
 

  

 
 

  

MØTEINNKALLING 
 

Ås kontrollutvalg 
 
Dato: 03.09.2019 kl. 18:00  
Sted: Lille sal, Ås kulturhus  
 
Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet.  
Møtedokumenter er publisert på www.follofiks.no.  
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Eventuelle forfall eller inhabilitet meldes til sekretæren. Varamedlemmer møter etter 
særskilt innkalling.  
 
 
Ås, 27.08.2019 
 
 
 Håkon L. Henriksen/s./  
 Leder  
  Kjell Tore Wirum/s./ 
  Kontrollsekretær 
  

http://www.follofiks.no/
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Ås KU-23/19 
Oversendelse av sak til kontrollutvalget - Tilstandsrapport 2018 
med utviklingsmelding 2019 for Ås-skolen 
 
Saksbehandler:  Kjell Tore Wirum Saksnr.:  19/00112-2 
Saksgang  Møtedato 

1 Ås kontrollutvalg 23/19 03.09.2019 
 
 

Sekretariatets innstilling: 
 
1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering. 
2. Kontrollutvalget ber om å få seg forelagt fylkesmannens tilsynsrapport med 

Nordbytun ungdomsskole samt Ås kommunes oppfølging av rapporten. 
 
 
Vedlegg: 
Saksutskrift KST sak 21-19 Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for 
Ås-skolen 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Ås kommune v/rådmann 
 
 
SAKSUTREDNING: 
Ås kommunestyre vedtok 19.06.19 i sak 21/19 Tilstandsrapport 2018 med 
utviklingsmelding 2019 for Ås-skolen følgende (gjelder spesielt vedtakets punkt 
7): 
 
7. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å initiere en forvaltningsrevisjon som omfatter 

skolenes aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø, og Ås 
kommunes forsvarlige system for å vurdere og følge opp at skolene oppfyller 
aktivitetsplikten. Skolenes forpliktelser etter opplæringslovens §§ 9 A-4 og 9 A-5 og 
skoleeiers forpliktelse etter opplæringslovens § 13-10 legges til grunn for revisjonen. 

 
 
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  
I den aktuelle sak har Ås kommunestyre kommet med en spesifisert anmodning til 
kontrollutvalget om  
 
«å initiere en forvaltningsrevisjon som omfatter skolenes aktivitetsplikt for å sikre at elevene 
har et trygt og godt skolemiljø, og Ås kommunes forsvarlige system for å vurdere og følge opp 
at skolene oppfyller aktivitetsplikten. Skolenes forpliktelser etter opplæringslovens §§ 9 A-4 og 
9 A-5 og skoleeiers forpliktelse etter opplæringslovens § 13-10 legges til grunn for revisjonen.» 
 

 
Sekretariatets vurdering 
Sekretariatet vil vise til at kontrollutvalget har bestilt et forvaltningsrevisjonsprosjekt 
vedrørende Arbeidsmiljø for ansatte i grunnskolen.  
 
 
Fylkesmannen i Oslo og Viken har meldt om følgende planlagte tilsyn: 
 
Tilsyn med Ås kommune – Nordbytun ungdomsskole – Elevenes utbytte av opplæringen 
(gjennomføres i perioden 13.mars – 15.september 2019) 
https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/tilsyn/2019/03/tilsyn-med-as-kommune--
nordbytun-ungdomsskole--elevenes-utbytte-av-opplaringen/ 
 
Tilsynet skal bidra til at kommunen som skoleeier sørger for at elevene: 
 
 får kjennskap til og opplæring i målene som gjelder for opplæringen 
 får tilbakemeldinger og involveres i eget læringsarbeid for å øke sitt utbytte av 

opplæringen 
 får vurdert kontinuerlig hvilket utbytte de har av opplæringen 
 blir fulgt opp og får nødvendig tilrettelegging når utbyttet av opplæringen ikke er 

tilfredsstillende 

 
 
Sekretariatet er av den formening at en bør avvente resultatet av fylkesmannens 
tilsyn før en foretar en eventuell bestilling av undersøkelse eller forvaltningsrevisjon i 
tråd med kommunestyrets vedtak. 
  
Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 
 

https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/tilsyn/2019/03/tilsyn-med-as-kommune--nordbytun-ungdomsskole--elevenes-utbytte-av-opplaringen/
https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/tilsyn/2019/03/tilsyn-med-as-kommune--nordbytun-ungdomsskole--elevenes-utbytte-av-opplaringen/
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Ås, 27.08.19 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
 
 

Vedlegg til sak 
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Ås KU-24/19 
Orientering fra revisjonen 
 
Saksbehandler:  Kjell Tore Wirum Saksnr.:  18/00075-3 
Saksgang  Møtedato 

1 Ås kontrollutvalg 24/19 03.09.2019 
 
 

Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Vedlegg: 
         
 
SAKSUTREDNING: 
Oppdragsansvarlig revisor vil orientere om følgende: 
 
Status for Viken Kommunerevisjon IKS 
Orientering om status for fusjonen av Follo Distriktsrevisjon IKS og Buskerud 
Kommunerevisjon IKS og etableringen av Viken Kommunerevisjon IKS.  
 
 
Status for regnskapsrevisjon 
Orientering om status for arbeidet med følgende: 
 

 Revisjonsplan for revisjonsåret 2019 
 
 
Status for forvaltningsrevisjon 
Orientering om status for arbeidet med forvaltningsrevisjonsprosjektene: 
 

 Utleieboliger 

 Arbeidsmiljø for ansatte i grunnskolen 
 
 
Andre undersøkelser 
Orientering om status for arbeidet med følgende: 
 

 Rapport om kjøp på rammeavtaler 
 
 
Ås, 27.08.19 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Ås KU-25/19 
Kontrollutvalget - Regnskapsrapport pr 27.august 2019 
 
Saksbehandler:  Kjell Tore Wirum Saksnr.:  19/00085-2 
Saksgang  Møtedato 

1 Ås kontrollutvalg 25/19 03.09.2019 
 
 

Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar kontrollutvalgets regnskapsrapport pr 27.august 2019 til 
orientering. 
 
 
Vedlegg: 
Kontrollutvalget - Regnskapsrapport pr 270819 
 
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 og 
deltakelse på FKT fagkonferansen 2019.  
 
Kontigenter knytter seg til medlemskap i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT). 
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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 2019.  
 
Kjøp av revisjonstjenester fra Follo Distriktsrevisjon IKS (FDR IKS) fremkommer ikke 
under kontrollutvalgets regnskap, men i Ås kommunes hovedregnskap.  
 
Refusjoner eks sykepenger/momskompinntekter 
Refusjon fra andre kommuner knytter seg til refusjon i forbindelse med kjøp av 
sekretariatstjenester for 2018. FIKS sitt mindreforbruk i 2018 er i all hovedsak 
refundert deltakerkommunene.  
 
Moms. Komp. Inntekter  
Momskompensasjon knytter seg til refusjon av mva. i forbindelse med 
utvalgsmedlemmenes deltakelse på NKRF Kontrollutvalgskonferansen 2019.  
 
Ansvar 1220 Kontrollutvalg  
Regnskapet pr 27.08.19 viser et mindreforbruk på kr 95.183,01 i forhold til budsjett. 
Selv om møtegodtgjørelse for 2018 og 2019 vil bli bokført og utbetalt i 2019, 
forventes det et lite mindreforbruk i løpet av 2019. 
 
Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til orientering. 
 
Ås, 27.08.19 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
 
 

Vedlegg til sak 
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Ås KU-26/19 
Referat og orienteringer 
 
Saksbehandler:  Kjell Tore Wirum Saksnr.:  19/00029-4 
Saksgang  Møtedato 

1 Ås kontrollutvalg 26/19 03.09.2019 
 
 

Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Vedlegg: 
Saksprotokoll K sak 29-19 Valg av revisjonsordning for Ås kommune, Protokoll Ås 
KU 110619, Saksutskrift Styret i FIKS sak 9-19 Etablering av Viken 
Kontrollutvalgssekretariat IKS, Utredning Viken Kontrollutvalgssekretariat 060619, 
Selskapsavtale Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS 060619, FIKS Årsrapport 2018, 
Styret FIKS Behandlede saker 2018, Saksutskrift Styret i FIKS sak 7-19 FIKS 
Årsregnskap 2018, FIKS Årsregnskap 2018, FIKS Refusjon fra andre kommuner 
2014 - 2018, FolloRen IKS Årsrapport 2018, Myrveien 16 AS Årsregnskap m m 2018, 
Ås KU Status Forvaltningsrevisjon 2012-2019, Ås KU Behandlede saker 1 halvår 
2019, Aktivitetsplan Ås KU pr 110619 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Referatsaker (RS): 
 
RS 05/19 Valg av revisjonsordning for Ås kommune,  

saksprotokoll KST sak 29/19 (vedlagt) 
 
 
Orienteringssaker (OS): 
 
OS 18/19 Protokoll Ås KU 11.06.19 (vedlagt) 
OS 19/19 Saksutskrift Styret i FIKS sak 9/19  

Etablering av Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS (vedlagt) 
 Utredning Viken Kontrollutvalgssekretariat 06.06.19 (vedlagt) 
 Selskapsavtale Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS 06.06.19 (vedlagt) 
OS 20/19 FIKS Årsrapport 2018 (vedlagt) 
 Styret FIKS Behandlede saker 2018 (vedlagt) 
 Saksutskrift Styret i FIKS sak 7/19 FIKS Årsregnskap 2018 (vedlagt) 
 FIKS Årsregnskap 2018 (vedlagt) 
 FIKS Refusjon fra andre kommuner 2014 – 2018 (vedlagt) 
OS 21/19 FolloRen IKS Årsrapport 2018 (vedlagt) 
OS 22/19 Myrveien 16 AS Årsregnskap m.m. 2018 (vedlagt) 
OS 23/19 Ås KU Status Forvaltningsrevisjon 2012-2019 (vedlagt) 
OS 24/19 Ås KU Behandlede saker 1 halvår 2019 (vedlagt) 
OS 25/19 Aktivitetsplan pr 11.06.19 (vedlagt) 
 
 

Ås, 27.08.19 
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Vedlegg til sak 
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