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Ås KU-25/18 
Økonomirapport 2.tertial 2018 
 
Saksbehandler:  Kjell Tore Wirum Saksnr.:  18/00101-2 
Saksgang  Møtedato 

1 Ås kontrollutvalg 25/18 06.11.2018 
 
 

Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar økonomirapport 2.tertial 2018 til orientering. 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Ås kommunestyre 
 
Vedlegg: 
Saksframlegg 2 Tertialrapport 2018, 2 Tertialrapport 2018, Omradereguleringsplan - 
kostnader, Saksframlegg Budsjettreguleringer 2 tertial 2018 
 
 
SAKSUTREDNING: 
Ås kommunestyre vedtok 12.8.12 i K-sak 55/12 Behandling av tertialrapporter 
følgende:  
 
Tertialrapportene forelegges kontrollutvalget som vurderer rapportene i et kontrollperspektiv. 
Utvalget avgir uttalelse til kommunestyret.  

 
 
Kommunestyret behandlet økonomirapporten 24.oktober 2018. 
 
HJEMMEL  
Det følger av lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven, koml.) § 47 nr.2 og nr.3:  
 
2. Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter 
som årsbudsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen, kommunerådets leder eller 
fylkesrådets leder gi melding til kommunestyret eller fylkestinget.  
 
3. Får kommunestyret eller fylkestinget melding etter nr. 2 foran, skal det foreta nødvendige 
endringer i budsjettet. Det samme gjelder når det på annen måte gjøres kjent med forhold som 
kan bety vesentlig svikt i inntektene eller en vesentlig økning i utgiftene i forhold til budsjettet.  

 
 
Det følger av Forskrift 15.desember 2000 nr. 1423 om årsbudsjett (for kommuner og 
fylkeskommuner) §§ 10 og 11: 
 
§ 10.Budsjettstyring  

Administrasjonssjefen, eventuelt kommune- eller fylkesrådet, skal gjennom budsjettåret legge 
fram rapporter for kommunestyret eller fylkestinget som viser utviklingen i inntekter og innbetalinger og 
utgifter og utbetalinger i henhold til det vedtatte årsbudsjett. Dersom administrasjonssjefen eller 
kommune- eller fylkesrådet finner rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik i 
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forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapportene til kommunestyret eller fylkestinget 
foreslås nødvendige tiltak.  
 
§ 11.Endringer i årsbudsjettet  

Det skal foretas endringer i årsbudsjettet når dette må anses påkrevd. Kommunestyret eller 
fylkestinget skal selv foreta de nødvendige endringer i årsbudsjettet.  

 
 
Fakta i saken:  
2.tertialrapport 2018 
Tertialrapportene er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 2018 - 
2021. Rapporten bygger på det tjenestebaserte budsjettet. Utover det er rapporten 
bygget på samme lest som tidligere. Det er en rapportering på budsjett og 
målsettinger i vedtatt handlingsprogram med økonomiplan. Rapporten beskriver 
status per 31. august 2018. 
 
Budsjettreguleringer 2.tertial 2018 
Rådmannen foreslår i denne saken reguleringer av budsjettet for 2018. Bakgrunnen 
for reguleringene er endrede budsjettforutsetninger og behov for styrking av enkelte 
tjenesteområder for å få realistiske budsjetter. Budsjettendringer per 2. tertial gjelder i 
utgangspunktet kun for 2018. 
 
Rådmann foreslår at budsjettreguleringer for 1.tertial 2018 vedtas i henhold til tabell 
1, 2, 3 og 4. 
 
Tabell 1 omhandler budsjettreguleringer drift.  
Tabell 2 omhandler budsjettreguleringer bruk og avsetning til fond.  
Tabell 3 omhandler budsjettreguleringer investering. 
Tabell 4 omhandler budsjettreguleringer finansieringsbehov for investeringer. 
 
De foreslåtte budsjettreguleringene medfører at Ås kommune får et budsjettert netto 
driftsresultat på ca. 0,6 % for 2018. 
 
Det er redegjort for endringene i saksframlegget om budsjettreguleringen.  
 
VURDERING 
Kontrollutvalget behandler tertialrapporten ut fra et kontrollperspektiv, jfr. 
kommunelovens § 77 nr.4 annet punktum. 
 
Avslutning  
Rådmann eller den hun bemyndiger, bes komme i møtet og svare på eventuelle 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
 
Ås, 30.10.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Vedlegg til sak 
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Ås KU-26/18 
Henvendelse til kontrollutvalget - Oppjustering av driftstilskudd til 
privatpraktiserende fysioterapeuter - Ny behandling 
 
Saksbehandler:  Kjell Tore Wirum Saksnr.:  18/00104-5 
Saksgang  Møtedato 

1 Ås kontrollutvalg 26/18 06.11.2018 
 
 

Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Vedlegg: 
Oppjustering av driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeuter - Innhenting av 
opplysninger 
 
SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok 12.6.18 i sak 17/18 Henvendelse til kontrollutvalget - 
Oppjustering av driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeuter følgende: 
 
1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.  
2. Kontrollutvalget ber rådmann om en skriftlig redegjørelse om Ås kommunes oppfølging av 

kommunestyrets vedtak 3.4.13 i K-sak 15/13. 

 
Bakgrunn for saken 
Kontrollutvalget mottok 1.6.18 en skriftlig henvendelse fra Ås Fysioterapi og 
Treningssenter, datert samme dag.  
 
Henvendelsen gjelder politisk vedtak i Ås kommunestyre fra 2013 om en 
opptrappingsplan fra 2014-2018, hvor alle driftsavtalene med privatpraktiserende 
fysioterapeuter skulle oppjusteres til 100 prosent. Ifølge de som har henvendt seg til 
kontrollutvalget så har Ås kommune ikke gjennomført dette vedtaket.  
 
Henvendelsen er vedlagt i sin helhet. Kommunestyrets vedtak 3.4.13 i K-sak 15/13 
følger vedlagt. 
 
Hjemmel:  
Det følger av lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven, koml.) § 77 nr.7:  
 
7. Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt, 
kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som 
det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene.  

 
 
Det følger videre av Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner § 4 annet ledd:  
 
Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller 
fylkeskommunens folkevalgte organer.  
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Kontrollutvalgets kompetanse:  
Kontrollutvalget kan som hovedregel se på følgende forhold: 
 
 Faktiske forhold, herunder faktagrunnlaget for henvendelser  
 Formelle forhold, herunder blant annet om det er riktig myndighetsutøvelse fra 

kommunens side, korrekt hjemmelsgrunnlag etc.  
 Prosessuelle forhold, herunder blant annet saksgang, saksbehandlingstid, 

etterlevelse av rutiner etc.  
 
Kontrollutvalget er i stor grad avskåret fra muligheten til å vurdere materielle forhold, 
dvs. et vedtaks omfang og/eller innhold eller skjønnsmessige vurderinger. 
 
 
VURDERING 
Ås kommune v/rådmann har i brev, datert 17.9.18, gitt en skriftlig tilbakemelding til 
kontrollutvalget. Brevet følger vedlagt.  
 
 
Sekretariatets vurdering:  
Sekretariatet er av den formening at på bakgrunn av rådmannens svar, vil saken 
komme opp på det politiske sakskartet i Ås kommune i forbindelse med 
handlingsprogram med budsjett for årene 2019 – 2022.  
 
Sekretariatet er av den formening at sakens karakter vil da endre seg og falle utenfor 
kontrollutvalgets oppgave, med hensyn til at kontrollutvalget ikke kan overprøve 
politiske prioriteringer. 
 
Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 
 
 
Ås, 30.10.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
 

Vedlegg til sak 
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Ås KU-27/18 
Status forvaltningsrevisjon 2012 - 2018 
 
Saksbehandler:  Kjell Tore Wirum Saksnr.:  18/00112-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ås kontrollutvalg 27/18 06.11.2018 
 
 

Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Vedlegg: 
Ås Status Forvaltningsrevisjon 2012-2018 
 
SAKSUTREDNING: 
HJEMMEL  
Det følger av lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner 
(koml.) § 77 nr.4 følgende:  
 
4. Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på 
en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den 
økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det 
blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og 
virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger 
(forvaltningsrevisjon)  

 
Det følger av Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner § 11 og § 12 følgende:  
 
§ 11.Rapporter om forvaltningsrevisjon  
 

Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, skal kontrollutvalget avgi 
rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvilke forvaltningsrevisjoner som er gjennomført og om 
resultatene av disse, jf. § 8 i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner.  
 
 
§ 12.Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter  
 

Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i tilknytning til 
behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp. Kontrollutvalget skal gi rapport til 
kommunestyret eller fylkestinget om hvordan kommunestyrets eller fylkestingets merknader til rapport 
om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp. Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter 
utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte.  

 
 
VURDERING  
Vedlagt følger oversikt over status forvaltningsrevisjon for perioden 2012 – 2018 
 
Status grønn  
De fleste saker i perioden anses avsluttet gjennom kommunestyrets endelige vedtak. 
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Status gul  
Det er 1 sak som er kategorisert som under behandling. Dette gjelder følgende 
forvaltningsrevisjonsprosjekt: 
 
 Follo landbrukskontor (2018): Dette er et fellesprosjekt mellom kontrollutvalgene 

Frogn, Nesodden, Ski, Vestby og Ås. Follo Distriktsrevisjon IKS så for seg i sin 
prosjektplan å oversende samt behandle revisjonsrapporten i oktober 2018. Dette 
er nå endret til november/desember 2018. 

 
Status oransje  
Det er 4 saker som er kategorisert som under videre oppfølging. Dette gjelder 
følgende saker: 

 
 Barnevernstjenesten – hjelpetiltak i hjemmet (2017): Ås kommunestyre vedtok 

25.10.17 i sak 54/17 Forvaltningsrevisjonsrapport - Barneverntjenesten - 
Hjelpetiltak i hjemmet følgende: 

 
I. Kommunestyret merker seg at revisjonen gir Ås kommune følgende anbefalinger: 

1. Gjennomføre tiltak som avklarer roller og ansvar for kommunens tjenesteenheter, 
de krav lovverkene setter til enhetene og hvordan helhetlige tilbud på tvers av 
enheter kan sikre at barn og foreldre får et best mulig tilbud om hjelpetiltak.  

2. Utvikle en helhetlig plan som samordner tjenestetilbudet til barn og unge.  
3. Sikre at bekymringsmeldinger sendes til barnevernet, herunder at:  

a. Saker som bør meldes, blir meldt.  
b. Følge opp den lave meldingsfrekvensen fra barnehagene.  
c. Klargjøre den enkeltes personlige ansvar for å melde.  

4. Påse at tiltaksplaner beskriver en ønsket situasjon som lar seg evaluere. 
Evalueringen bør gjennomføres mer systematisk med fokus på om de tiltak som 
iverksettes, fører til at målene for tiltakene blir nådd.  

5. Sørge for at skriftlige avtaler inngås mellom barnevernet og de enheter som bør 
samarbeide.  

II. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene og melde tilbake til 
kontrollutvalget om resultatet innen 12 måneder. 

 
 
Her skulle rådmann gitt tilbakemelding til kontrollutvalget innen 12 måneder, dvs. 
innen 25.10.18. Sekretariatet har per dags dato ikke mottatt noen skriftlig 
tilbakemelding fra rådmann i denne saken. Kontrollutvalget bør vurdere om en 
overfor rådmann skal etterlyse tilbakemelding i denne saken. 
 
  
 Søndre Follo Renseanlegg IKS (2018): Ås kommunestyre vedtok 12.9.18 i sak 

61/18 Rapport om selskapskontroll - Søndre Follo Renseanlegg IKS 
følgende: 

 
1. Kommunestyret ber Ås kommunes medlemmer av representantskapet i Søndre Follo 

Renseanlegg IKS sørge for at selskapet setter i verk følgende tiltak:  
a. Gjennomfører planlagte evalueringer av måloppnåelse og kostnadseffektivitet, og 

sikrer at det blir rapportert om dette til styret.  
b. Ferdigstiller arbeid med utvikling av skriftlige rutiner for budsjettarbeidet.  
c. Sikrer en tilstrekkelig rensekapasitet for avløpsvann som bidrar til etterlevelse av 

utslippskrav, i samsvar med lov og forskrift, utslippstillatelse og statlige pålegg.  
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2. Kommunestyret ber Ås kommunes representanter i representantskapet melde tilbake til 
kommunestyret om oppfølging av anbefalingene under punkt 1 innen seks måneder. 

 
 
Her er det Ås kommunes representanter i representantskapet i Søndre Follo 
Renseanlegg IKS som skal rapportere tilbake til Ås kommunestyre innen seks 
måneder, dvs. innen 12.3.19. Kontrollutvalget har ingen direkte rolle ved 
oppfølgingen av denne saken, men har et påse-ansvar for at vedtaket følges opp og 
rapportering skjer.   
 
 
 Psykisk helsearbeid for barn og unge (2018): Ås kommunestyre vedtok 24.10.18 i 

sak 77/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid for barn og 
unge følgende: 

 
1. Kommunestyret har behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten om psykisk helsearbeid for 

barn og unge i Ås kommune. Kommunestyret ber om at det utarbeides en helhetlig barne-  
og ungdomsplan som berører alle barn og unge. Den må være sektorovergripende og blant 
annet være forankret i rikspolitiske retningslinjer (plan- og bygningsloven).  
Kommunestyret ber rådmannen følge opp med følgende tiltak:  
a) Utarbeide en oversikt over hvilke grupper av barn og unge som er risikoutsatt i forhold 

til utvikling av psykiske vansker. 
b) Utarbeide en samlet oversikt over tiltak rettet mot målgruppen.  
c) Sørge for at tiltak er samordnet og forankret i kommunens ledelse.  
d) Utarbeide skriftlige avtaler som ramme for de samarbeidsordninger som etableres.  
e) Vurdere om en mer fleksibel bruk av individuell plan kan praktiseres når dette kan være 

nyttig for brukeren.  
2. Kommunestyret ber rådmannen melde tilbake til kontrollutvalget om iverksettingen av 

tiltakene innen seks måneder, og helhetlig barne- og ungdomsplan skal være ferdigstilt 
innen ett år. 

 
 
Her skal rådmann gi tilbakemelding til kontrollutvalget innen seks måneder, dvs. 
innen 24.4.19. Sekretariatet vil foreslå at kontrollutvalget følger opp denne saken i 
løpet av 1.halvår 2019. 
 
 
 Investeringer og gjeld (2018): Ås kommunestyre vedtok 24.10.18 i sak 78/18 

Forvaltningsrevisjonsrapport – Investeringer og gjeld i Ås kommune 
følgende: 

 
1. Kommunestyret har behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten om Investeringer og gjeld Ås 

kommune og ber rådmannen utarbeide forslag til følgende tiltak som skal til politisk 
behandling:  

 
a. En administrativ prosjektmodell for investeringer skal utarbeides.  
b. Overordnede prinsipper for valg og prioriteringer av investeringsprosjekter utarbeides.  
c. Realistisk ettårig investeringsbudsjett vektlegges.  

 
2. Kommunestyret ber rådmannen melde tilbake til kontrollutvalget om utarbeidelsen av 

administrativ prosjektmodell og iverksettingen av øvrige tiltak innen utgangen av første 
halvår 2019. 
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Her skal rådmann gi tilbakemelding til kontrollutvalget innen 1.halvår 2019, dvs. 
innen 30.6.2019. Sekretariatet vil foreslå at kontrollutvalget følger opp denne saken 
våren 2019. 
 
Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 
 
Ås, 26.10.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
 
 

Vedlegg til sak 
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Ås KU-28/18 
Tema for forvaltningsrevisjon 2019 
 
Saksbehandler:  Kjell Tore Wirum Saksnr.:  18/00155-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ås kontrollutvalg 28/18 06.11.2018 
 
 

Sekretariatets innstilling: 
 

1. Kontrollutvalget velger følgende tema for forvaltningsrevisjon i 2019: 
1)  
2)  

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til mål og problemstillinger for 
hvert av prosjektene til neste møte. 

 
 
Vedlegg: 
Plan forvaltningsrevisjon Ås  2017 - 2020, FDR OverordnetAnalyse 
 
SAKSUTREDNING: 
Ås kommunestyre vedtok 12.10.16 i sak 82/16 Sak fra Kontrollutvalget - Plan for 
forvaltningsrevisjon 2017-2020 følgende: 
 
1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 

2017 – 2020.  
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer av prioriteringene i planperioden. 

 
 
Ås kommune får utført i gjennomsnitt to forvaltningsrevisjonsprosjekt pr. år. 
 
 
Aktuelle forvaltningsrevisjonsprosjekt 
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 prioriterte følgende prosjekt: 
 

 Prosjekt Aktuelle tema Merknad 

1. Administrativ organisering Vurdere hensiktsmessigheten 
av nåværende 
organisasjonsstruktur 
Måloppnåelse og effektivitet 

 

2. Investeringer og gjeld Kommunens sårbarhet for 
renteoppgang 
Investeringsprogrammets 
hensiktsmessighet Bruk av 
aktuelle statstilskudd til 
investeringer 

FR prosjekt 2018 

3. Kommunale innkjøp Innkjøpenes effektivitet 
Bestillerkompetanse  
Bruken av rammeavtaler  
Etiske innkjøp  
Bruken av felles innkjøpskontor 

 

4. Internkontroll Etterlevelse av regelverket i FR prosjekt 2017 
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tjenesteproduksjon og 
myndighetsutøvelse 

5. Barn og unges psykiske 
helse 

Hvordan kan kommunale 
virksomheter hver for seg og 
sammen bidra til unge 
innbyggeres livsmestring 
Skolens virkemidler overfor 
utagerende elever 

FR prosjekt 2018 

6. Flyktningetjenesten Integreringen av flyktninger 
som bosettes i kommunen. Nås 
målene for bolig, barnehage, 
skole og arbeid Enslige 
mindreårige og voksne 

 

7. Barnevern Etterlevelse av regelverket FR prosjekt 2017 

8. Utleieboliger Kommunens forvaltning av 
boligene  
Husleiepriser, belegg, boevne. 

 

9. Prosjektledelse bygg Holdes budsjettene Kvaliteten 
på byggene 

 

10. Korrupsjon Forebygging  
Håndtering av saker 

 

11. Forvaltningsrevisjon av et 
selskap 

Effektivitet og måloppfyllelse 2018: Søndre Follo 
Renseanlegg IKS 
(utført for Vestby KU) 

 
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 følger vedlagt. 
 
Fremdriftsplan  
En ser for seg følgende fremdrift: 
 
Fase Beskrivelse Dato/tidsperiode 

1 Tema for forvaltningsrevisjon 06.11.18 

2 Mål og problemstillinger 11.12.18 

3 Prosjektplan Januar/februar 2019 

4 Forvaltningsrevisjonsrapport  September/oktober 2019 

5 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Frist: 6 mnd./12 mnd. etter vedtak i 
kommunestyre 

 
Avslutning 
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 
 
 
Ås, 30.10.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
 
 

Vedlegg til sak 
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Ås KU-29/18 
Møteplan 2019 
 
Saksbehandler:  Kjell Tore Wirum Saksnr.:  18/00156-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ås kontrollutvalg 29/18 06.11.2018 
 
 

Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 2019: 
 
1.halvår 2019 
Tirsdag 29.januar 
Tirsdag 5.mars 
Tirsdag 23.april 
Tirsdag 11.juni 
 
2.halvår 2019 
Tirsdag 3.september 
Tirsdag 22.oktober  
Tirsdag 26.november (konstituering av nytt kontrollutvalg) 
 
Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 18:00 
 
 
Vedlegg: 
Vedtatt møteplan 2019 - Formannskap og Kommunestyre 
 
SAKSUTREDNING: 
I forhold til kontrollutvalgets budsjettforslag for 2019 er det planlagt åtte møter, 
hvorav 7 ordinære kontrollutvalgsmøter.  
 
Sekretariatet foreslår å videreføre tirsdag som møtedag og kl. 18:00 som 
møtetidspunkt.  
 
Sekretariatets forslag til møtedatoer er avstemt med møteplan for øvrige folkevalgte 
organ i Ås kommune, herunder spesielt kommunestyret. 
 
VURDERING 
Fra og med 1.oktober 2018 må kommuneansatte selv booke møterom i 2.etg. i Ås 
kulturhus til kommunale formål. Private selskap, møter/arrangement skal bookes 
gjennom Follo catering AS. 
 
For å sikre fortrinnsrett til møtelokaler bør kontrollutvalgets møteplan for 2019 vedtas 
så tidlig som mulig. 
  
Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til diskusjon og behandling. 
 
Ås, 30.10.18 
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Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
 
 

Vedlegg til sak 
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Ås KU-30/18 
Referat og orienteringer 
 
Saksbehandler:  Kjell Tore Wirum Saksnr.:  18/00072-5 
Saksgang  Møtedato 

1 Ås kontrollutvalg 30/18 06.11.2018 
 
 

Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Vedlegg: 
Saksutskrift K sak 76-18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll i 
Ås kommune, Saksutskrift K sak 77-18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk 
helsearbeid for barn og unge, Saksutskrift K sak 78-18 Forvaltningsrevisjonsrapport 
– Investeringer og gjeld i Ås kommune, Protokoll Ås KU 250918, Forespørsel om 
avlysning av møter i folkevalgte organ etter kommuneloven 32, Aktivitetsplan pr 
250918 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Referatsaker (RS): 
 
RS 06/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll i Ås kommune, 

saksprotokoll K sak 76/18 (vedlagt) 
RS 07/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid for barn og unge, 

saksprotokoll K sak 77/18 (vedlagt) 
RS 08/18 Forvaltningsrevisjonsrapport – Investeringer og gjeld i Ås kommune, 

saksprotokoll K sak 78/18 (vedlagt) 
 
 
Orienteringssaker (OS): 
 
OS 33/18 Protokoll Ås KU 25.9.18 (vedlagt) 
OS 34/18 Forespørsel om avlysning av møter i folkevalgte organ etter 

kommuneloven § 32, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 
datert 15.10.18 (vedlagt) 

OS 35/18 Aktivitetsplan pr 25.9.18 (vedlagt) 

 
 
Ås, 30.10.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
 
 

Vedlegg til sak 
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