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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Ås kommune 
 
Dato: 24.08.2021 kl. 18:00 
Sted: Lille sal, Ås kulturhus 
Arkivsak: 20/00195 
  
Tilstede:  Sverre Strand Teigen (H), Håkon Lars Henriksen (H),  
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Eli Lerheim (FrP) for Torill Horgen (FrP) 

  
Forfall:  Torill Horgen (FrP). Forfall fra Ina Alvilde Rangønes Libak (Ap) 

og Liv Marit Korslund (Sp) ble meldt så sent at det ikke lyktes å 
innkalle vara. 

  
Andre: Trine Christensen, kommunedirektør 

Ådne Dæhlin, kommuneoverlege (under sak 33) 
  
Viken 
kommunerevisjon 
IKS: 

Steinar Neby, stedlig leder 

  
Protokollfører: Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær Vikus 
  
Diverse 
merknader: 

Med kun 3 møtende medlemmer/varamedlemmer er utvalget 
allikevel beslutningsdyktig. 

 
 
Ås, 24.08.2021 
 
 

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

Saker til behandling 

33/21 
20/00200-
30 

Orientering om status for kommunens smittevern- og 
vaksinearbeid 
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34/21 
20/00200-
27 

Kommunens kjøp av Syverudveien 50, gnr 40 bnr 13, 
1433 ÅS 
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35/21 20/00360-8 Rapport om forenklet etterlevelseskontroll 2020 6 

36/21 20/00196-9 Orientering fra revisjonen 7 

37/21 21/00144-2 
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Moertunet 
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38/21 
20/00202-
17 
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20/00208-
17 

Eventuelt 11 
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33/21 Orientering om status for kommunens smittevern- og 
vaksinearbeid 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Ås kommune 24.08.2021 33/21 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Kommuneoverlege Ådne Dæhlin orienterte om status for smittevern- og 
vaksinearbeid. 
Kommunedirektør Trine Christensen supplerte. 
 
Votering 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (3 voterende) 
 
Vedtak  
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
[Lagre]  
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34/21 Kommunens kjøp av Syverudveien 50, gnr 40 bnr 13, 1433 ÅS 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Ås kommune 24.08.2021 34/21 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret ber kommunedirektør utarbeide forslag til rammer og 

retningslinjer for kjøp og salg av fast eiendom.  
2. Kommunestyret ber om at det skilles mellom kjøp/salg av bebygd og ubebygd 

eiendom, formål med bygg/eiendom (f.eks. formålsbygg, bolig, fritidsbolig/-
eiendom, næringsbygg/-eiendom, fredede eller vernede bygg/eiendommer), 
økonomiske rammer for kommunedirektør for kjøp/salg av bygg/eiendom som 
ikke anses av prinsipiell art samt en definisjon på hva som anses for strategiske 
eiendomskjøp. 

 
 
Møtebehandling 
Leder innledet. 
 
Kommunedirektør Trine Christensen redegjorde for kjøpet. Eiendommen overtas av 
kommunen 1.september 2021. 
 
Håkon L. Henriksen fremmet følgende tilleggsforslag til innstillingens punkt 1: 
 
«Nye rammer og retningslinjer bes innarbeides i nytt reglement.» 
 
Votering 
Innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt (3 voterende) 
Tilleggsforslag fra Håkon L. Henriksen ble enstemmig vedtatt (3 voterende) 
Innstillingens punkt 2 ble enstemmig vedtatt (3 voterende) 
 
Vedtak  
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret ber kommunedirektør utarbeide forslag til rammer og 

retningslinjer for kjøp og salg av fast eiendom. Nye rammer og retningslinjer 
bes innarbeides i nytt reglement. 

2. Kommunestyret ber om at det skilles mellom kjøp/salg av bebygd og ubebygd 
eiendom, formål med bygg/eiendom (f.eks. formålsbygg, bolig, fritidsbolig/-
eiendom, næringsbygg/-eiendom, fredede eller vernede bygg/eiendommer), 
økonomiske rammer for kommunedirektør for kjøp/salg av bygg/eiendom som 
ikke anses av prinsipiell art samt en definisjon på hva som anses for 
strategiske eiendomskjøp. 
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[Lagre]  
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35/21 Rapport om forenklet etterlevelseskontroll 2020 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Ås kommune 24.08.2021 35/21 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 

 
1. Kontrollutvalget tar revisors rapport om forenklet etterlevelseskontroll 2020, til 

orientering. 
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektør gi en skriftlig tilbakemelding om 

oppfølgingen av revisjonens funn og anbefalinger. 
3. Kontrollutvalget ber Viken kommunerevisjon IKS følge opp resultatet av den 

forenklede etterlevelseskontrollen i forbindelse med regnskapsrevisjonen for 
revisjonsåret 2021.  

 
 
Møtebehandling 
Stedlig leder Steinar Neby redegjorde for saken. 
 
Votering 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (3 voterende) 
 
Vedtak  
 
1. Kontrollutvalget tar revisors rapport om forenklet etterlevelseskontroll 2020, til 

orientering. 
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektør gi en skriftlig tilbakemelding om 

oppfølgingen av revisjonens funn og anbefalinger. 
3. Kontrollutvalget ber Viken kommunerevisjon IKS følge opp resultatet av den 

forenklede etterlevelseskontrollen i forbindelse med regnskapsrevisjonen for 
revisjonsåret 2021. 
 

[Lagre]  
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36/21 Orientering fra revisjonen 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Ås kommune 24.08.2021 36/21 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Stedlig leder Steinar Neby orienterte om blant annet følgende: 
 
Revisjonsåret 2020  
• Status oppsummering revisjonsåret 2020. Revisjonen vi utarbeide en samlerapport på 

gjennomførte oppdrag i revisjonsåret 2020. 
 
Revisjonsåret 2021  
• Status revisjonsarbeid for 2021. Revisjonen har startet opp arbeidet med revisjon av 

regnskapsåret 2021. 
 
Forenklet etterlevelseskontroll 2021 
Revisjonen vil komme med en risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for valg av 
tema til neste møte. 
 
Forvaltningsrevisjon 2021 
• Offentlige anskaffelser, bruk av rammeavtaler og kjøp av konsulenttjenester (frist: 

september 2021). Avventer skriftlige tilbakemeldinger fra kommunen innen slutten av 
august  

• Plan- og byggesaksbehandling (frist: desember 2021). Det er gjennomført oppstartsmøte 
samt innhenting av dokumentasjon. Leder oversender mottatte henvendelser i sakens 
anledning. 

 
 
Votering 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (3 voterende) 
 
Vedtak  
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
[Lagre]  
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37/21 Henvendelse til kontrollutvalget - Tjenestetilbudet ved 
Moertunet 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Ås kommune 24.08.2021 37/21 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
 
Alternativ 1 
1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering. 
2. Kontrollutvalget ber om en skriftlig tilbakemelding fra kommunedirektør på de 

forhold som er tatt opp av brukerrådsrepresentantene ved Moertunet. 
 
Alternativ 2 
1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjekt innen omsorgstjenester, 

med spesielt fokus på tjenestetilbud ved institusjoner. 
2. Kontrollutvalget ber Viken kommunerevisjon IKS utarbeide utkast til prosjektplan 

til neste møte. 
 
 
Møtebehandling 
Leder innledet. 
Leder fremmet forslag om innstillingens alternativ 1, med følgende tillegg til punkt 1: 
 
«, til neste møte.» 
 
Votering 
Forslag fra leder ble enstemmig vedtatt (3 voterende) 
 
Vedtak  
 
1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering. 
2. Kontrollutvalget ber om en skriftlig tilbakemelding fra kommunedirektør på de 

forhold som er tatt opp av brukerrådsrepresentantene ved Moertunet, til neste 
møte. 

 
[Lagre]  
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38/21 Referat og orienteringer 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Ås kommune 24.08.2021 38/21 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Leder viste til referat- og orienteringssakene. 
 
Referatsaker (RS): 
 
RS 09/21 Kontrollutvalget - Årsrapport 2020, saksprotokoll KST sak 50/21 

 
 
Orienteringssaker (OS): 
 
OS 36/21 Protokoll Kontrollutvalget i Ås kommune 01.06.2021 
OS 37/21 Oppvekstprofil 2021 Ås 
OS 38/21 Vikus Infobrev nr. 2/2021 
OS 39/21 KOSTRA Utvalgte økonomiske nøkkeltall 2020 
OS 40/21 Statsforvalteren i OV Planlagte tilsyn 2021 Ås kommune 
OS 41/21 Aktuelle orienteringer 2021/2022 
OS 42/21 FKT Kontrollutvalgslederskolen 2021 – program 
OS 43/21 Komplett innkalling- Representantskapet i Viken 

kontrollutvalgssekretariat IKS (23.09.2021) 
 Notat Stemmevekt i Viken kontrollutvalgssekretariat IKS 
OS 44/21 Ås kommune – Søknad om utsettelse med vedlegg 
 Kontrollutvalget aksepterer søknad fra kommunedirektør om utsatt frist 

til 1.oktober 2021. 
OS 45/21 Behandlede saker 2021, pr 16.08.2021 
OS 46/21 Oversikt over saker til behandling 2021, pr 16.08.2021 
OS 47/21 Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo høsten 2021 
 Leder orienterte. Det er fastsatt at det skal avholdes faglig forum 

tirsdag 19.oktober 2021, Store sal, Ås kulturhus i tidsrommet kl. 17 til 
kl. 20. 

 
Votering 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (3 voterende) 
 
Vedtak  
 
1. Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber om en orientering om kommunens rutine for rapportering 

av eksterne tilsyn og oppfølging av disse, i neste møte. I denne sammenheng 
vises det til kommunelovens kapittel 25. 
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[Lagre]  
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39/21 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Ås kommune 24.08.2021 39/21 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Skriv inn forslag til vedtak 
 
 
Møtebehandling 
Ingen nye saker. 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 20:03. 
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