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Ås KU-27/19 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Barneverntjenesten, 
hjelpetiltak i hjemmet, Ås kommune 
 
Saksbehandler:  Unni Westli Saksnr.:  17/00012-14 
Saksgang  Møtedato 

1 Ås kontrollutvalg 27/19 22.10.2019 
 
 

Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding angående oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapport – Barneverntjenesten – hjelpetiltak i hjemmet, til 
orientering.  
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Ås kommunestyre 
 
Vedlegg: 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Barneverntjenesten - hjelpetiltak i 
hjemmet 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Ås kommunestyre 
 
 
SAKSUTREDNING: 
Kommunestyret i Ås traff den 13.02.19 følgende vedtak i Sak 4/19 Oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapport – Barneverntjenesten – hjelpetiltak i hjemmet: 
 
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. 
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.  
 

Rådmannens tilbakemelding 
Rådmannen har gitt tilbakemelding i brev datert 08.10.2019. Rådmannens 
tilbakemelding følger vedlagt.  
 
Rådmannen har gitt sin tilbakemelding i to deler: 
1. Gjennomføre tiltak som avklarer roller og ansvar for kommunens tjenesteenheter, 

de krav lovverket setter til enhetene 
To tiltak er blitt gjennomført.  
- Tjenester til barn, unge og familier (pedagogisk psykologisk senter, forebyggende 

helse, barneverntjenesten, ungdomshusene og bo- og avlastning for barn og 
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unge) er blitt samlet under samme virksomhetsområde – «Barn, unge og familier» 
- med en virksomhetsleder. Dette har medført tettere ledelse av enhetene. I 
virksomhet «Barn, unge og familier» jobbes det med å tydeliggjøre 
grenseoppgangen mellom kommunens lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester og 
tilbud. Gjennom organiseringen vil kommunen oppnå: 

o Å etablere et mottak for alle henvendelser om hjelp/tiltak 
o At virksomheten skal støtte og styrke foreldrenes omsorgsrolle, med 

utgangspunkt i familiens ressurser. 
o At virksomheten skal bistå familier, hvor barn strever med egen fungering.  
o Etter samtykke fra familien har virksomheten ansvar for å vurdere og 

foreslå virksomhetsovergripende tiltak.  
- Fra 15.09.2019 har man gått bort fra en generalistmodell der alle ansatte har 

ansvar for å følge opp alle saksbehandlingstrinn i en barnevernssak, til en 
spesialistmodell med tre team som er spesialisert innenfor sine områder: team 
mottak og undersøkelse, team tiltak og team fosterhjem og ettervern. I team 
mottak og undersøkelse er det ansatt en mottakskonsulent med mandat til å 
utvikle og vedlikeholde nødvendige samhandlingspunkt med barnehage, skole og 
helsestasjon.  
Videre er det opprettet en prosjektstilling fra 15.08.19 som skal utvikle og drifte 
tiltak som Ås barneverntjeneste er i behov av, både internt i enheten og i 
samarbeid med andre enheter i kommunen.  

 
2. Hvordan helhetlig tilbud på tvers av enheter kan sikre at barn og foreldre får et 

best mulig tilbud om hjelpetiltak.  
Det jobbes for å utvikle en overordnet sektorovergripende barne- og ungdomsplan. 
Effekten av denne planen skal være: 
- Forutsigbart og oversiktlig tjenesteapparat.  
- Forventningsavklaring og medvirkning 
- Effektiv saksbehandlingstid og mer presise og koordinerte tiltak, samt at 

saksbehandlingen og tiltakene oppleves likeverdig.  
 
Sekretariatets vurdering 
Sekretariatet er av den oppfatning at rådmannen gjennom sin tilbakemelding har 
svart opp punktene i kommunestyrets vedtak.  
Den nye organiseringen av arbeidet og tiltakene som er iverksatt har kun vært i 
virksomhet i kort tid. Det vil derfor være nyttig for kontrollutvalget å følge med på 
hvilken effekt tiltakene har fått etter at de har vært i funksjon over noe lengre tid.  
 
Avslutning 
Rådmannen eller den hun bemyndiger bes møte i kontrollutvalget for å svare på 
eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer 
 
 
Ås, 15.10.2019 
 
 
Unni Westli /s./ 
Rådgiver 
 

Vedlegg til sak 
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Ås KU-28/19 
Ås kommune - 2. Tertialrapport 2019 
 
Saksbehandler:  Kjell Tore Wirum Saksnr.:  19/00086-2 
Saksgang  Møtedato 

1 Ås kontrollutvalg 28/19 22.10.2019 
 
 

Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar 2.tertialrapport 2019 til orientering. 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Ås kommunestyre 
 
Vedlegg: 
Ås kommune  - 2 tertialrapport 2019, Saksframlegg Budsjettreguleringer 2 tertial 
2019, Notat vedrørende for lite budsjettert minimumsavdrag for 2019 
 
SAKSUTREDNING: 
Ås kommunestyre vedtok 12.08.12 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 23.oktober 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 Side 2 
av 3 forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapportene til kommunestyret eller 
fylkestinget foreslås nødvendige tiltak.  
 
§ 11.Endringer i årsbudsjettet  
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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 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 per 31.august 2019. 
 
 
Budsjettreguleringer 2.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 2. tertial gjelder i 
utgangspunktet kun for 2019.  
 
Rådmann foreslår at budsjettreguleringer for 2.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. 

 
 
Rådmannens foreslåtte budsjettreguleringene medfører at Ås kommune får et 
budsjettert netto driftsresultat på ca. 1% for 2019. 
 
 
Beregnet minimumsavdrag for 2019 
Ås kommune v/økonomisjef har vedlagt et notat, datert 15.10.19. 
I notatet bemerkes følgende: 
 
«I budsjettet for 2019 er anslått minimumsavdrag for Ås kommune på 61,7 mill. kr.  
En ny beregning av minimumsavdrag viser at det skal regnskapsføres minimumsavdrag på 
78,54 mill. kr. Det vil si 16,84 mill. kr høyere enn budsjettert.» 

 
Det bemerkes videre: 
 
«Årsaken til avviket i 2019 skyldes i hovedsak systemtekniske misforståelser og at disse ikke 
er fanget opp i internkontrollen i forbindelse med budsjettering for 2019. Feilen medførte at 
enkelte nye anlegg ikke kom med i beregningen av avdrag for 2019. Feilen oppdages først 
når man faktisk skal beregne avskrivninger og foreta avdrag i regnskapet for 2019. Ca. 4 mill. 
kr skyldes for lite betalt avdrag tidligere år.  
Avdraget i 2019 blir da unormalt høyt. 
 
Avdraget i 2019 blir også høyt fordi låneopptaket har vært høyt de senere årene og dette har 
økt kommunens lånegrad. I 2019 vil låneopptaket bli lavere enn budsjettert.  
Men dette påvirker først minimumsavdraget for 2020.» 
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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, 15.10.19 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
 
 

Vedlegg til sak 
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Ås KU-29/19 
Revisjonsstrategi 2019 
 
Saksbehandler:  Kjell Tore Wirum Saksnr.:  19/00122-2 
Saksgang  Møtedato 

1 Ås kontrollutvalg 29/19 22.10.2019 
 
 

Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar revisjonsstrategi for revisjonsåret 2019 til orientering. 
 
 
Vedlegg: 
Overordnet revisjonsstrategi 2019 Ås kommune 
 
SAKSUTREDNING: 
Vedlagt følger Follo Distriktsrevisjon IKS (FDR IKS) sin overordnede revisjonsstrategi 
for 2019 for Ås kommune, datert 14.10.19. 
 
 
Overordnet revisjonsstrategi  
Revisjonsstrategien gjelder for revisjonsåret 2019, dvs. perioden 1.5.2019 til 
30.4.2020, jf. revisors frist til 15.4.2020 for å avgi revisjonsberetning for 
regnskapsåret 2019. 
 
Fokusområder  
Ut fra de erfaringer FDR har fra revisjon av Ås kommune vil revisjonen ha særskilt 
fokus på disse områdene: 
 
 Oppfølging av sykelønnsrefusjon 

 Gjennomgang av kommunens rutiner for innkjøp, bl.a. rammeavtaler 

 Oppfølging av kommunestyrevedtak og bokføring 

 Regnskapspresentasjonen, inklusive noter og årsberetning 

 
Listen er ikke uttømmende og kan bli endret etter hvert som det dukker opp nye 
forhold av betydning. 
 
Med ny kommunelov utvides revisors rapporteringsoppgaver overfor kommunene 
vedrørende kommunenes etterlevelse av sentralt regelverk på områder som bl.a. 
offentlige anskaffelser, selvkost, ressurskrevende tjenester mv.  
Frist for denne rapporteringen er 30.06. 
 
Ressursbruk  
Det er budsjettert med 850 timer til regnskapsrevisjon for revisjonsåret 2019, en 
økning på 50 timer i forhold til revisjonsåret 2018.  
 
VURDERING  
Kontrollutvalgets behandling inngår som en del av kontrollutvalgets påse-ansvar 
overfor revisor, jfr. dagens kontrollutvalgsforskrift § 6.  
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Bestemmelsen videreføres i ny forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3, jfr. ny 
kommunelov § 23-2. 
 
Avslutning  
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor eller den han bemyndiger, bes møte i 
kontrollutvalget og orientere om revisjonsstrategien samt kunne svare på eventuelle 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
 
Ås, 15.10.19 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
 
 

Vedlegg til sak 
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Ås KU-30/19 
Kontroll og revisjon - Budsjett 2020 
 
Saksbehandler:  Unni Westli Saksnr.:  19/00097-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ås kontrollutvalg 30/19 22.10.2019 
 
 

Sekretariatets innstilling: 
1. Ås kommunes utgifter til kontroll og revisjon 2020 foreslås budsjettert til kr 

1.954.000,-: 
 
Tekst Budsjett  

2020 

Kontrollutvalgets drift 161 000 

Kjøp av sekretariatstjenester  313 000 

Kjøp av revisjonstjenester  1 480 000 

SUM 1 954 000 

 
2. Forslaget følger Ås formannskap sin innstilling vedrørende Ås kommunes budsjett 

for 2019. 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Ås kommunestyre 
 
Vedlegg: 
Saksutskrift Styret i FIKS sak 15-19 FIKS Budsjett 2020, Revisjonshonorar 2020 Ås 
kommune 
 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Ås formannskap 
 
SAKSUTREDNING: 
HJEMMEL 
Det følger av Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner § 18:  
 
§ 18.Budsjettbehandlingen  

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller 
fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal 
følge formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret 
eller fylkestinget.  

Der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon avgir revisjonen innstilling til 
kontrollutvalget om budsjett for revisjonen.  

 
Forslaget skal inneholde budsjetterte utgifter til kjøp av revisjonstjenester, 
sekretariatstjenester og direkte utgifter til kontrollutvalget. 
 
Bestemmelsen videreføres i ny forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2. 
 
KOSTRA-funksjon 110 – Kontroll og revisjon 
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KOSTRA-funksjon 110 – Kontroll og revisjon, omfatter følgende: 
 
«Utgifter og inntekter knyttet til kommunens kontrollutvalg etter kommuneloven § 77 og 
revisjon etter kommuneloven § 78. Herunder møtegodtgjørelser og andre utgifter knyttet til 
møteavvikling i kontrollutvalget, utgifter knyttet til kontrollutvalgssekretariatet, og utgifter 
knyttet til regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon» 

 
 
VURDERING 
 
Kontrollutvalgets drift 
Utgifter til kontrollutvalgets drift omfatter blant annet møtegodtgjørelse, møteutgifter, 
medlemskap, abonnementer og kurs. De konkrete kostnadene til kontrollutvalget 
avhenger av antall møter, antall deltakere på kurs etc. 
 
Møtegodtgjørelse  
For 2020 legges det til grunn 7 møter i kontrollutvalget.  
 
I henhold til Ås kommunes reglement for godtgjøring til folkevalgte, mottar leder for 
kontrollutvalget en godtgjørelse tilsvarende 3 % av ordførerens godtgjørelse.  
 
Ordførers godtgjørelse utgjør 119% av stortingsrepresentantenes godtgjørelse. Fra 
1. mai 2019 er årlig fast godtgjørelse for stortingsrepresentantene fastsatt til kr. 
987.997,- per år. Godtgjørelse til kontrollutvalgets leder i 2020 blir da kr. 35.271,-. 
 
Alle medlemmer i kontrollutvalget (inkludert leder) mottar møtegodtgjørelse 
tilsvarende 0,1 % av ordførerens godtgjørelse pr. møte. Dette utgjør kr. 1.176,- per 
møte.  
 
Møtegodtgjørelse for 2020 vil etter dette utgjøre: 
Møtegodtgjørelse 2020 Pr møte Årlig Sum 

Utvalgets leder 1.176 35.271 43.503 

Utvalgets medlemmer (4) 1.176  32.928 

Arbeidsgiveravgift (14,1%)   10.777 

Sum godtgjørelse   87.208 

 
Medlemskap og kontingenter 
Kontrollutvalget har siden 2013 vært medlem av Forum for kontroll og tilsyn (FKT) og 
utvalget har vært representert på deres fagkonferanse og årsmøte.  
Medlemskontingenten for 2020 er fastsatt til kr. 12.000,-. 
 
Utvalgets medlemmer har også hvert år deltatt på den årlige 
kontrollutvalgskonferansen arrangert av NKRF i januar/februar. Kontrollutvalget har 
kunnet benytte seg av NKRFs medlemstilbud gjennom FIKS sitt bedriftsmedlemskap. 
FIKS har fra sommeren 2019 sagt opp sitt medlemskap i NKRF, slik at dette ikke 
lenger er en mulighet. Kontrollutvalgets medlemmer kan likevel delta på konferansen, 
men får da ikke rabatterte priser. 
 
Begge konferansene er viktige for opplæring og nye impulser til kontrollutvalget. Ikke 
minst vil deltakelse på konferansene være viktige for opplæring i 2020, med 
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nyoppnevnte kontrollutvalg. Det foreslås derfor at det settes av midler for at alle 
medlemmene kan delta på minst én konferanse hver.  
I tillegg vil FKT tilby en egen opplæring for kontrollutvalgsledere i 2020. 
 
Abonnement til medlemmene på «Kommunal rapport», kr. 3.290,- per medlem, 
foreslås videreført. Vi er ikke kjent med at kommunen har rabattordninger.  
 
Medlemskap og kontingenter for 2020 vil etter dette utgjøre: 
 
Beskrivelse Sum 

Medlemskap i FKT 12.000 

Deltakelse på konferanser 40.000 

Abonnement kommunal rapport 16.450 

Til sammen 68.450 

 
 
Budsjettforslag kontrollutvalgets drift 2020 
Beskrivelse Sum 

Godtgjørelse 87.208 

Medlemskap og kontingenter 68.450 

Bevertning ved møter o.l. 5.000 

Til sammen 160.658 

 
Kjøp av administrasjons- og sekretariatstjenester  
Ås kommune er vertskommune for Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat 
(FIKS) og kjøper sekretariatstjenester fra FIKS. 
Det arbeides med å etablere Viken kontrollutvalgssekretariat IKS, hvor FIKS vil bli en 
del av det nye selskapet. Intensjonen er at selskapet skal være operativt fra og med 
01.01.2020. I løpet av høsten 2019 vil Ås kommunestyre få forelagt egen sak om 
dette.  
 
Under forutsetning av at Ås kommune blir deltaker i det nye selskapet, vil dette 
medføre følgende kostnader for kjøp av sekretariatstjenester for 2020: Kr. 313.000,-.  
 
Grunnlag for beregningen er dagens kostnadsfordeling i FIKS hvor 50% er et 
grunnbeløp og 50% etter folketall. En av de første oppgavene nytt selskap må 
arbeide med er å harmonisere finansieringsmodell mellom de tre selskapene som 
skal slås sammen (FIKS, ROKUS IKS og KUBIS) 
 
Kjøp av revisjonstjenester 
Revisjonstjenestene omfatter blant annet  
 regnskapsrevisjon (RR) 
 forenklet etterlevelsesrevisjon 
 forvaltningsrevisjon (FR) 
 eierskapskontroll (EK) 
 andre tjenester (særattestasjoner, faglig veiledning, evt. undersøkelser, møter i KST og 

KU etc.) 

 
Ås kommune kjøper revisjonstjenester fra Follo Distriktsrevisjon IKS (FDR) hvor 
kommunen er deltaker. Det foregår for tiden en prosess med etablering av Viken 
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kommunerevisjon IKS, som vil være en sammenslåing/fusjon mellom Follo 
Distriktsrevisjon IKS og Buskerud kommunerevisjon IKS. 
 
Ås kommunestyre vedtok 19.06.19 i sak 29/19 Valg av revisjonsordning for Ås 
kommune følgende: 
 
1. Kommunen vedtar at Ås kommune skal få utført revisjonstjenester i egenregi gjennom en 

større interkommunal revisjonsenhet hvor Follo distriktrevisjon IKS er en del av det nye 
selskapet.  

2. Kommunestyret forutsetter at ny revisjonsordning trer i kraft med virkning fra 01.01.2020.  
3. Kommunestyret søker å inngå avtale med ny revisor for revidering av årsregnskapet for Ås 

kommune for 2019. 
4. Kommunestyret slutter seg til sammenslåing av Follo distriktsrevisjon IKS og Buskerud 

Kommunerevisjon IKS til Viken kommunerevisjon IKS.  
5. Kommunestyret vedtar selskapsavtale av 14.04.2019 som gjelder fra stiftelse og frem til 31. 

desember 2019.  
6. Kommunestyret vedtar selskapsavtale av 01.01.2020 som gjelder fra og med 1. januar 2020.  
7. Følgende velges til representantskapet: Ola Nordal, medlem og Jorunn Nakken, 

varamedlem. Disse representantenes valgperiode vil vare frem til det nye kommunestyret 
er konstituert og har gjort nye valg av representanter høsten 2019. 

 
 
Anslag for revisjonshonorar 2020 vil derfor gjelde for revisjonen som utføres av Viken 
kommunerevisjon IKS i 2020. Finansieringsmodellen i Viken kommunerevisjon IKS er 
basert på medgått tid. 
For 2020 er det anslått at revisjonshonorarer for 2020 samlet for Ås kommune blir kr 
1.480.000. Revisjonshonoraret blir avregnet pr 31.12 i forhold til medgått tid. 
Det understrekes at honoraret er basert på anslag og at det senere kan bli nødvendig 
å justere dette. Dette må eventuelt skje i samråd med kontrollutvalget. 
 
Oppsummering 
På denne bakgrunn fremmes følgende forslag til budsjett for kontroll og revisjon i 
2020: 
 
Beskrivelse Budsjett  

2020 
Budsjett  

2019 
Budsjett  

2018 
Budsjett  

2017 

Kontrollutvalgets drift 161 000 158 000 155 000 145 000 

Kjøp av sekretariatstjenester  
(FIKS / Viken kontrollutvalgssekretariat IKS) 

313 000 279 000 264 000 256 000 

Kjøp av revisjonstjenester  
(FDR IKS / Viken kommunerevisjon IKS) 

1 480 000 1 462 000 1 382 300 1 335 000 

SUM 1 954 000 1 899 000 1 801 300 1 736 000 

 
Avslutning 
Saken legges fram for kontrollutvalget til behandling.  
Saksutredningen skal følge med til kommunestyret ved behandlingen av kommunens 
budsjett for 2019.  
 
 
Ås, 15.10.19 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
Kontrollsekretær 
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Vedlegg til sak 
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Ås KU-31/19 
Referat og orienteringer 
 
Saksbehandler:  Kjell Tore Wirum Saksnr.:  19/00029-5 
Saksgang  Møtedato 

1 Ås kontrollutvalg 31/19 22.10.2019 
 
 

Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Vedlegg: 
KST sak 38-19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Investeringer og gjeld i 
Ås kommune, KST sak 39-19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk 
helsearbeid for barn og unge i Ås kommune, Protokoll Ås KU 030919, Rapport fra 
tilsyn med ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten og sosiale tjenester i 
Nav ved Ås kommune 2019, Aktivitetsplan Ås KU pr 030919 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Referatsaker (RS): 
 
RS 06/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Investeringer og gjeld i Ås 

kommune, saksprotokoll KST sak 38/19 (vedlagt) 
RS 07/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid for barn 

og unge i Ås kommune, saksprotokoll KST sak 39/19 (vedlagt) 
 
 
Orienteringssaker (OS): 
 
OS 26/19 Protokoll Ås KU 03.09.19 (vedlagt) 
OS 27/19 Rapport fra tilsyn med ettervern og samarbeid mellom barneverntjenesten 

og sosiale tjenester i Nav ved Ås kommune 2019 (vedlagt) 
OS 28/19 Aktivitetsplan pr 03.09.19 (vedlagt) 

 
 
Ås, 15.10.19 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
 
 

Vedlegg til sak 
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