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Ås, 12.08.2014 

 
 

Anne Odenmarck 
leder 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 07 eller  
e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no v/Jan Einbu.  
Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får 
svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet.  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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Referatsaker 

1. Skjenkekontroll m/avvik av 06.07.2014. Advarsel gis Ås Restaurant AS.  
Saksnr. 13/04043-2.   

Delegerte vedtak 

 
66/14 Melding om delegert vedtak - Utvidet skjenkebevilling for Insis AS i 

forbindelse med Ås Mart´n, f.o.m. 19.06. t.o.m. 22.06.2014.  
14/00259-174 
 

67/14 Melding om delegert vedtak - skjenkebevilling Nordbymarten - Liahøi, 
15. og 16.08.14. 
14/00259-181 
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Saker til behandling 

 

HHS-22/14 
Forvaltningsrevisjonsrapport om NAV Ås - styring og samarbeid 
 
Saksbehandler:  Rita Stensrud Saksnr.:  13/04383-4 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Kommunestyret 41/14 27.05.2014 
2 Hovedutvalg for helse og sosial 22/14 20.08.2014 
3 Kommunestyret   
 
 

Til behandling i hovedutvalg for helse og sosial, jf. kommunestyrets vedtak i     
K-sak 41/14, 27.05.2014: 
 
Kontrollutvalgets innstilling 13.05.2014: 
Kommunestyret slutter seg til anbefalingene i rapporten om NAV Ås – styring og 
samarbeid. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene og melde 
tilbake til kontrollutvalget om oppfølgingen innen seks måneder. 
 

_____ 
 

Kommunestyrets behandling 27.05.2014: 
Anne Odenmarck (Ap) fremmet følgende forslag: 
Saken trekkes og sendes Hovedutvalg for helse og sosial for behandling før den 
fremlegges for vedtak i kommunestyret. 
 
Votering: Arbeiderpartiets utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 27.05.2014: 
Saken trekkes og sendes Hovedutvalg for helse og sosial for behandling før den 
fremlegges for vedtak i kommunestyret. 

_____ 

 
 
Kontrollutvalgets innstilling 13.05.2014: 
Kommunestyret slutter seg til anbefalingene i rapporten om NAV Ås – styring og 
samarbeid. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene og melde 
tilbake til kontrollutvalget om oppfølgingen innen seks måneder. 
 
 

______ 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret  
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Behandlingsrekkefølge: 
Kontrollutvalget 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
(Lesebrett: HHS 20.08.2014.  
Tidligere trykt/lesebrett kommunestyret 27.05.2014, K-sak 41/14) 
 
1. Særutskrift av kontrollutvalget vedtak 13.05.2014  
2. Saksutredning til kontrollutvalget 13.05.2014 
3. Forvaltningsrevisjonsrapport: NAV Ås – styring og samarbeid 
 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Kontrollutvalget i Ås v/Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
Rådmannen 
 
 
Fakta i saken: 
Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) har i e-post av 19.05.2014 
oversendt sak fra kontrollutvalget til kommunestyret. Se vedlegg for 
forvaltningsrevisjonsrapport om NAV Ås – styring og samarbeid, samt 
kontrollutvalgets saksfremlegg, behandling og vedtak. 
 
Kontrollutvalget innstiller direkte til kommunestyret. 
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