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

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

fremleggelsen av kommunens årsmelding for 2018. 
 
 
 
 
 

 
 
Saksutskriften bekreftes 
Ås, 2.oktober 2018 
 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
Kontrollsekretær 
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Saksfremlegg 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av 

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

fremleggelsen av kommunens årsmelding for 2018. 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Ås kommunestyre. 
 
Vedlegg: 
Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjon - internkontroll 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Ås kommunestyre. 
 
SAKSUTREDNING: 
Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjon – Internkontroll, datert 12.07.2018 
følger vedlagt. 
 
Bakgrunn for saken  
Ås kommunestyre vedtok 25.10.2017 i sak 55/17 Forvaltningsrevisjonsrapport - 
Internkontroll følgende: 
 

I. Kommunestyret merker seg at revisjonen gir Ås kommune følgende anbefalinger:  
a. Utarbeide en samlet oversikt over internkontrollsystemet i Ås kommune.  
b. Foreta systematisk risikovurdering av viktige mål, og utarbeide tiltak for å redusere 

avdekket risiko.  
c. Sikre at enhetsledere har tilstrekkelig kompetanse i internkontroll og Ås 

kommunes internkontrollarbeid.  
d. Sette fokus på etikk og kommunens Etiske retningslinjer.  
e. Oppfordre ansatte til å melde avvik, samt at meldte avvik benyttes til å iverksette 

forbedringer. Avviksrapportering bør oppsummere typer avvik og alvorlighetsgrad.  
II. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene og melde tilbake til 

kontrollutvalget om resultatet innen 12 måneder. 

 
Fakta i saken: 
I forvaltningsrevisjonsrapporten utarbeidet av Follo Distriktsrevisjon IKS, ble Ås 
kommune anbefalt å vurdere følgende tiltak: 
a. Utarbeide en samlet oversikt over internkontrollsystemet i Ås kommune.  
b. Foreta systematisk risikovurdering av viktige mål, og utarbeide tiltak for å redusere 

avdekket risiko.  
c. Sikre at enhetsledere har tilstrekkelig kompetanse i internkontroll og Ås kommunes 

internkontrollarbeid.  
d. Sette fokus på etikk og kommunens Etiske retningslinjer.  
e. Oppfordre ansatte til å melde avvik, samt at meldte avvik benyttes til å iverksette 

forbedringer. Avviksrapportering bør oppsummere typer avvik og alvorlighetsgrad. 
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Vurdering: 
I rådmannens tilbakemelding, datert 12.07.2018 blir det svart opp under hver av 
anbefalingene som fremkom i forvaltningsrevisjonsrapporten. Det vises til rådmannens 
tilbakemelding i sin helhet.  
 
Sekretariatets vurdering: 
Sekretariatet er av den formening at rådmannen har redegjort for iverksatte og planlagte 
tiltak i henhold til anbefalingene. Imidlertid er sekretariatet av de formening at det 
foreligger uavklarte forhold rundt oppfølgingen av anbefalingene. Dette gjelder spesielt 
anbefaling c og d. 
 
Ved en videre oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten, er sekretariatet av den 
formening at det kan være mest hensiktsmessig å følge opp anbefalingene i forbindelse 
med fremleggelse av kommunens årsmelding for 2018. 
 
Avslutning:  
Rådmann eller den hun bemyndiger, bes komme i kontrollutvalget for å kunne svare på 
eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
 
Ås, 18.09.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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