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Ås KU-14/19 
Ås kommune - 1.Tertialrapport 2019 
 
Saksbehandler:  Kjell Tore Wirum Saksnr.:  19/00086-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ås kontrollutvalg 14/19 11.06.2019 
 
 

Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar 1.tertialrapport 2019 til orientering. 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Ås kommunestyre 
 
Vedlegg: 
Saksframlegg 1 tertialrapport 2019, 1 tertialrapport 2019, Saksframlegg 
Budsjettreguleringer 1 tertial 2019 
 
 
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 vil behandle økonomirapporten 19.juni 2019.  
 
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:  
1.tertialrapport 2019  
Tertialrapportene er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 2019 - 
2023. 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 etter de første fire månedene.  
 
Budsjettreguleringer 1.tertial 2019  
Rådmannen foreslår i denne saken reguleringer av budsjettet for 2019. Bakgrunnen 
for reguleringene er endrede budsjettforutsetninger og behov for styrking av enkelte 
tjenesteområder for å få realistiske budsjetter. Budsjettendringer per 1. tertial gjelder i 
utgangspunktet kun for 2019. Rådmann foreslår at budsjettreguleringer for 1.tertial 
2019 vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4.  
 
Tabell 1 omhandler budsjettreguleringer drift.  
Tabell 2 omhandler budsjettreguleringer felles inntekter og utgifter.  
Tabell 3 omhandler budsjettreguleringer investeringer.  
Tabell 4 omhandler budsjettreguleringer finansiering investering.  

 
 
Med rådmannens foreslåtte budsjettreguleringer økes avsetningen til 
disposisjonsfond med 6,45 mill. kr og prognosen for netto driftsresultat økes fra 0,7 
% til ca. 1 %. 

 
 
Omstillingsprosjektet 
Kommunens nye organisering ble etablert 1.januar 2019. 
Den 1.april tiltrådte 6 virksomhetsledere, til høsten vil alle virksomhetslederstillinger 
være besatt. Virksomhetslederne vil ha svært sentrale roller i planleggings- og 
rapporteringsarbeid, og ikke minst i oppfølging av omstilling i tjenestene.  
Videre har også kommunalsjef for Organisasjon og fellestjeneste tiltrådt 1.april, 
stillingen blir viktig i utviklingen av kommunen som organisasjon. 
 
Det er i budsjettet for 2019 innarbeidet betydelige økonomiske krav til omstilling og 
reduksjon i tjenestene. I 1.tertial 2019 har omstillingsprosjektet ved rådmannen 
utfordret alle virksomhetene i den nye organisasjonen til å presentere og utforme 
mulighetsrommet for endringer innenfor de ulike tjenestene. 
 
VURDERING  
Kontrollutvalget behandler tertialrapporten ut fra et kontrollperspektiv, jfr. 
kommunelovens § 77 nr.4 annet punktum.  
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Avslutning  
Rådmann eller den hun bemyndiger, bes komme i møtet og svare på eventuelle 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
 
 
Ås, 03.06.19 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
 
 

Vedlegg til sak 
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Ås KU-15/19 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid 
for barn og unge i Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Unni Westli Saksnr.:  17/00345-10 
Saksgang  Møtedato 

1 Ås kontrollutvalg 15/19 11.06.2019 
 
 

Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av 

forvaltningsrevisjon – Psykisk helsearbeid for barn og unge, datert 02.04.19, til 
orientering. 

2. Kommunestyret ber rådmannen komme med en tilbakemelding i forhold til 
punktene 1 c), e) og f), i forbindelse med fremleggelse av helhetlig barne- og 
ungdomsplan, innen 6 måneder.  

 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Ås kommunestyre 
 
Vedlegg: 
Oppfølging  Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid for barn og unge 
 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Ås kommunestyre 
 
 
SAKSUTREDNING: 
Ås kommunestyre vedtok den 24.10.2018 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 iverksetting av 

tiltakene innen seks måneder, og helhetlig barne- og ungdomsplan skal være ferdigstilt 
innen ett år.  
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Tilbakemelding: 
Rådmannens tilbakemelding, datert 02.04.19, følger vedlagt.   
 
Rådmannen viser i sin tilbakemelding til pkt. 1 a) og b) i kommunestyrets vedtak, og 
har besvart disse punktene.  Det jobbes med å følge opp de øvrige punktene, 
herunder helhetlig plan for barn og unge i Ås kommune.  
 
Sekretariatets vurdering: 
Sekretariatet er av den oppfatning at rådmannen har gitt tilfredsstillende 
tilbakemelding på pkt. 1 a) og b) i kommunestyrets vedtak.   
 
Det er ikke gitt noen tilbakemelding i forhold til arbeidet med de øvrige punktene i 
kommunestyrets vedtak. Sekretariatet er av den oppfatning at kontrollutvalget bør 
forutsette at arbeidet er igangsatt, og at det vil bli gitt en tilbakemelding fra 
rådmannen under alle punktene om 6 måneder, når helhetlig barne- og ungdomsplan 
skal være ferdigstilt.  
 
Avslutning: 
Rådmannen eller den hun bemyndiger, bes møte i kontrollutvalget for å kunne svare 
på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer.  
 
 
 
Ås, 16.04.2019 
 
 
Unni Westli /s./ 
Rådgiver 
 
 

Vedlegg til sak 
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Ås KU-16/19 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Investeringer og gjeld 
i Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Unni Westli Saksnr.:  17/00354-10 
Saksgang  Møtedato 

1 Ås kontrollutvalg 16/19 11.06.2019 
 
 

Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling 
 
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding til orientering.  
2. Kommunestyret ber rådmannen om å utarbeide et skriftlig dokument som angir 

overordnede prinsipper ved valg og prioriteringer av investeringsprosjekter.  
3. Kommunestyret ber om at det gis skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen 

3 måneder.  
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Ås kommunestyre 
 
Vedlegg: 
Forvaltningsrapport investeringer og gjeld - rådmannens tilbakemelding 
 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Ås kommunestyre 
 
 
SAKSUTREDNING: 
Bakgrunn for saken 
Ås kommunestyre vedtok dem 24.10.18 i sak 78/18 Forvaltningsrevisjonsrapport – 
Investeringer og gjeld i Ås kommune følgende: 
 
1. Kommunestyret har behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten om investeringer og gjeld i 

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 skal 

utarbeides 
c. Realistisk ettåring investeringsbudsjett vektlegges. 

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

administrativ prosjektmodell og iverksetting av øvrige tiltak innen utgangen av første 
halvår 2019. 

 
Rådmannens tilbakemelding 
Rådmannens tilbakemelding datert 16.05.19, følger vedlagt.  
 
Arbeidet med en prosjektmodell for investeringer er i sluttfasen.  
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I kommunens handlingsplan legger rådmannen fram forslag til investeringer for de 
kommende 4 år. Overordnet prinsipp er at nødvendige investeringer for å ivareta 
lovpålagte tjenester prioriteres. Videre prioriteres nødvendige investeringer for å 
realisere kommunens krav til omstilling og effektivisering.  
 
Når det gjelder realistisk ettåring investeringsbudsjett vises det til at kommunen må 
utarbeide en 4-årig økonomiplan hvor alle planlagte og nødvendige investeringer er 
innarbeidet. Kommuneloven krever at alle forventede kostnader skal innarbeides i 
kommunens handlingsprogram. Prosjekter som er i en tidlig fase må innarbeides i 
planen basert på erfaringstall.  Faktiske kostnader knyttet til prosjektet vil bli mer 
avklart etter hvert som konsepter blir mer avklart og prosjektene planlagt mer i detalj. 
Rådmannen vil tilstrebe å justere budsjettrammen årlig i takt med at det er kommet 
ny kunnskap om forventede kostnader for de ulike investeringsprosjektene.  
 
Sekretariatets vurdering 
Sekretariatet er av den oppfatning at rådmannen har svart opp de punktene 
kommunestyret har forespurt, men savner en oversikt over innholdet i den 
administrative prosjektmodellen.  
 
Kommunestyrets etterspør tiltak som skal til politisk behandling. Sekretariatet savner 
et dokument som angir hvilke prinsipper kommunen skal legge til grunn ved 
prioriteringer av investeringsprosjekter.  
 
Avslutning 
Rådmannen eller den hun bemyndiger bes møte i kontrollutvalget for å svare på 
eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer.  
 
 
Ås, 05.06.19 
 
 
Unni Westli /s./ 
Rådgiver 
 
 

Vedlegg til sak 
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Ås KU-17/19 
Forvaltningsrevisjon Arbeidsmiljø for ansatte i grunnskolen - 
Prosjektplan 
 
Saksbehandler:  Unni Westli Saksnr.:  19/00041-3 
Saksgang  Møtedato 

1 Ås kontrollutvalg 17/19 11.06.2019 
 
 

Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar revisjonens forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon 
Arbeidsmiljø for ansatte i grunnskolen i Ås kommune, til orientering. 
 
 
Vedlegg: 
Prosjektplan Arbeidsmiljø for ansatte ved grunnskolen i Ås kommune 
 
SAKSUTREDNING: 
Ås kontrollutvalg vedtok i møte 06.03.19 sak 9/19 – Forvaltningsrevisjon – 
Arbeidsmiljø i skolene i Ås kommune – mål og problemstillinger, følgende: 
 
1. Kontrollutvalget godkjenner forslag til mål og problemstillinger for 

forvaltningsrevisjonsprosjektet: 
 

Arbeidsmiljø for ansatte ved skolene i Ås kommune 
 
2. Kontrollutvalget ber Follo Distriktsrevisjon IKS utarbeide forslag til prosjektplan på 

bakgrunn av mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet. Prosjektplanen 
legges fram til kontrollutvalgets neste møte 

 
Prosjektplan: 
Prosjektplan utarbeidet av Follo distriktsrevisjon IKS, datert 07.03.19, følger vedlagt.  
 
Mål og problemstillinger: 
Følgende mål og problemstillinger er vedtatt for forvaltningsrevisjonsprosjektet: 
 
Formål: 
Formålet med revisjonen er å undersøke hvordan arbeidsmiljøet ved skolene i kommunen 
ivaretas og hvordan det sikres at ansatte ved skolene har og opprettholder god kompetanse.  
 
Problemstillinger: 
1. Er det etablert et godt HMS-arbeid i skolene i Ås? 

a) Har skolene i Ås kommune verneombud og gis verneombudet nødvendig opplæring i 
det ansvaret han/hun har? 

b) Har skolene gode rutiner for internkontroll i forhold til arbeidsmiljø, og er det 
psykososiale arbeidsmiljøet for de ansatte godt ivaretatt i internkontrollen? 

c) Finnes rutiner for hvordan avvik ved internkontrollen skal rapporteres, og hvordan 
følges avviksrapportering opp? 

d) Er det etablert arbeidsmiljøutvalg ved skolene? Er det rutiner for hvem som skal sitte i 
utvalgene, møtehyppighet og hvilke saker som skal tas opp i arbeidsmiljøutvalgene? 

e) Hvordan er rutiner og praksis for gjennomføring og oppfølging av 
medarbeiderundersøkelser blant ansatte ved skolene? 
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2. Hvordan fungerer registrering og oppfølging av sykemeldte ved skolene? 
a) Hvor stort er sykefraværet blant ansatte ved skolene i Ås, sammenliknet med andre 

kommuner i området? Herunder, hvor stor andel av sykemeldinger er arbeidsrelatert? 
b) Hvordan sikres at sykemeldte blir fulgt opp i henhold til lov og regelverk? Er det egne 

rutiner for oppfølging av sykemeldte dersom sykefraværet er arbeidsrelatert? 
3. Hvor stort er omfanget av bruk av vikarer og assistenter ved fravær? 

a) Når settes det inn vikarer for fraværende lærere og andre ansatte ved skolen? 
Engasjeres vikarer på heltid? 

b) Hvilke krav stilles til vikarers kompetanse, og hvordan sikres at vikarer har tilstrekkelig 
kompetanse? 

c) I hvilket omfang benyttes assistenter i klassene? Hvilke krav stilles til assistenter? 
4. Hvordan sikres kompetanseutvikling og kompetanseheving blant ansatte i skolene? 

a) Oppfyller ansatte ved skolene i Ås kompetansekravene som gjelder for ulike 
ansattgrupper? 

b) Finnes ordninger for permisjon (hel eller delvis) for å kunne ta etter/videreutdanning 
for ansatte ved skolene? Gjelder dette for alle ansattgrupper? 

c) Finnes støtteordninger (økonomisk) for ansatte som ønsker å gjennomføre 
vider/etterutdanning? 

 
I problemstillingene pkt. 1, a) b) og d), var det i kontrollutvalgets vedtak referert til 
«alle skolene».  Dette er av FDR endret til «skolene», slik at det ved revisjonen kan 
gjøres et utvalg av skolene i kommunen dersom dette skulle være hensiktsmessig.  
  
Metode og gjennomføring 
Datakilder vil være Ås kommunes dokumenter, planer, rutiner maler osv og intervjuer 
med ansatte ved skolene. Det vurderes også å gjennomføre en spørreundersøkelse 
blant lærerne på skolene.  
 
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 revisor eller den han bemyndiger, bes komme i møtet for å kunne 
svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
 
Ås, 16.04.19 
 
 
Unni Westli /s./ 
Rådgiver  
 

Vedlegg til sak 
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Ås KU-18/19 
Revisjonens rapport pr 30.04.19 
 
Saksbehandler:  Kjell Tore Wirum Saksnr.:  18/00118-6 
Saksgang  Møtedato 

1 Ås kontrollutvalg 18/19 11.06.2019 
 
 

Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar revisjonens rapport pr 30.04.19, til orientering. 
 
 
Vedlegg: 
Revisjonens rapport til Ås KU per 300419 
 
 
SAKSUTREDNING: 
HJEMMEL  
Det følger av lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner 
(koml.) § 77 nr.4 første punktum:  
 
4. Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på 
en betryggende måte.  

 
 
Bestemmelsen er videre utdypet i Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i 
kommuner og fylkeskommuner (kontrollutvalgforskriften) § 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.  

 
 
Det følger av koml. § 78 nr. 5:  
 
5. Kommunens eller fylkeskommunens revisor skal rapportere resultatene av sin revisjon og 
kontroll til kontrollutvalget.  

 
 
Krav til revisor følger av Forskrift 15.juni 2004 nr.904 om revisjon i kommuner og 
fylkeskommuner mv., herunder krav om dokumentasjon av revisjonens utførelse, jfr. 
§ 9 første ledd: 
  

Revisor skal dokumentere hvordan revisjonen er gjennomført, samt resultatet av 
revisjonen, på en måte som er tilstrekkelig til å kunne underbygge og etterprøve revisors 
konklusjoner. Forhold som tilsier at det kan foreligge misligheter eller feil, skal dokumenteres 
særskilt med angivelse av hva revisor har foretatt seg i den anledning. 
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Revisjonsstrategi 2018 
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, pr. 30.04. 
 
 
Revisjonens rapport pr 31.10.18  
Kontrollutvalget behandlet revisjonens rapport pr. 31.10.18 i møtet 11.12.18 i sak 
34/18. Denne gjaldt for perioden 1.5.18 til 31.10.18. 
 
 
Revisjonsrapport pr 31.12.18 
Rapporten var vedlagt behandlingen i møte 03.05.19 under sak 12/18 Ås kommune 
– Årsregnskap 2018.  
Revisjonen påpekte forhold innenfor følgende:  
 
1. Investeringsbudsjett  
2. Overføringsinntekter ressurskrevende brukere  
3. Tilskudd til attestasjon  
4. Sykelønnsrefusjon  
5. Kjøp på rammeavtaler  
6. Årsberetning  

 
Follo Distriktsrevisjon IKS ba om en skriftlig tilbakemelding fra Ås kommune på 
ovennevnte innen utgangen av mai 2019. 
 
 
Revisjonens rapport pr 30.4.19  
Vedlagt følger revisjonens rapport pr 30.4.19. Rapporten omhandler perioden 1.5.18 
til 30.4.19. Rapporten er en oppsummering av revisjonens arbeid og ressursbruk for 
revisjonsåret 2018. 
 
 
Regnskapsrevisjon  
Fokusområder  
Fokusområdene for 2018 har vært 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. 

 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 – 30.4. for revisjonsårene 2016-2018. 
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Revisjonsår 

 
2018 2017 2016 

 
Timeforbruk Budsjett Timeforbruk Budsjett Timeforbruk Budsjett 

Regnskapsrevisjon 573 575 506 575 494 660 
Attestasjoner 160,5 190 211 190 225 155 
Kontrollutvalg 37,5 35 23 35 33 35 
SUM 771 800 740 800 752 850 
Kilde: FDRs rapporter pr 30.4.17, pr 30.4.18 og 30.4.19. 

 
Ressursbruk til forvaltningsrevisjon kommer i tillegg. 
 
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, 05.06.19 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
 
 

Vedlegg til sak 
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Ås KU-19/19 
Kontrollutvalget - Årsregnskap 2018 
 
Saksbehandler:  Kjell Tore Wirum Saksnr.:  19/00084-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ås kontrollutvalg 19/19 11.06.2019 
 
 

Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar kontrollutvalgets årsregnskap for 2018 til orientering. 
 
 
Vedlegg: 
Kontrollutvalget - Årsregnskap 2018 
 
SAKSUTREDNING: 
Ansvar 1220 Kontrollutvalget utgjør en del av Ås kommunes årsregnskap. 
 
Da kontrollutvalget årlig utarbeider budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet, ser en det 
som hensiktsmessig at kontrollutvalget også blir orientert om økonomisk status for 
kontrollutvalgets virksomhet i løpet av året. 
 
 
VURDERING 
Lønn og sosiale utgifter 
Grunnet mangelfull kommunikasjon mellom FIKS og Ås kommune v/politisk 
sekretariat ble ikke møtegodtgjørelse for 2018 bokført og utbetalt i 2018. 
Møtegodtgjørelsen for 2018 er derfor bokført og utbetalt i 2019. 
 
Kjøp av varer og tjenester inkl. mva. 
Abonnementer knytter seg til abonnement på fagtidsskriftet Kommunerevisoren til 
alle av utvalgets medlemmer samt abonnement på Kommunal Rapport til leder og 
nestleder. 
 
Bevertning ved møter/utvalg knytter seg til møtemat på kontrollutvalgets møter samt 
julemiddag i forbindelse med utvalgets møte i desember 2018. 
 
Kurs og opplæring knytter seg til utvalgsmedlemmenes deltakelse på NKRF 
Kontrollutvalgskonferansen 2018 samt deltakelse på FKT Fagkonferanse 2018. 
 
Kontigenter knytter seg til medlemskap i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT). 
 
Kjøp fra andre 
Kjøp fra kommuner knytter seg til kjøp av sekretariatstjenester fra Follo 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS). Dette er i samsvar med budsjett 
for kjøp av sekretariatstjenester for 2018. 
 
Kjøp av revisjonstjenester fra Follo Distriktsrevisjon IKS (FDR IKS) fremkommer ikke 
under kontrollutvalgets regnskap, men i Ås kommunes hovedregnskap. 
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Moms. Komp. Inntekter  
Momskompensasjon knytter seg til refusjon av mva. i forbindelse med 
utvalgsmedlemmenes deltakelse på NKRF Kontrollutvalgskonferansen 2018 samt 
deltakelse på FKT Fagkonferanse 2018. 
 
 
Ansvar 1220 Kontrollutvalg 
Regnskapet viser et mindreforbruk på 106.815,15 i forhold til budsjett. Dette skyldes i 
hovedsak at møtegodtgjørelse for 2018 ikke er bokført og utbetalt i 2018. 
 
 
Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til orientering. 
 
 
Ås, 03.06.19 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
 
 

Vedlegg til sak 
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Ås KU-20/19 
Kontrollutvalget - Regnskapsrapport pr 31.mai 2019 
 
Saksbehandler:  Kjell Tore Wirum Saksnr.:  19/00085-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ås kontrollutvalg 20/19 11.06.2019 
 
 

Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar kontrollutvalgets regnskapsrapport pr 31.mai 2019 til orientering. 
 
 
Vedlegg: 
Kontrollutvalget - Regnskapsrapport pr 310519 
 
 
SAKSUTREDNING: 
Ansvar 1220 Kontrollutvalg utgjør en del av Ås kommunes årsregnskap. 
 
Da kontrollutvalget årlig utarbeider budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet, ser en det 
som hensiktsmessig at kontrollutvalget også blir orientert om økonomisk status for 
kontrollutvalgets virksomhet i løpet av året. 
 
 
VURDERING 
Lønn og sosiale utgifter 
Grunnet mangelfull kommunikasjon mellom FIKS og Ås kommune v/politisk 
sekretariat ble ikke møtegodtgjørelse for 2018 bokført og utbetalt før i 2019. Det 
forventes et vesentlig merforbruk på posten i løpet av 2019. 
 
Kjøp av varer og tjenester inkl. mva. 
Abonnementer knytter seg til abonnement på fagtidsskriftet Kommunerevisoren til 
alle av utvalgets medlemmer samt abonnement på Kommunal Rapport til leder og 
nestleder. 
 
Bevertning ved møter/utvalg knytter seg til møtemat på kontrollutvalgets møter.  
 
Bevertning ved kurs/opplæring knytter seg til bevertning i forbindelse med 
utvalgsmedlemmenes deltakelse på NKRF Kontrollutvalgskonferansen 2019. 
 
Kurs og opplæring knytter seg til deltakeravgift for utvalgsmedlemmenes deltakelse 
på NKRF Kontrollutvalgskonferansen 2019.  
 
Oppholdsutgifter kurs knytter seg til overnatting i forbindelse med 
utvalgsmedlemmenes deltakelse på NKRF Kontrollutvalgskonferansen 2019. 
 
Kontigenter knytter seg til medlemskap i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) 
 
 
Kjøp fra andre 
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Kjøp fra kommuner knytter seg til kjøp av sekretariatstjenester fra Follo 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS). Dette er i samsvar med budsjett 
for kjøp av sekretariatstjenester for 2019. 
 
Kjøp av revisjonstjenester fra Follo Distriktsrevisjon IKS (FDR IKS) fremkommer ikke 
under kontrollutvalgets regnskap, men i Ås kommunes hovedregnskap. 
 
Moms. Komp. Inntekter  
Momskompensasjon knytter seg til refusjon av mva. i forbindelse med 
utvalgsmedlemmenes deltakelse på NKRF Kontrollutvalgskonferansen 2019. 
 
 
Ansvar 1220 Kontrollutvalg 
Regnskapet pr 31.05.19 viser et mindreforbruk på 44.705,51 i forhold til budsjett. Det 
forventes et merforbruk i løpet av 2019 grunnet at møtegodtgjørelse for 2018 og 
2019 vil bli bokført og utbetalt i 2019. 
 
Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til orientering. 
 
 
Ås, 03.06.19 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
 

Vedlegg til sak 
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Ås KU-21/19 
Referat og orienteringer 
 
Saksbehandler:  Kjell Tore Wirum Saksnr.:  19/00029-3 
Saksgang  Møtedato 

1 Ås kontrollutvalg 21/19 11.06.2019 
 
 

Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Vedlegg: 
Protokoll Ås KU 050319, Protokoll Ås KU 030519, Follo brannvesen IKS 
Årsberetning 2018, Follo brannvesen IKS Årsregnskap 2018, NFR IKS Årsberetning 
2018, NFR IKS Årsregnskap 2018, SFR IKS Årsberetning og regnskap 2018, KISIF 
IKS Årsmelding2018, KISIF IKS Regnskap 2018, Follo barnevernvakt Årsrapport 
2018, Follo landbrukskontor Årsmelding 2018, Plan for samordning av tilsyn med 
andre statlige tilsynsmyndigheter, Aktivitetsplan Ås KU pr 030519 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Referatsaker (RS): 
 
 
 
Orienteringssaker (OS): 
 
OS 08/19 Protokoll Ås KU 05.03.19 (vedlagt) 
OS 09/19 Protokoll Ås KU 03.05.19 (vedlagt) 
OS 10/19 Follo brannvesen IKS Årsberetning 2018 (vedlagt) 
 Follo brannvesen IKS Årsregnskap 2018 (vedlagt) 
OS 11/19 NFR IKS Årsberetning 2018 (vedlagt) 
 NFR IKS Årsregnskap 2018 (vedlagt) 
OS 12/19 SFR IKS Årsberetning og regnskap 2018 (vedlagt) 
OS 13/19 KISIF IKS Årsmelding 2018 (vedlagt) 
 KISIF IKS Regnskap 2018 (vedlagt) 
OS 14/19 Follo barnevernvakt Årsrapport 2018 (vedlagt) 
OS 15/19 Follo landbrukskontor Årsmelding 2018 (vedlagt) 
OS 16/19 Plan for samordning av tilsyn med andre statlige tilsynsmyndigheter  

(vedlagt) 
OS 17/19 Aktivitetsplan pr 03.05.19 (vedlagt) 

 
 
Ås, 05.06.19 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Vedlegg til sak 
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