering av kommunal økonomisk berekraft (KØB) 
 
Omgrepet kommunal økonomisk berekraft er betydeleg styrka i den nye kommunelova.  
Vurdering av kommunelova sine krav til kommunen: 
 
8.1 Økonomisk handleevne 
 

Tema Status og vurdering 

 
Netto driftsresultat (korrigert) i % 
av driftsinntekter sml. mot 

- Utvikling av eigne tal over 
tid (5-10 år) 

- Eigne måltal 
- Nasjonale måltal 
- Samanliknbare 

kommunar 
 

 
Netto driftsresultat i 2019 var på x,xx % av 
driftsinntektene. Utviklinga dei siste 5 åra har vore: 
2014          x1 
2015          x2 
2016          x3 
2017          x4 
2018          x5 
Kommunen sine eigne måltal er x5. Nasjonale måltal er 
på x6. 
Vurdering: Netto driftsresultat er eit uttrykk for kva 
kommunen har til disposisjon til avsetningar, inndekking 
av tidlegare underskot (meirforbruk) og investeringar, og 
bør ligge på minst 1,75% av driftsinntektene. 
Talgrunnlaget viser at kommunen ligg godt over dette, og 
har hatt ei positiv utvikling dei siste åra.  
 

 
Gjeldsgrad (langsiktig 
renteberande gjeld) i % av 
driftsinntekter sml. mot 

- Utvikling av eigne tal over 
tid (5-10 år) 

- Eigne måltal 
- Nasjonale måltal 
- Samanliknbare 

kommunar 
 

 
Kommunen  har ei lånegjeld i 2019 som er 90,1 % av sum 
driftsinntekter, som er langt over tilrådinga frå 
Riksrevisjonen på maks 75%. Tilsvarande tal dei siste åra: 
2018    58,0 % 
2017    46,7% 
2016    52,2% 
2015    46,8% 
2014    51,3% 
Vurdering: 
Vedtekne investeringar og planlagde investeringar i 
økonomiplanperioden vil medføre stor auke i lånegjelda til 
kommunen også i åra framover. Det er venta at denne vil 
stige til over 100% innan få år dersom vedtekne 
investeringar vert gjennomførte. Dette kan gå ut over det 
økonomiske handlingsrommet til kommunen i åra som 
kjem. 
 

 
Disposisjonsfond i % av 
driftsinntekter sml mot 

- Utvikling over tid (5-10 år) 
- Eigne måltal 
- Nasjonale måltal  
- Samanliknbare 

kommunar 
 

 
Kommunen har eit disposisjonsfond på 17,1% av 
driftsinntektene i 2019. Disposisjonsfondet har vore 
relativt stabilt dei siste fem åra, og ligg godt over 
nasjonale måltal på 5%. 
Vurdering: 
Storleiken på disposisjonsfond viser at kommunen har frie 
reserver til å dekke uventa utgifter. 

Tabell 4 
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8.2 Realistiske planar  
 

Tema Vurdering 

 
Vedlikehaldsetterslep innan 
ulike kategoriar – i kva grad er 
det teke omsyn til denne type 
etterslep i budsjett/planar 
 

 

 
I kva grad er vedlikehaldsplanar 
generelt innarbeidd og teke 
omsyn til ift storleiken for 
normale måltall 
 

 

 
Eventuelle brot på lovkrav (om 
større investeringar)  
 

 
t.d tunnelsikkerheitsforskrifter 

Tabell 5 

 
 
8.3 Forvaltning av finansielle midlar og gjeld utan vesentleg finansiell risiko 
 

Tema Vurdering 

 
Er finans- og gjeldsforvaltninga 
innanfor regelverket mtp 

- Plassering av midlar 
- Andel fastrentelån 
- Andel sertifikatlån 

 

 

 
Storleiken på sertifikatlån  
 

 

Tabell 6 

 
 
8.4 Vurdering av likviditet 
 

Tema Vurdering 

 
Utvikling i likviditetsgrad 1 over 
dei siste 5-10 åra mot avtala 
nøkkeltal 
   

 

 
Utvikling i likviditetsgrad 2 over 
dei siste 5-10 åra mot avtala 
nøkkeltal  
  

 

Tabell 7 
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9. Vurdering av revisjonen sitt arbeid 
 
Ein viktig del av kontrollutvalet sitt arbeid er påsjå-ansvaret. Påsjå-ansvaret er følgt opp i tråd 
med FKT sin rettleiar, og behandla i eiga sak i kontrollutvalet (Sak xx osv). 
  

Tema Vurdering 

 
Påsjå at rekneskapen vert 
revidert på ein trygg måte 

a. Kvalifikasjonskrav 
b. Vandel 
c. Uavhengigheit 
d. Kvalitetskontrollsysteme

t i revisjonsforetaket 
 

 
Det er utført påsjå-ansvar overfor revisor: 
Kvalifikasjonskrav – ok KU-sak xx/xx 
Vandel – ok KU-sak xx/xx 
Uavhengigheit – ok KU-sak xx/xx 
Kvalitetskontrollsystemet i revisjonsføretaket - ok KU-sak 
xx/xx 

 
Halde seg løpande orientert om 
revisjonsarbeidet: 

a. Planleggingsfasen 
b. Interimsfasen 
c. Årsoppgjersfasen 
d. Etterlevingskontroll 

 

 
Som over 

 
Påsjå at revisjonsarbeidet går 
føre seg i samsvar med: 

a. Lov, forskrift, og god 
kommunal 
revisjonsskikk 

b. Kontrakt, avtalar og 
instruksar  

 

 
Som over 

 
Konklusjon 

 
Revisjonen av kommunen er etter kontrollutvalet si vurdering 
utført på en forsvarleg måte 
 

Tabell 8 
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres sekretariat.

Veileder og mal
Kontrollutvalet sin uttale til årsrekneskap og årsmelding

Høyringsmøte

14. januar 2021
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres sekretariat.

Det å utarbeide ein uttale til årsrekneskapen er ei kontrollhandling

Målet er å påsjå at kommunen har etterlevd komunelova sine krav til 
bærekraftig økonomiforvaltning
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres sekretariat.

Lovgrunnlag

• Kontrollutvalgets plikt til å knytte kommentarer til 
kommunens årsregnskaper og årsberetninger før de 
behandles i kommunestyret, er fastsatt i 
Kommuneloven § 14-3 tredje ledd og i Forskrift om 
kontrollutvalg og revisjon § 3 andre ledd. 

• Det er opp til utvalget selv å bestemme hva 
uttalelsen skal omhandle. De fleste kontrollutvalg tar 
opp forhold som revisor har tatt opp i sin 
revisjonsberetning. 
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres sekretariat.

Oppbygging (to deler)
Del 1 - Veileder

1. Innledning 

2. Oppsummering og anbefalinger fra kontrollutvalget 

3. Ansvar for økonomiforvaltningen i kommunen 

4. Formål med kontrollutvalgets uttalelse 

5. Grunnlaget for uttalelsen 

6. Årsregnskapet 

7. Vurdering av økonomisk internkontroll og økonomiforvaltning

8. Vurdering av den kommunale økonomiske bærekraften (KØB) 

9. Vurdering av revisjonens arbeid

Del 2 - Mal
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres sekretariat.

1. Innleiing

• Dato for KU si behandling av uttalen

• Andre som er til stades for å bidra ved behandlinga
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres sekretariat.

2. Oppsummering og anbefalinger frå kontrollutvalet

• Dei viktigaste påpeikningane i uttalen og tilråding om 
eventuell godkjenning av årsrekneskapen og årsmeldinga

• Eventuelle forhold i punkt 6-8 som kontrolltrollutvalget vil 
gjøre kommunestyret oppmerksom på, kan også tas med i 
oppsummeringen. 
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres sekretariat.

3. Ansvar for økonomiforvaltningen i kommunen

• Kommunedirektør har ansvaret for å avlegge årsrekneskap og årsberetning

• Kommunestyret har ansvaret for å vedta årsrekneskap og årsberetning

• Kommunelova stiller i § 14-1 følgjande krav til økonomiforvaltninga: 

- Økonomisk handleevne må ivaretas over tid 

- Planer for egen virksomhet og økonomi skal være realistiske 

- Finansielle midler og gjeld skal forvaltes uten vesentlig finansiell risiko 

- Betalingsforpliktelser skal innfris ved forfall 

• Kommunestyret har ansvar å påse at økonomiforvaltningen skjer i tråd med lov, forskrift og egne 
bestemmelser

• Det er kommunedirektøren sitt ansvar å etablere internkontroll, som mellom anna skal sikre at 
punkta over vert ivaretatt på ein god måte
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres sekretariat.

4. Formålet med uttalen

FKT definerer formålet med uttalelsen til å være at kommunestyret skal 
motta informasjon om at det er gjennomført uavhengig kontroll med at 
kravene til årsregnskap, årsberetning, økonomisk internkontroll og 
økonomiforvaltning samt kommunal økonomisk bærekraft (KØB), er 
ivaretatt i tråd med lov, forskrift og egne bestemmelser. jf. koml. §§ 14-
1,14-2 og 14-7. 

Hvordan dette formålet kan operasjonaliseres, er omtalt i kap. 6, 7 og 8. 
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres sekretariat.

5. Grunnlaget for uttalen

• Avlagt årsregnskap og årsberetning fra kommunedirektør

• Revisors regnskapsrevisjon

– Revisjonsberetningen

– Nummererte brev

– Rapporter fra revisor

• Påse-ansvar av revisjonens arbeid, derunder vurdering av revisors uavhengighet
– Revisors orienteringer til kontrollutvalget om revisjonsplaner, oppsummering etter interimsrevisjon og oppsummering etter 

årsoppgjørsrevisjon

• Sekretariatets egne analyser av økonomisk internkontroll og økonomiforvaltning, samt KØB, jf. Pkt. 7 
og 8.
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres sekretariat.

6. Årsrekneskapen (tabell 1)

Følgjande forhold bør vurderast

• Innhaldet i revisjonsmeldinga
– Føreligg det anmerkningar frå revisor?

– Er det ei rein revisjonsmelding eller er det atterhald?

• Økonomiske talstorleikar i rekneskapen
– Netto driftsresultat

– Meir/mindreforbruk

– Er eventuelle budsjettavvik forklart i årsmeldinga?
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres sekretariat.

6. Årsrekneskapen (Tabell 2)

Forhold som kan vurderast

• Usikre poster/forpliktelser som ikke er regnskapsført 

• Spesielle resultatposter i året som krever omtale og som har påvirket 
årets regnskap 

• Spesielle poster som revisjonen har hatt vanskeligheter med å revidere 

• Størrelsen på korrigerte feil og ikkje-korrigerte feil 
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres sekretariat.

7. Vurdering av økonomisk internkontroll (tabell 3)

• Er det rapportert/kommunisert vesentlige svakheter i den økonomiske 
internkontrollen som bør komme kommunestyret til kunnskap? 

• Er det forhold vedr. budsjettavvik som bør komme kommunestyret til kunnskap? 

• Er det fra revisor rapportert/kommunisert vesentlige svakheter når det gjelder 
registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger, som bør 
komme kommunestyret til kunnskap 

• Spørsmål vedr. mva.kompensasjon og lønn

• Misligheter
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres sekretariat.

7. Vurdering av økonomiforvaltninga (tabell 3)

• Er det rapportert/kommunisert vesentlige svakheter i den økonomiske 
internkontrollen, som bør komme kommunestyret til kunnskap i 
samband med:
– forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 

– gjennomførte forvaltningsrevisjoner

– rettsaker

– anskaffelser

– statlige tilsyn
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres sekretariat.

8. Vurdering av den kommunale økonomiske bærekraften

For å ivareta økonomisk bærekraft over tid, har kommunen plikt 
til å fastsette finansielle måltall (lokale handlingsregler), jf. koml. 
§14-2. Hensikten med finansielle måltall er at de skal gjenspeile 
hva som skal til for å oppnå en forsvarlig langsiktig utvikling som 
også gir en økonomisk handlefrihet for kommende generasjoner. 
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres sekretariat.

8. Vurdering av den kommunale økonomiske bærekraften 
(tabell 4)

• Økonomisk handleevne

• Realistiske planer

• Forvaltning av finansielle midler og gjeld utan vesentleg finansiell risiko

• Betalingsforpliktelser skal kunne innfris ved forfall

Dette er regulert i kommunelova § 14-1
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En møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg og deres sekretariat.

9. Revisjonen sitt arbeid

Påse-ansvaret er en viktig del av kontrollutvalgets arbeid. I dette punktet bør kontrollutvalget vise 
hvordan påse-ansvaret er fulgt opp i tråd med FKT sin veileder. Her er det naturlig å vise til sakene i 
kontrollutvalget som omhandler påse-ansvaret, og som dokumenterer at revisjonen er utført på en 
forsvarlig måte. 

Forhold som kan kommenterast:
• Uavhengighet

– egenerklæring

– andre attestasjonsoppgaver utført av revisor 

• Åpenhetsrapport

• Honorarstørrelse – gjerne sammenlignet mot noen sammenlignbare kommuner 
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Kontrollutvalget i 
Ås kommune 

Aktuelle orienteringer 2021 
Tema Beskrivelse Fakta  Spørsmål/problemstillinger 

Eksterne tilsyn Kommunen blir jevnlig grunnlag for tilsyn fra 
statlige myndigheter 

https://tilsynskalender.fylkesmannen
.no/  

• Rutiner og praksis for kommunens 
håndtering/oppfølging av tilsyn 

• Rutiner og praksis for fremleggelse 
av tilsynsrapporter for politiske 
organ 

Internkontroll Fra 1.januar 2021 gjelder nye regler og et større 
ansvar for internkontroll hviler på 
kommunedirektørenes skuldre. Den nye 
kommuneloven fra 2018 har fått en egen 
bestemmelse om internkontroll som er mer 
omfattende og detaljert enn loven fra 1992. De 
nye reglene tydeliggjør at god internkontroll er et 
ledelsesansvar og kommunedirektøren er 
ansvarlig for internkontrollen. 

https://www.ks.no/fagomrader/demo
krati-og-styring/stat---
kommune/internkontroll/  

• Rutiner og praksis for rapportering 
om internkontroll til kommunestyret 

Brukerstyrt personlig  
assistanse (BPA) 

Funksjonshemmede med stort assistansebehov 
har siden 1.januar 2015 rett til å få assistansen 
organisert som brukerstyrt personlig assistanse. 

 • Omfang 

• Rutiner og praksis for tildeling 

• Rutiner og praksis for involvering av 
tjenestemottaker/pårørende i 
utarbeidelsen av tilbudet 

Sykefravær Sykefraværet i Norge regnes som høyt. Tett 
oppfølging på arbeidsplassen forebygger 
sykefravær, til beste for arbeidstakerne, 
arbeidsgiverne og samfunnet 

 • Omfang av korttids-/langtids-
sykefravær 

• Kommunens oppfølging, herunder 
refusjonskrav sykelønn, 
tilrettelegging av arbeidsoppgaver, 
arbeidssted etc. 

Stillingsstørrelser Det er jevnlig fokus på uønsket deltid. 
Virksomheter og organisasjoner oppmuntres til å 
ta i bruk ulike virkemidler for å avskaffe uønsket 
deltid 

 Kommunens arbeid i forhold til uønsket 
deltid 

Medarbeiderundersøkelse En medarbeiderundersøkelse er et viktig for 
verktøy for kunne måle, forbedre forhold på 
arbeidsplassen og utvikle organisasjonen. 
Kommuner gjennomfører jevnlig 
medarbeiderundersøkelser for kartlegging og 
vurdering av arbeidsmiljøet. 

 • Orientering om resultat fra siste 
medarbeiderundersøkelse, gjerne 
operasjonalisert ned på 
stillingsstørrelser (heltid/deltid) samt 
i forhold til sykefravær (korttids-
/langtids-) 

• Rutiner og praksis for oppfølging av 
medarbeiderundersøkelser 

Seniorpolitikk   • Omfang 

• Rutiner og praksis for senioravtaler 
og oppfølging av disse 
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Personvern Personvernforordningen (GDPR) innebærer at 
kommuner og fylkeskommuner skal gjennomføre 
og dokumentere at ansatte har gjennomført 
opplæring i personvern og informasjonssikkerhet. 

https://www.datatilsynet.no/  Ivaretakelsen av funksjon som 
personvernombud (plassering i 
organisasjon, stillingsstørrelse) 
Kommunens arbeid med personvern 

Varsling Nye regler trådte i kraft 1.januar 2020. De nye 
reglene skal blant annet styrke arbeidstakernes 
vern og klargjøre dagens regelverk ytterligere. 
Videre gir de nye reglene arbeidsgiver en 
aktivitetsplikt ved mottak av et varsel. Det betyr 
at arbeidsgiver ikke kan forholde seg passiv når 
det varsles om kritikkverdige forhold i 
virksomheten.  
Alle virksomheter med 5 ansatte eller flere, 
plikter å ha rutiner for intern varsling. 

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/
varsling/  

• rutiner og praksis for mottak, 
registrering, håndtering og oppføling 
av varsel (interne varsel og/eller 
eksterne varsel) samt omfang 

Nasjonal helse- og sykehusplan  
(2020–2023)  
– innføring av helsefellesskap 

Målet er å skape en mer sammenhengende 
helse- og omsorgstjeneste. 
Hovedtemaene i meldingen er samhandling, 
kompetanse, psykisk helse, teknologi og 
digitalisering. Et viktig budskap er at kommuner 
og sykehus må gå fra å være parter, til 
likeverdige partnere med felles eierskap og 
ansvar for pasientene. 
Helsefellesskapene bør ha et særlig fokus på å 
utvikle gode tjenester for barn og unge, personer 
med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer, 
skrøpelige eldre og personer med flere kroniske 
lidelser. 

 • Rutiner og praksis for planlegging, 
samarbeid, samordning, 
beslutningsprosesser og 
prioriteringer 

Leve hele livet 2019–2023 Målet med reformen er at eldre kan mestre livet 
lenger og ha en trygg, aktiv og verdig alderdom. 
Reformperioden startet 1. januar 2019 og varer i 
fem år med ulike faser for planlegging, 
gjennomføring og evaluering 

Innsatsområdene: 
1. Et aldersvennlig Norge 
2. Aktivitet og fellesskap 
3. Mat og måltider 
4. Helsehjelp 
5. Sammenheng i tjenestene 

• Rutiner og praksis for innarbeidelse 
av innsatsområdene i kommunens 
planarbeid 

• Rutiner og praksis for involvering 
av/medvirkning fra eldreråd 

• Rutiner og praksis for evaluering av 
måloppnåelse, gjennomføring etc. 

Venteliste sykehjem Fra 1.juli 2017 ble kommunene pålagt å føre 
ventelister for sykehjemsplass for å skape mer 
forutsigbarhet for eldre og pårørende. 

 • Status venteliste (korttid / langtid) 

• Rutiner og praksis for tildeling av 
sykehjemsplass  

Digitalisering Digitalisering handler om å bruke teknologi til å 
fornye, forenkle og forbedre. Det handler om å 
tilby nye og bedre tjenester, som er enkle å 
bruke, effektive, og pålitelige. 

 • fokus og arbeid med digitalisering i 
forvaltningen generelt og 
tjenesteproduksjon spesielt 

• rutiner og praksis i opplæring og 
bruk av sak-/arkivsystem og 
fagsystemer 
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
(KMD) har ansvaret for å koordinere arbeidet 
med digitalisering i offentlig sektor 

• rutiner og praksis for evaluering av 
sak-/arkivsystem og fagsystem i 
forhold til kommunens behov og 
forventninger 

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer er viktig hjelpemiddel i 
arbeidet med å utvikle og vedlikeholde en høy 
etisk standard i kommunesektoren. 
Etiske retningslinjer må være tilgjengelig, gjøres 
kjent og jevnlig benyttes til refleksjon over egen 
praksis. Formålet er å videreutvikle gode 
holdninger og god praksis. 
Etiske retningslinjer kan med fordel være felles 
for både folkevalgte og administrativt ansatte, 
eventuelt med enkelte punkter ulikt ut fra ulike 
roller. 

 • Rutiner og praksis for 
implementering av etiske 
retningslinjer i organisasjonen for 
ansatte og/eller folkevalgte 

Bierverv Ansatte kan som hovedregel ikke ha bierverv 
uten samtykke fra hovedarbeidsgiver. 
Bierverv kan skape interessekonflikter i forhold til 
hovedarbeidsgiver samt komme i konflikt med 
arbeidsavtale  

 • Regler/rutiner vedrørende bierverv  

• Omfang  

• rutiner og praksis for registrering, 
håndtering og oppfølging av bierverv 

• rutiner og praksis for vurdering av 
bierverv ved inngåelse av eksterne 
konsulent- og  rådgivningstjenester 

Klart språk KS deler ut støtte til kommuner og 
fylkeskommuner som skal forbedre språket i sin 
kommunikasjon med innbyggerne. 
Støtteordningen er en del av programmet Klart 
språk i kommunesektoren som skal vare fram til 
2020. Hittil har over 100 kommuner og 
fylkeskommuner deltatt på regionale kurs i klart 
språk og mange har startet opp eget arbeid. 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
(KMD) er med på å finansiere KS-programmet 

https://www.difi.no/fagomrader-og-
tjenester/klart-sprak-og-
brukerinvolvering/klart-sprak 
 
https://www.sprakradet.no/klarsprak/ 
 

• Rutiner og praksis for å stimulere til 
godt og brukervennlig språk i 
kommunens kommunikasjon med 
politikere, innbyggere, søkere etc. 

Omsorg 2020 Omsorg 2020 er regjeringens plan for 
omsorgsfeltet, og planperioden går ut 2020. 
Planen skal bidra til at kommunene utvikler gode 
og bærekraftige løsninger for å møte framtidens 
utfordringer på omsorgsfeltet. Den omfatter tiltak 
for å styrke kapasitet, kvalitet og kompetanse i 
den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

 Rutiner og praksis for evaluering av 
arbeidet med  

• Kapasitet 

• Kvalitet, og  

• Kompetansen i helse- 
omsorgstjenestene 

NAV Arbeids- og velferdsforvaltningen, opprinnelig Ny 
arbeids- og velferdsforvaltning, ble offisielt 
etablert 1.juli 2006. 

 • Bemanning  

• Fagkompetanse 

• Omfang (hvilke tjenester tilbys) 
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Minstekravet til et NAV-kontor er økonomisk 
sosialhjelp og kvalifiseringsprogram (henholdsvis 
sosialtjenesteloven kapittel 5 og 5A) fra 
kommunen og hele det statlige tjenestespekteret 
fra den tidligere trygdeetaten og Aetat. 
Den lokale samarbeidsavtalen fastsetter hvilke 
tjenester det enkelte kontor tilbyr utover 
minstekravet. 
Fra 1.januar 2017 skal kommunen stille krav om 
aktivitet for sosialhjelpsmottakere under 30 år. 

• Saksbehandlingstid 

Barnevern Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn 
og unge som lever under forhold som kan skade 
deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og 
omsorg til rett tid. I tillegg skal barnevernet bidra 
til at barn og unge får trygge oppvekstkår 

 • Bemanning (ift. øremerkede 
stillinger) 

• Omfang (de ulike tiltak) 

• Saksbehandlingstid 
 

Opptrappingsplanen for  
rusfeltet (2016-2020) 

Stortinget har vedtatt en helhetlig 
opptrappingsplan som tar for seg de tre 
innsatsområdene tidlig innsats, behandling og 
ettervern/oppfølgingstjenester. 
Forslagene omhandler tiltak som skal legge til 
rette for en forbedret, forsterket, tverrsektoriell og 
samordnet innsats overfor grupper som står i 
fare for eller er i ferd med å utvikle eller har 
lettere/moderate rusproblemer og for personer 
med alvorlig rusavhengighet, samt deres 
pårørende 

 • Omfang 

• Bemanning 

• Ressursbruk  

• Rutiner og praksis for tidlig innsats 

• Saksbehandling 

• Ettervern/oppfølgingstjenester 

Universell utforming av informasjons-  
og kommunikasjonsteknologiske  
(IKT)-løsninger 

krav til at nettløsningene er utformet i tråd med 
internasjonale retningslinjer (WCAG 2.0). 
https://www.w3.org/TR/WCAG20/  

 • Rutiner og praksis for fokus på og 
arbeid med universell utforming av 
kommunens nettsider og digitale 
brukerportaler 

• Rutiner og praksis for evaluering av 
brukervennlighet  

Frivilligsentralene Ansvaret for tilskudd til frivilligsentraler er fra 
2017 overført til kommunene. 

  

Fagfornyelsen Nytt læreplanverk (LK20) innføres etter planen i 
grunnskolen og i videregående skole fra og med 
høsten 2020. Det nye læreplanverket består av 
en overordnet del og nye læreplaner i fag. 
De nye læreplanene i fag tas i bruk på trinnene 
1.–9. trinn og vg1 skoleåret 2020/21, på 10. trinn 
og vg2 skoleåret 2021/22 og på vg3 skoleåret 
2022/23. 
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Lærernormen i grunnskolen Høsten 2018 ble det innført en norm for 
lærertetthet i grunnskolen. Fra og med høsten 
2019 skal gruppestørrelse 2 være 15 på 1.–4. 
trinn og 20 på 5.–10. trinn. Normen gjelder på 
hvert hovedtrinn, på skolenivå, jf. 
opplæringsloven § 8-3. Normen regulerer ikke 
skolens klassestørrelse eller størrelsen på 
undervisningsgrupper. 

 • Rutiner og praksis for etter- og 
videreutdanning for lærere 

• Rutiner og praksis for rekruttering 
(internt/eksternt) 

• Rutiner og praksis for å sikre 
rekruttering og bruk av 
fagutdannede 

• Rutiner og praksis for 
dispensasjoner (omfang)  
 

Opplæring av lærlinger,  
praksisbrevkandidater og  
lærekandidater med særskilte behov 

  • Rutiner og praksis for tilrettelegging 
for lærlinger 

• Rutiner og praksis for oppfølging av 
lærlinger 

• Rutiner og praksis for evaluering av 
opplegg for lærlinger  

Opptrappingsplan mot vold og  
overgrep (2017–2021) 

Planen synliggjør hovedutfordringer knyttet til 
vold og overgrep, særlig mot barn, og foreslår 
tiltak og strategier for å møte disse utfordringene. 
Opptrappingsplanen skal blant annet bidra til å 
tydeliggjøre kommunenes ansvar for å 
forebygge, avdekke og avverge vold og 
overgrep. Videre skal planen bidra til et bedre 
samarbeid mellom statlige og kommunale 
instanser og økt kompetanse om vold og 
overgrep i ulike kommunale tjenester. 

 • Rutiner og praksis for kartlegging, 
forebygging, vurdering av tiltak 

Byggesak og geodata   • Bemanning 

• Fagkompetanse 

• Saksbehandlingstid 

• Rutiner og praksis for 
kvalitetssikring av opplysninger i 
matrikkel 

• Rutiner og praksis for 
avviksregistrering og -håndtering 

Lokale forskrifter Lokale forskrifter bestemmer private personer 
eller virksomheters rettigheter og plikter innenfor 
et bestemt område, for eksempel en kommune, 
et fylke eller en region. De lokale forskriftene gis 
som regel av kommunestyret, fylkesmannen eller 
fylkestinget. 

https://lovdata.no/sok?q=%C3%A5s
+kommune&filter=LOKALEFORSKR
IFTER  

• Rutiner og praksis for håndhevelse 
av lokale forskrifter 

• Rutiner og praksis for evaluering av 
lokale forskrifter (mht. 
gjennomføring, måloppnåelse etc.) 
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Kontrollutvalget i  
Ås kommune 

A jour pr 19.01.2021 

 Oversikt over saker til behandling 2021 
 Referat og orienteringer 

Følgende rapportering 
legges frem fortløpende 

• Rapporter fra andre tilsynsorganer (f.eks. Statsforvalteren, 
Helsetilsynet) og kommunens svar/oppfølging. 

• Sekretariatets oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og 
oppfølgingen av disse. 

Møte nr./ dato, sted Saker 

1/21  
(26.01.2021 kl. 18:00) 
Lille sal, 
Ås kulturhus 

• Kommunens arbeid med flom- og skredforebygging 

• Orientering om status for kommunens smittevernarbeid 

• Orientering fra revisjonen 

• Tema for forvaltningsrevisjon 2021 

• Kontrollutvalgets årsrapport 2020 

• Kurs og konferanser 2021 

• Referat og orienteringer 

• Eventuelt  

2/21  
(09.03.2021 kl. 18:00) 
Møterom Breivoll, 
Rådhusplassen 29, 
1430 ÅS 

• Ås kommune – Årsregnskap 2020 – FORELØPIG (frist: 22.02.2021) 

• Referat og orienteringer 

• Eventuelt  

3/21  
(20.04.2021 kl. 18:00) 
Lille sal, 
Ås kulturhus 

• Ås kommune – Årsregnskap 2020 m/revisjonsberetning (frist: 
15.04.2021) (kontrollutvalgets uttalelse)  

• Referat og orienteringer 

• Eventuelt 

4/21  
(01.06.2021 kl. 18:00) 
Lille sal, 
Ås kulturhus 

• Økonomirapport 1.tertial 2021 

• Rapport om forenklet etterlevelseskontroll 2020 (frist: 30.06.2021) 

• Revisjonens rapport pr 30.04.2021 

• Referat og orienteringer 

• Eventuelt 

5/21 
(24.08.2021 kl. 18:00) 
Lille sal, 
Ås kulturhus 

• Overordnet revisjonsstrategi 2021  

• Referat og orienteringer 

• Eventuelt  

6/21 
(12.10.2021 kl. 18:00) 
Lille sal, 
Ås kulturhus 

• Økonomirapport 2.tertial 2021 

• Budsjett for kontrollarbeidet 2022 

• Møteplan 2022 

• Referat og orienteringer 

• Eventuelt  

7/21 
(23.11.2021 kl. 18:00) 
Lille sal, 
Ås kulturhus 

• Kontrollutvalgets årsplan 2022 

• Kurs og konferanser 2022 

• Referat og orienteringer 

• Eventuelt  

 (ikke fordelt) 

2021 
 

• Revisjonens rapport pr 31.12.2020 

• Kontrollutvalget – Årsregnskap 2020 

• Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Utleieboliger i Ås 
kommune (frist: 21.10.2021) 

• Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Arbeidsmiljø for ansatte 
ved grunnskolen i Ås kommune (frist: 10.06.2021) 

• Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Psykososialt skolemiljø i 
Ås kommune 

• Vurdere dialogmøte med  
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o Ordfører 
o Rådmann 
o Kommunalsjefene (Organisasjon og fellestjeneste, Oppvekst og 

opplæring, Helse og mestring og Teknikk, samfunn og kultur) 
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Arkivsak-dok. 20/00208-7 
Saksbehandler Kjell Tore Wirum 

Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Ås kommune 26.01.2021 

PS 08/21 EVENTUELT 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 

Saksframstilling: 

Saker/temaer under Eventuelt bør spilles inn til kontrollutvalgets leder eller 
sekretariatet før kontrollutvalgets møte.  

Vedtak treffes som regel ikke under Eventuelt. 
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