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Ås KU-32/18 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Follo landbrukskontor 
 
Saksbehandler:  Kjell Tore Wirum Saksnr.:  17/00148-20 
Saksgang  Møtedato 

1 Ås kontrollutvalg 32/18 11.12.2018 
 
 

Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Follo landbrukskontor til 

orientering.  
2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger og ber Follo landbrukskontor 

følge opp følgende anbefalinger:  
a. Follo landbrukskontors rutinebeskrivelser bør oppdateres årlig.  
b. Brukerundersøkelse av gårdbrukere og deltakerkommuner bør utføres hvert 

tredje år. 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Ås kommunestyre 
 
Vedlegg: 
Referat Fellesmøte 081118, FR rapport Follo Landbrukskontor 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Ås kommunestyre 
 
 
SAKSUTREDNING: 
Forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor er et fellesprosjekt bestilt av 
kontrollutvalgene i deltakerkommunene Frogn, Nesodden, Ski, Vestby og Ås i 2017. 
Kontrollutvalget i deltakerkommunen Oppegård valgte å avstå fra å delta i 
fellesprosjektet. 
 
Follo landbrukskontor er et vertskommunesamarbeid hvor Ås kommune er 
vertskommune. På denne bakgrunn er det Ås kontrollutvalg som har kontrollansvaret 
for kontoret.  
 
Bakgrunn for saken 
Kontrollutvalget vedtok 13.6.17 i sak 14/17 Forvaltningsrevisjon Follo 
landbrukskontor følgende: 
 
1. Kontrollutvalget i Ås gjennomfører en forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor i 2018. 

Kontrollutvalget i Ås har ikke prioritert dette, men vil gjøre det, dersom alle de øvrige 
deltakende kommuner i Follo landbrukskontor gjør vedtak om det. Prosjektet gjennomføres 
som et samarbeidsprosjekt mellom de deltakende kommunene. De berørte kontrollutvalg 
samarbeider om utvikling av formål og problemstillinger, og finansiering i henhold til 
fordelingsnøkkelen.  
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2. Sekretariatet legger frem forslag til formål og problemstillinger til utvalgets neste møte.  
3. På grunnlag av kontrollutvalget i Ås’ foreløpige innstilling om formål og problemstillinger 

sendes en invitasjon til øvrige kontrollutvalg om deltakelse i prosjektet. 

 
 
Kontrollutvalget vedtok 12.9.17 i sak 18/17 Mål og problemstillinger 
forvaltningsrevisjon Follo landbrukskontor følgende: 
 
1. Kontrollutvalget slutter seg til forslaget om mål og problemstillinger for 

forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor.  
2. Sekretariatet bes om å invitere kontrollutvalgene i Frogn, Nesodden, Ski, Oppegård og 

Vestby til å delta i prosjektet med utgangspunkt i Ås kontrollutvalgs forslag til mål og 
problemstillinger, og følgende rammebetingelser:  
a. Prosjektet finansieres etter landbrukskontorets egen fordelingsnøkkel av faste 

kostnader.  
b. Ås kommunes revisor Follo distriktsrevisjon (FDR) gjennomfører prosjektet.  
c. Kontrollutvalgene samarbeider om innholdet i bestillingen til revisor, som koordineres 

via sekretariatet.  
d. Endelig prosjektplan vedtas av kontrollutvalget i Ås.  
e. Rapporten presenteres på et fellesmøte for de berørte utvalgene. Etter en høring i disse 

utvalgene behandles rapporten av kontrollutvalget i Ås som innstiller til sitt 
kommunestyre. 

 
 
Kontrollutvalget vedtok 12.12.17 i sak 29/17 Forvaltningsrevisjon Follo 
landbrukskontor følgende: 
 
1. Follo distriktsrevisjon bes legge fram en prosjektplan i tråd med vedtatte mål og 

problemstillinger for forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor.  
2. Sekretariatet bes følge opp saken om finansiering i Frogn og Vestby. 

 
 
Kontrollutvalget godkjente prosjektplanen for forvaltningsrevisjonsprosjektet 23.1.18 i 
sak 2/18. 
 
Ås kontrollutvalg forutsatte at endelig rapport skulle presenteres i et fellesmøte 
mellom kontrollutvalgene som var med på bestillingen før endelig behandling av 
rapporten i det respektive kontrollutvalg. 
Det ble avholdt fellesmøte 8.11.18 mellom Frogn, Nesodden, Ski, Vestby og Ås hvor 
kontrollutvalgene var representert ved enten leder eller nestleder. 
 
 
Mål og problemstillinger 
Kontrollutvalget vedtok 12.9.17 i sak 18/17 følgende mål og problemstillinger for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet: 
 
Formål  
Prosjektets formål er å belyse i hvilken grad Follo landbrukskontor drives i tråd med 
målet om høy kvalitet i oppgaveløsningen, redusert sårbarhet og 
effektiviseringsgevinst.  
 
Problemstillinger  
1. Har Follo landbrukskontor etablert rutiner som sikrer effektivitet, kvalitet, åpenhet og 

likebehandling i saksbehandlingen?  



Ås kontrollutvalg 11.12.2018  Side 4 av 16 

 

a. Er det etablert rutiner for samarbeidet mellom landbrukskontoret og den enkelte 
kommuneadministrasjon som sikrer at saker blir behandlet i henhold til rett regelverk?  
 

2. Ivaretar Follo landbrukskontor interessene til den enkelte deltaker-kommune?  
a. I hvilken grad er folkevalgtes mulighet for innsyn og kontroll med saksbehandlingen 

og driften ivaretatt?  
 

3. I hvilken grad oppnås effektiviseringsgevinst for deltakerkommunene i Follo 
landbrukskontor sammenlignet med kommuner som løser landbruksoppgavene i egen 
administrasjon? 

 
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten 
Forvaltningsrevisjonsrapporten utarbeidet av Follo Distriktsrevisjon IKS, datert, 
9.11.18 følger vedlagt. 
 
Sentrale funn 
Saksbehandlingsrutiner 
 Landbrukskontoret har en saksbehandlingstid på normalt én måned i lovsaker. I 

tilskudds-saker holdes Landbruksdirektoratets frister. Follo landbrukskontor har mottatt 
tre–fire klager i året og fått medhold av fylkesmannens landbruksavdeling i 58 % av 
klagene.  

 Follo landbrukskontor fremstår som et kontor med hurtig og effektiv saksbehandling og 
høy service. Brukerundersøkelser vil trolig gi høy skår, men landbrukskontorets siste 
brukerundersøkelse ble utført i 2013.  

 I revisors spørreundersøkelse får gårdbrukerrelaterte spørsmål en total snittskår på 4,9 
(av 6), det vil si rett under "meget godt". Respondentene gir høyest skår til 
landbrukskontorets kompetanse, tilskuddsforvaltning og habilitet (rundt 5,2). De mener at 
kontoret i høy grad behandler sakene i henhold til rett regelverk (5,1), men gir likevel bare 
skår 4,3 for kontorets effektivitet, kvalitet, åpenhet og likebehandling i saksbehandlingen. 
Et par forbedringspunkter er næringsutvikling (4,1) og informasjon (4,6). 

 

Ivaretakelse av deltakerkommunenes interesser 
 Saker av prinsipiell betydning (ukurante saker) legges frem til politisk behandling i 

deltaker-kommunene, som regel i hovedutvalg for plan, teknikk og miljø el.l. Saker til 
politisk behandling har forekommet om lag én gang årlig per deltaker-kommune. Fra 
2018 legges alle større landbruksveisaker frem til politisk behandling i kommunene  

 Revisors spørreundersøkelse inneholdt noen kommunerelaterte spørsmål, der 
respondentene gir en total snittskår på 4,6 (av 6), det vil si "Godt+". Høyest skår (rundt 
5,1) får landbruks-sjefens ledelse av Follo landbrukskontor og sannsynligheten for at 
kommunen viderefører landbrukssamarbeidet fremover. Lavere skår får rutiner for 
samarbeid mellom Follo landbrukskontor og kommunene (4,3) og landbrukskontorets 
innspill til kommuneplanlegging og byggesaksbehandling (4,5). Lavest skår får 
folkevalgte innsyn og kontroll med saksbehandling og drift av landbrukskontoret (3,9). 

 

Effektiviseringsgevinst ved felles landbrukskontor 
 Follo landbrukskontors personell ble redusert fra 12,2 årsverk i 1994 til 6,0 årsverk i 

2013. Halveringen ble forårsaket av tre trender i Norges og Follos landbruk: utskilling av 
landbruksrådgivning fra lokal landbruksforvaltning, halvering av antall driftsenheter i 
Follos jordbruk og digitalisering av saksbehandlingsprosessen. 

 I kommunal landbruksforvaltning gir interkommunalt samarbeid gevinster knyttet til 
kompetanse, kapasitet og saksbehandlingskvalitet. De to førstnevnte har å gjøre med 
økonomi/effektivitet. Samarbeid gir stordriftsfordel. 
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 Revisors spørreundersøkelse inneholdt to effektivitetsspørsmål, der respondentene gir 
en snittskår på rundt 5,0, det vil si "meget bra". Respondentene mener i høy grad (5,4) at 
deltakerkommunene i Follo landbrukskontor oppnår en effektiviseringsgevinst 
sammenlignet med kommuner som løser landbruksoppgavene i egen administrasjon. 

 45 % av respondentene gir uttrykk for at Follo landbrukskontors arbeidsoppgaver bør 
utvides med viltforvaltning, mens 22 % går inn for at miljøforvaltning tilføres. Dersom 
landbruks-kontoret får flere arbeidsoppgaver eller flere deltakerkommuner, kan 
personellet likevel opprettholdes på seks årsverk. 

 
 
Revisjonens anbefalinger 
Follo distriktsrevisjon IKS anbefaler Follo landbrukskontor og deltakerkommunene å 
vurdere følgende tiltak: 
 
a. Follo landbrukskontors rutinebeskrivelser bør oppdateres årlig.  

b. Brukerundersøkelse av gårdbrukere og deltakerkommuner bør utføres hvert tredje år. 

c. Ås kommune har delegert viltforvaltning til Follo landbrukskontor. De andre deltaker-
kommunene bør vurdere å følge etter.  

 
 
Sekretariatets vurdering 
Sekretariatet er av den formening at formål og problemstillinger for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet er ivaretatt og svart opp i rapporten. 
 
Sekretariatet er av den formening at revisjonens anbefaling a og b går direkte på 
Follo landbrukskontor.  
Sekretariatet er av den formening at revisjonens anbefaling c ikke er relevant for Ås 
kommune. 
 
Avslutning 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor eller den han bemyndiger, bes møte i 
kontrollutvalget og presentere rapporten samt kunne svare på eventuelle spørsmål 
fra utvalgets medlemmer. 
 
 
Ås, 04.12.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
 

Vedlegg til sak 
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Ås KU-33/18 
Oppsummering revisjon 2017 - Rådmannens tilbakemelding 
 
Saksbehandler:  Kjell Tore Wirum Saksnr.:  17/00336-7 
Saksgang  Møtedato 

1 Ås kontrollutvalg 33/18 11.12.2018 
 
 

Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering. 
 
 
Vedlegg: 
Revisjonsrapport 311217 - Rådmannens tilbakemelding, Revisjonsrapport pr 
31.12.17 - revisjonsbrev nr 10 
 
 
SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok 12.6.18 i sak 15/18 Oppsummering revisjon 2017 følgende: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 
 
Revisjonsrapport pr 31.12.17  
Rapporten var vedlagt behandlingen i kontrollutvalgets møte 30.4.18 under sak 11/18 
Ås kommune – Årsregnskap 2017.  
 
Revisjonen påpekte følgende forhold:  
 
1. Investeringsbudsjett  
2. Presentasjon av investeringsprosjekter – med og uten mva.  
3. Overføringsinntekter ressurskrevende brukere  
 
 

Follo Distriktsrevisjon IKS ba om en skriftlig tilbakemelding fra Ås kommune på 
ovennevnte innen utgangen av mai 2018. 
 
Rådmannens tilbakemelding 
Rådmannens tilbakemelding på revisjonsrapport 31.12.17 er datert 11.9.18. 
 
Økonomisjef på vegne av rådmann, svarer opp under hvert av de forhold som var 
påpekt av revisor. 
 
Sekretariatets vurdering 
Ved en inkurie var rådmannens tilbakemelding unntatt offentlighet. 
Etter bekreftelse fra Ås kommune v/økonomisjef i e-post, datert 27.11.18, kunne 
sekretariatet legge frem dokumentet som offentlig.  
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Avslutning 
Rådmann eller den hun bemyndiger, bes møte i kontrollutvalget for å kunne svare på 
eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
 
Ås, 04.12.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
 
 

Vedlegg til sak 
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Ås KU-34/18 
Revisjonens rapport pr 31.10.18 
 
Saksbehandler:  Kjell Tore Wirum Saksnr.:  18/00118-4 
Saksgang  Møtedato 

1 Ås kontrollutvalg 34/18 11.12.2018 
 
 

Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport pr 31.10.18 til orientering. 
 
 
Vedlegg: 
Revisjonens rapport pr 311018 Ås kommune 
 
SAKSUTREDNING: 
Vedlagt følger Follo Distriktsrevisjon IKS sin rapportering pr 31.10.18, datert 
12.11.18. 
 
HJEMMEL  
Det følger av Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner § 6:  
 
§ 6.Regnskapsrevisjon  
 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale 
eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg 
løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som 
følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler 
med revisor.  

 
 
Bestemmelsen er gitt med hjemmel i lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og 
fylkeskommuner (koml.) § 77 nr. 10 og er en presisering av § 77 nr. 4. 
 
 
Revisjonens rapport pr 31.10.18 
Kontrollutvalget behandlet 25.9.18 sak 22/18 Revisjonsstrategi 2018. På bakgrunn 
av revisjonsstrategien rapporteres det til kontrollutvalget to ganger i løpet av 
revisjonsåret, pr. 31.10 og ved avslutning av revisjonsåret 30.04.  
 
Vedlagt rapport omfatter perioden 01.05.18 – 31.10.18 
 
Regnskapsrevisjon  
Fokusområder  
Fokusområdene for 2018 er følgende: 
 
 Oppdatering av kommunens interne rutiner for alle revisjonsområdene.  

 Videre arbeid for oppfølging av kommunens rutiner ved utarbeidelse av enkelte 
attestasjonsoppdrag (ressurskrevende tjenester).  

 Regnskapspresentasjonen, inklusive noter og årsberetning. 
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 Videre oppfølging av investeringsbudsjett 2018 mht. etterlevelse av investeringsveileder. 

 
 
Revisjonen presiserte i revisjonsstrategien for 2018 at listen over fokusområder ikke 
er uttømmende. 
 
 
Ressursbruk  
Nedenfor følger en sammenligning mellom budsjettert og medgått tid til revisjon i Ås 
kommune for perioden 1.5 – 31.10. for revisjonsårene 2016-2018. 
 

 

År 

 
2018/2019 2017/2018 2016/2017 

 
Timeforbruk Budsjett Timeforbruk Budsjett Timeforbruk Budsjett 

 
pr 31.10 1.5 - 30.4 pr 31.10 1.5 - 30.4 pr 31.10 1.5 - 30.4 

Regnskapsrevisjon 165 575 207,5 575 228,5 660 
Attestasjoner 46 190 93 190 119 155 
Kontrollutvalg 6,5 35 11 35 22,5 35 
SUM 217,5 800 311,5 800 370 850 

Kilde: FDRs rapporter pr 31.10.16, pr 31.10.17 og 31.10.18. 

 
Grunnet langtidssykefravær, er medgått tid i perioden noe lavere enn opprinnelig 
planlagt. 
 
Forvaltningsrevisjon  
Det vil bli avgitt en egen årsrapport for forvaltningsrevisjon pr 31.12.18. 
 
VURDERING  
Revisjonens rapport gir ingen indikasjoner om endring i fokusområdene for 
revisjonsarbeidet for revisjonsåret 2018. Revisjonens rapport gir ingen indikasjoner 
om at det er spesielle forhold under de respektive fokusområder som kontrollutvalget 
bør være kjent med pr dags dato.  
 
 
Sekretariatets vurdering  
Sekretariatet er av den formening at Follo Distriktsrevisjon IKS har rapportert i 
henhold til revisjonsstrategi og vanlig praksis.  
 
Avslutning  
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor eller den han bemyndiger, bes møte i 
kontrollutvalget og orientere samt kunne svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
 
 
Ås, 04.12.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
 
 

Vedlegg til sak 
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Ås kontrollutvalg 11.12.2018  Side 11 av 16 

 

Ås KU-35/18 
Forvaltningsrevisjon Utleieboliger - Mål og problemstillinger 
 
Saksbehandler:  Kjell Tore Wirum Saksnr.:  18/00179-2 
Saksgang  Møtedato 

1 Ås kontrollutvalg 35/18 11.12.2018 
 
 

Sekretariatets innstilling: 
 

1. Kontrollutvalget godkjenner forslag til mål og problemstillinger for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet Utleieboliger. 

2. Kontrollutvalget ber Follo Distriktsrevisjon IKS utarbeide forslag til prosjektplan på 
bakgrunn av mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet. 
Prosjektplanen legges frem i kontrollutvalgets neste møte. 

 
 
Vedlegg: 
Notat Mål og problemstillinger - forvaltningsrevisjon av utleieboliger 291118, 
Boligsosial handlingsplan for Ås kommune, Foranalysenotat Aurskog-Høland 3.10.18 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Follo Distriktsrevisjon IKS 
 
 
SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok 06.11.18 i sak 28/18 Tema for forvaltningsrevisjon 2019 
følgende: 
 
1. Kontrollutvalget velger følgende tema for forvaltningsrevisjon i 2019: 

1) Utleieboliger  
 

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til mål og problemstillinger for 
prosjektet til neste møte. 

3. Kontrollutvalget vil komme tilbake til valg av forvaltningsrevisjonsprosjekt nr. 2 i et senere 
møte. 

 
VURDERING 
Grunnet underbemanning i FIKS høsten 2018, har sekretariatet bestilt konsulent- og 
rådgivningsbistand fra Romerike Kontrollutvalgssekretariat (ROKUS IKS) for å 
utarbeide mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet. 
 
Forslag til formål og problemstillinger er oversendt i notat, datert 29.11.18. 
 
Formål 
Formålet med revisjonen er å se på i hvilken grad forvalter Ås kommune 
utleieboligene på en tilfredsstillende måte. 
 
Problemstillinger 
1. Drives kommunens forvaltning av utleieboliger i samsvar med god 

ressursutnyttelse? 
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2. I hvilken grad har kommunen oppfylt kommunestyrets vedtak 12.12.2012, om å 
jobbe mot gjengs leie på alle kommunale boliger. 

3. I hvilken grad får leietagere i kommunale boliger tilstrekkelig boveiledning og 
oppfølging.  

 
 
Sekretariatets vurdering 
Sekretariatet er av den formening at forslag til mål og problemstillinger ivaretar 
følgende kategorier: 
 
 Regelverksetterlevelse, herunder styringsinfo-verktøy og myndighetsutøvelse  

 Måloppnåelse  

 Ressursbruk 

 Kvalitet, herunder brukertilpassede tjenester. 
 
 
Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. Mål og problemstillinger vil bli 
justert i forhold til kontrollutvalgets behandling, før saken oversendes 
oppdragsansvarlig revisor som grunnlag for utarbeidelse av prosjektplan. 
 
 
Ås, 04.12.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
 
 

Vedlegg til sak 
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Ås KU-36/18 
Kurs og konferanser 2019 
 
Saksbehandler:  Kjell Tore Wirum Saksnr.:  18/00149-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ås kontrollutvalg 36/18 11.12.2018 
 
 

Sekretariatets innstilling: 
 

1. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs 
Kontrollutvalgskonferanse 30.-31.januar 2019: 
1) 
2) 
 

2. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på FKTs Fagkonferanse og 
årsmøte 4.-5.juni 2019: 
1) 
2) 

 
 
 
Vedlegg: 
NKRF Kontrollutvalgskonferansen 2019 Program 
 
SAKSUTREDNING: 
 

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2019 
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 2018 samlet konferansen rundt 700 deltakere. 
 
Konferansen avholdes 30. - 31. januar 2019 på The Qube, som ligger i tilknytning til 
hotellene Clarion Hotel & Congress Oslo Airport og Comfort Hotel RunWay, 
Gardermoen. 
Kontrollutvalget kan benytte seg av NKRFs medlemstilbud gjennom FIKS sitt 
bedriftsmedlemskap. 
Påmeldingsfrist er 18.desember 2018. 
 
FKTs Fagkonferanse og årsmøte 2019 
Konferansen avholdes 4.-5.juni 2019 på Clarion Hotel Ernst, Kristiansand S. 
Kontrollutvalget i Ås har vært medlem av FKT siden 2013. 
 
 
ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 
I kontrollutvalgets budsjettforslag for 2019 er det satt av kr 40 000,- 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. 

https://www.nordicchoicehotels.no/clarion/clarion-hotel-oslo-airport/konferanse/konferanselokaler/
https://www.nordicchoicehotels.no/clarion/clarion-hotel-oslo-airport/
https://www.nordicchoicehotels.no/comfort/comfort-hotel-runway/
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Avslutning 
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 
 
  
Ås, 04.12.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
 
 
 
 

Vedlegg til sak 
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Ås KU-37/18 
Referat og orienteringer 
 
Saksbehandler:  Kjell Tore Wirum Saksnr.:  18/00072-6 
Saksgang  Møtedato 

1 Ås kontrollutvalg 37/18 11.12.2018 
 
 

Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Vedlegg: 
Protokoll Ås KU 061118, Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Omlastingshall Follo 
Ren IKS Fugleåsen - Ski, Aktivitetsplan pr 061118 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Referatsaker (RS): 
 
 
 
Orienteringssaker (OS): 
 
OS 36/18 Protokoll Ås KU 06.11.18 (vedlagt) 
OS 37/18 Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Omlastingshall Follo Ren IKS  

Fugleåsen – Ski (vedlagt) 
OS 38/18 Aktivitetsplan pr 6.11.18 (vedlagt) 
 
 

 
Ås, 03.12.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
 
 

Vedlegg til sak 
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Eventuelt  
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