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Ås, 22.01.2019 
 
 
 Håkon L. Henriksen /s./  
 Leder  
  Kjell Tore Wirum /s./ 
  Kontrollsekretær 
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Ås KU-1/19 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Barnevernstjenesten - 
hjelpetiltak i hjemmet 
 
Saksbehandler:  Unni Westli Saksnr.:  17/00012-9 
Saksgang  Møtedato 

1 Ås kontrollutvalg 1/19 29.01.2019 
 
 

Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av 
forvaltningsrevisjon – Barneverntjenesten – hjelpetiltak i hjemmet – datert 
04.12.18, til orientering. 

2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i romertall I pkt. 1 og 
2, og melde tilbake til kontrollutvalget om resultatet innen 6 måneder.  
 

 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Ås kommunestyre 
 
Vedlegg: 
Barnevernstjenestens oppfølging av merknader og anbefalinger i revisjonsrapporten 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Ås kommunestyre  
 
Bakgrunn for saken: 
Ås kommunestyre vedtok 25.10.17 i sak 54/17 Forvaltningsrevisjonsrapport – 
Barnverntjenesten – 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 lovverket setter til enhetene, og hvordan helhetlig 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 meldefrekvensen 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 med 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.  

 
Fakta i saken: 
I forvaltningsrevisjon utarbeidet av Follo distriktsrevisjon IKS ble Ås kommune 
anbefalt å vurdere følgende tiltak: 
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1. Gjennomføre tiltak som avklarer roller og ansvar for kommunens 
tjenesteenheter, de krav lovverket setter til enhetene, og hvordan helhetlig 
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 meldefrekvensen 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 med tiltakene blir nådd. 

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

 
Tilbakemelding: 
I rådmannens tilbakemelding, datert 04.12.18, blir det svart opp under hver av 
anbefalingene som fremkom i forvaltningsrevisjonsrapporten.  Det vises til 
rådmannens tilbakemelding med vedlegg i sin helhet.  
 
Sekretariatets vurdering: 
Sekretariatet er av den oppfatning at rådmannen har redegjort for iverksatte og 
planlagte tiltak i henhold til anbefalingene under pkt. 3-5.  
 
Når det gjelder pkt. 1-2 mener sekretariatet at det ikke gis svar i henhold til 
anbefalingene. Sekretariatet mener at det bør foretas en oppfølging av hvordan 
kommunen sørger for helhetlige tilbud på tvers av enheter som sikrer at barn og 
foreldre får et best mulig tilbud om hjelpetiltak, og hvilke planer som foreligger i 
forhold til dette. Dette anses særlig viktig i forbindelse med omstillingsprosjektet som 
nå pågår i Ås kommune. Det bør kunne redegjøres for hvordan man i 
omstillingsprosjektet sørger for helhetlig tilbud for hjelpetiltak. 
 
Ved en videre oppfølging bør det settes en konkret frist for når tilbakemelding skal 
gis fra rådmannen.   
 
Avslutning: 
Rådmannen eller den hun bemyndiger, bes komme i kontrollutvalget for å kunne 
svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer 
 
 
Ås, 22.01.19 
 
 
 
Unni Westli  
kontrollsekretær 
 
 

Vedlegg til sak 
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Ås KU-2/19 
Forvaltningsrevisjon Utleieboliger - Prosjektplan 
 
Saksbehandler:  Kjell Tore Wirum Saksnr.:  18/00179-6 
Saksgang  Møtedato 

1 Ås kontrollutvalg 2/19 29.01.2019 
 
 

Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar revisjonens forslag til prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet Utleieboliger, til orientering. 
 
 
Vedlegg: 
Forvaltningsrevisjon av utleieboliger - Prosjektplan 
 
SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok 11.12.18 i sak 35/18 Forvaltningsrevisjon Utleieboliger - 
Mål og problemstillinger følgende: 
 
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. 

 
 
Mål og problemstillinger 
Kontrollutvalget vedtok følgende mål og problemstillinger for prosjektet: 
 
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?  
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. 

 
 
Prosjektplanen 
Prosjektplan utarbeidet av Follo Distriktsrevisjon IKS, datert 8.1.19, følger vedlagt. 
 
Mål og problesmtillinger 
I prosjektplanen operasjonaliserer revisjonen spesielt problemstilling nr.2 med 
delproblemstillinger. 
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Revisjonskriterier og metodikk 
Revisjonskriterier for prosjektet vil i hovedsak være lov og regelverk på området, 
Kommunens handlingsprogrammer og årsmeldinger, Boligsosial handlingsplan for Ås 
kommune 2015-2019 samt KOSTRA-statistikk fra SSB. 
 
Fremdriftsplan  
Revisjonen ser for seg ferdigstillelse av rapporten innen utløpet av juni 2019. 
 
Sekretariatets vurdering 
Sekretariatet er av den formening at revisjonens forslag til prosjektplan ivaretar 
kontrollutvalgets vedtak og forutsetninger i forhold til mål og problemstillinger for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet. 
 
Avslutning 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor eller den han bemyndiger, bes møte i 
kontrollutvalget for å orientere om prosjektplanen samt kunne svare på eventuelle 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
 
Ås, 22.01.19 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
 
 

Vedlegg til sak 
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Ås KU-3/19 
Tema for forvaltningsrevisjon 2019 - Valg av tema nr.2 
 
Saksbehandler:  Kjell Tore Wirum Saksnr.:  18/00155-4 
Saksgang  Møtedato 

1 Ås kontrollutvalg 3/19 29.01.2019 
 
 

Sekretariatets innstilling: 
 
1. Kontrollutvalget velger følgende tema nr.2 for forvaltningsrevisjon i 2019:  

 
2) 
 

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

 
 
 
Vedlegg: 
Plan forvaltningsrevisjon Ås kommune 2017 - 2020, Overordnet analyse Ås 
kommune 
 
SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok 6.11.18 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. 

 
 
Ås kommune får utført i gjennomsnitt to forvaltningsrevisjonsprosjekt pr. år. 
 
Aktuelle forvaltningsrevisjonsprosjekt  
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 prioriterte følgende prosjekt: 
 
Nr. 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 
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3. Kommunale innkjøp Innkjøpenes effektivitet 
Bestillerkompetanse  
Bruken av rammeavtaler  
Etiske innkjøp  
Bruken av felles innkjøpskontor 

 

4. Internkontroll Etterlevelse av regelverket i 
tjenesteproduksjon og 
myndighetsutøvelse 

FR prosjekt 2017 

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 

Valgt tema for 2019 

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) 

 
Prioriteringen er ikke til hinder for at kontrollutvalget kan finne det aktuelt å 
gjennomføre forvaltningsrevisjon innenfor andre tjenesteområder eller med et annet 
innhold. 
 
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 følger vedlagt. 
 
Forvaltningsrevisjonsregisteret  
NKRF - i samarbeid med KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet – har 
opprettet et søkbart register over gjennomførte forvaltningsrevisjoner av kommunal 
virksomhet (og selskapskontroller).  
 
Registeret inneholder forvaltningsrevisjonsrapporter fra hele landet og innenfor de 
fleste sektorer og fagområder. Målsettingen er at registeret med hjelp av NKRFs 
medlemmer skal holdes løpende oppdatert, og etter hvert inneholde alle 
forvaltningsrevisjonsrapporter som er avlagt fra og med 2005.  
 
Forvaltningsrevisjonsregisteret finner du her. 
 
 
Fremdriftsplan  
En ser for seg følgende fremdrift: 

https://www.nkrf.no/forvaltningsrevisjonsregisteret
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Fase Beskrivelse Dato/tidsperiode Ansvar 

1. Tema for forvaltningsrevisjon KU  29.01.19 KU 

2. Mål og problemstillinger KU 05.03.19 FIKS 

3. Prosjektplan KU 23.04.19 FDR IKS 

4. Forvaltningsrevisjonsrapport KU Nov./des. 2019 
KST des. 2019 / jan. 2020 

FDR IKS 

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

Rådmann 

 
Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 
 
 
Ås, 22.01.19 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
 
 

Vedlegg til sak 
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Ås KU-4/19 
Kontrollutvalgets årsrapport 2018 
 
Saksbehandler:  Kjell Tore Wirum Saksnr.:  19/00022-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ås kontrollutvalg 4/19 29.01.2019 
 
 

Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering. 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Ås kommunestyre 
 
Vedlegg: 
Årsrapport Ås KU 2018, Ås KU Behandlede saker 2018 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Ås kommunestyre 
 
 
SAKSUTREDNING: 
Rapportering fra kontrollutvalget til kommunestyret skjer løpende gjennom året ved at 
saker og rapporter oversendes kommunestyret for videre behandling. 
For å oppsummere foregående års aktivitet og for å gi kommunestyret et innblikk i 
virksomheten, utarbeider kontrollutvalget hvert år en årsrapport som oversendes 
kommunestyret til orientering. 
 
HJEMMEL 
I henhold til lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven, koml.) § 76 er det kommunestyret som har det øverste kontroll- og 
tilsynsansvaret med den kommunale forvaltning. 
Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan og skal forestå det 
løpende tilsynet med kommunen og kommunens virksomhet på vegne av 
kommunestyret, jfr. Koml. § 77 nr.1 
 
Det følger av koml. § 77 nr.6 første punktum: 
 
6. Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller 
fylkestinget. 

 
VURDERING 
Kommunelovens bestemmelser om tilsyn og kontroll gir kommunestyret og 
kontrollutvalget betydelig ansvar og det er derfor viktig med god dialog mellom 
kontrollutvalget og kommunestyret. 
 
I tillegg til kontrollutvalgets uttalelser til kommunens årsregnskap og oversendelse av 
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avsluttede forvaltningsrevisjonsprosjekt gjennom egne forvaltningsrevisjonsrapporter, 
finner en det formålstjenlig å gi en oppsummering av kontrollutvalgets virksomhet i 
løpet av året gjennom en egen årsrapport. 
 
Årsrapporten kan bidra til å synliggjøre kontrollutvalgets rolle og øke kunnskapen i 
kommunestyret om kontrollutvalgets arbeid. Kommunestyret inviteres til å komme 
med innspill og tanker knyttet til kontrollutvalgets virksomhet i tilknytning til 
behandlingen i kommunestyret. 
 
Vedlagt årsrapporten følger en status over behandlede saker i kontrollutvalget i 2018. 
 
Avslutning: 
Forslag til årsrapport for 2018 legges fram for kontrollutvalget til behandling. 
Eventuelle merknader og innspill vil bli innarbeidet før rapporten oversendes 
kommunestyret. 
 
 
Ås, 22.01.19 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
 
 

Vedlegg til sak 

 

 
 
  



Ås kontrollutvalg 29.01.2019  Side 12 av 13 

 

Ås KU-5/19 
Referat og orienteringer 
 
Saksbehandler:  Kjell Tore Wirum Saksnr.:  19/00029-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ås kontrollutvalg 5/19 29.01.2019 
 
 

Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Vedlegg: 
K sak 93-18 Valg av revisjonsordning, Protokoll Ås KU 041218, Protokoll Ås KU 
111218, Aktivitetsplan Ås KU pr 111218 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Referatsaker (RS): 
 
RS 01/19 Valg av revisjonsordning – saksprotokoll K sak 93/18 (vedlagt) 
 
Orienteringssaker (OS): 
 
OS 01/19 Protokoll Ås KU 04.12.18 (vedlagt) 
OS 02/19 Protokoll Ås KU 11.12.18 (vedlagt) 
OS 03/19 Aktivitetsplan pr 11.12.18 (vedlagt) 

 
 
Ås, 22.01.19 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
 
 

Vedlegg til sak 
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