
ÅS KOMMUNE

PROTOKOLL

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO
Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 10.11.2009

FRA SAKSNR: 26/09 FRA KL: 19.00
TIL SAKSNR: 30/09 TIL KL: 20.50

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5.

Møtende medlemmer: 
Håkon L. Henriksen (H) leder, Kari Munthe (SP)og Sigvalde Neerland (KrF)
Reidun Aalerud (H)

Følgende medlem møtte ikke:
Einride Berg (A)

Fra administrasjonen møtte:
Sekretariatet: Jan T. Løkken
Kommunerevisjonen: Bjørn Auren

Eksterne deltakere:
Fra Follo distriktsrevisjon: Prosjektleder Bjørn Tore Nedregård og 
                                         Ass. revisjonssjef Hilde K. Jakobsen, begge til sak 26/09
                                         Revisjonssjef Steinar Neby til sak 27/09

Diverse merknader:   Det var enighet om å starte det neste møtet i utvalget kl 18.00 
den 15. desember.

Godkjent    november 2009 av leder Håkon L. Henriksen og nestleder Kari Munthe.

Underskrifter                       __________________ __________________________



SAKSLISTE

Saksnr. Arkivsaksnr.
Tittel
26/09 09/3011
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OM BARNEVERNETS RAMMEVILKÅR 

27/09 09/3013
ÅS KOMMUNES INNTREDEN I FOLLO DISTRIKTSREVISJON 

28/09 09/3027
REVIDERT BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2010 

29/09 09/3017
KONTROLLUTVALGETS EGENEVALUERING AV ARBEIDET 

30/09 09/3012
ORIENTERINGSSAKER 
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Utv.sak nr. 26/09
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OM BARNEVERNETS RAMMEVILKÅR 

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om Barnevernets 
rammevilkår til etterretning.

2. Rapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
1.   Kommestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om Barnevernets   
        rammevilkår til etterretning.
  2.   Kommunestyret slutter seg til rapportens anbefalinger. Rådmannen    
        bes følge opp anbefalingene og rapportere tilbake til kontrollutvalget 
        innen tre måneder. 

Kontrollutvalgets behandling 10.11.2009:

Follo distriktsrevisjon redegjorde for rapporten og svarte på spørsmål.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak 10.11.2009:

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om Barnevernets rammevilkår 
til etterretning.

2. Rapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
   1.   Kommestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om Barnevernets   
        rammevilkår til etterretning.
  2.   Kommunestyret slutter seg til rapportens anbefalinger. Rådmannen    
        bes følge opp anbefalingene og rapportere tilbake til kontrollutvalget 
        innen tre måneder. 

Utv.sak nr. 27/09
ÅS KOMMUNES INNTREDEN I FOLLO DISTRIKTSREVISJON 

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til avtale om Ås kommunes inntreden i         
     Follo distriktsrevisjon.

2.  Kontrollutvalget foreslår at kommunestyret gjør følgende vedtak i saken:

1. Kommunestyrets vedtak i sak 46/09 om deltakelse i Follo distriktsrevisjon 
oppheves.

2. Ås kommune søker om å bli deltaker i FDR fra 1. juli 2010.
3. FDR overtar som valgt revisor for Ås kommune fra 1. juli 2010. Jf. forskrift om 

revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. § 2.  
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4. FDR står for revisjonen av kommunens årsregnskap for 2010.
5. Kommunerevisor har ansvaret for revisjonen av regnskapet for 2009. 
6. Kommunerevisor har i 2010 også ansvaret for kontroll og attestasjon av de 

aktuelle kompensasjons- og tilskuddsordninger med frister før 30. juni 2010. 
Kommunerevisoren avgir en rapport til FDR om sitt arbeid på disse områdene 
pr. 30. juni dette året.

7. Basert på tidligere års erfaring vil kommunerevisoren i første halvår prioritere 
regnskapene for 2009. Det vil derfor ikke bli utført ordinært revisjonsarbeid i 1. 
halvår.

8. Ås kommune orienterer snarest kirkens organisasjoner, legater og andre 
utenom kommunen, som i dag har fått sine regnskap revidert av 
kommunerevisoren om skiftet av revisor. 

9. FDR gjennomfører et forvaltningsrevisjonsprosjekt for Ås kommune i 2010., jf. 
FDRs vedtekter § 7.2

10.Ås kommunes andel av driftskostnadene til FDR for 2010 settes til kr 
655 000,-Jf. forutsetningene i punktene ovenfor. Andelen skal også dekke 
FDRs kostnader til forberedelse og planlegging av revisjonen for Ås.

11.Eventuell bistand fra FDR i forbindelse med årsoppgjøret for 2009 og 
attestasjonsoppdrag godtgjøres med kr 650,-+mva pr. time.

12.Kommunestyret i Ås velger en observatør til styret for FDR med virkning fra 1. 
januar 2010. Follo distriktsrevisjon inviteres til kontrollutvalgsmøtene i Ås 
kommune med virkning fra samme dato. 

Kontrollutvalgets behandling 10.11.2009:

Steinar Neby redegjorde for behandlingen av tilsvarende sak i styret for Follo 
distriktsrevisjon tidligere på kvelden.

Håkon L. Henriksen foreslo følgende endringer av innstillingen.
-  2. setning i pkt. 7 utgår.
- Innstillingens pkt. 8 erstattes med:  ” Rådmannen bes ta initiativ for å avklare 

den framtidige revisjonsordningen for kirkens organisasjoner, legatene og 
andre utenom kommunen”.

- Til pkt., 11 tilføyes etter attestasjonsoppdrag: ”samt annen bistand”.

Votering:

Innstillingen, med Håkon L. Henriksens endringsforslag, ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak 10.11.2009:

1. Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til avtale om Ås kommunes inntreden i         
     Follo distriktsrevisjon.

2.  Kontrollutvalget foreslår at kommunestyret gjør følgende vedtak i saken:

1. Kommunestyrets vedtak i sak 46/09 om deltakelse i Follo distriktsrevisjon 
oppheves.

2. Ås kommune søker om å bli deltaker i FDR fra 1. juli 2010.
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3. FDR overtar som valgt revisor for Ås kommune fra 1. juli 2010. Jf. forskrift om 
revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. § 2.  

4. FDR står for revisjonen av kommunens årsregnskap for 2010.
5. Kommunerevisor har ansvaret for revisjonen av regnskapet for 2009. 
6. Kommunerevisor har i 2010 også ansvaret for kontroll og attestasjon av de 

aktuelle kompensasjons- og tilskuddsordninger med frister før 30. juni 2010. 
Kommunerevisoren avgir en rapport til FDR om sitt arbeid på disse områdene 
pr. 30. juni dette året.

7. Basert på tidligere års erfaring vil kommunerevisoren i første halvår prioritere 
regnskapene for 2009. 

8. Rådmannen bes ta initiativ for å avklare den framtidige revisjonsordningen for 
kirkens organisasjoner, legatene og andre utenom kommunen. 

9. FDR gjennomfører et forvaltningsrevisjonsprosjekt for Ås kommune i 2010., jf. 
FDRs vedtekter § 7.2

10.Ås kommunes andel av driftskostnadene til FDR for 2010 settes til kr 
655 000,-. Jf. forutsetningene i punktene ovenfor. Andelen skal også dekke 
FDRs kostnader til forberedelse og planlegging av revisjonen for Ås.

11.Eventuell bistand fra FDR i forbindelse med årsoppgjøret for 2009, 
attestasjonsoppdrag samt annen bistand godtgjøres med kr 650,-+mva pr. 
time.

12.Kommunestyret i Ås velger en observatør til styret for FDR med virkning fra 1. 
januar 2010. Follo distriktsrevisjon inviteres til kontrollutvalgsmøtene i Ås 
kommune med virkning fra samme dato. 

Utv.sak nr. 28/09
REVIDERT BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN  2010 

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalgets vedtak i sak 24/09 oppheves.
2. Kontrollutvalget foreslår, under forutsetning av at kommunestyret vedtar 

utvalgets forslag om tidspunktet m.v. for kommunens inntreden i Follo 
distriktsrevisjon, at kommunens budsjett for kontroll og tilsyn  for 2010 settes til
kr 1 238 000,-.

Kontrollutvalgets behandling 10.11.2009:

Kari Munthe viste til at budsjettforslaget mangler midler til kurs, opplæring og andre 
driftsutgifter, jf. tidligere års bevilgninger til disse formålene. Det er viktig at alle 
medlemmene får muligheten til å ta opplæring. Hun foreslo derfor at det avsettes     
kr 30 000 til opplæring og kr 5 000 til andre driftsutgifter.

Det var enighet om at det neste år vil være behov for 9 til 10 møter i kontrollutvalget. 
Utvalget forutsetter at rådmannen avsetter midler til møtegodtgjørelse i tråd med 
dette, jf. kommunens reglement for møtegodtgjørelse til folkevalgte.

Votering:

Kari Munthes forslag ble enstemmig vedtatt.
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Kontrollutvalgets vedtak 10.11.2009:

1. Kontrollutvalgets vedtak i sak 24/09 oppheves.
2. Kontrollutvalget foreslår, under forutsetning av at kommunestyret vedtar 

utvalgets forslag om tidspunktet m.v. for kommunens inntreden i Follo 
distriktsrevisjon, at kommunens budsjett for kontroll og tilsyn for 2010 settes til 
kr 1 273 000,-.

Forslaget framkommer på følgende grunnlag:

Kommunerevisor kr   403 000,-
Follo distriktsrevisjon kr   655 000,-
Kontrollutvalget Kurs- og opplæring    kr     30 000,-
Kontrollutvalget  Andre driftsutgifter kr       5 000,-
Sekretariatsbistand (FIKS)                                      kr   180     000,-  
Sum kr 1 273 000,-

 
Utv.sak nr. 29/09
KONTROLLUTVALGETS EGENEVALUERING AV ARBEIDET 

Sekretariatets innstilling:

Diskusjonen tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling 10.11.2009:

Det var enighet i utvalget om at utvalget bør utarbeide en handlingsplan for sitt 
arbeid.  Sekretariatet bes lage et forslag til neste møte.  Det vil i den forbindelse også
være naturlig å foreta en egenevaluering av utvalgets arbeid. 

Votering:

Forslaget om en handlingsplan og å ta egenevalueringen i forbindelse med 
behandlingen av denne, ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak 10.11.2009:

Sekretariatet bes utarbeide et forslag til handlingsplan for utvalget. Egenevalueringen
tas samtidig med behandlingen av handlingsplanen.

Utv.sak nr. 30/09
ORIENTERINGSSAKER 

Sekretariatets innstilling:
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Orienteringssakene tas til orientering

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Kontrollutvalgets vedtak 10.11.2009:

Orienteringssakene tas til orientering
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