
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 

 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 31.03.2009 
 
FRA SAKSNR:  11/09 FRA KL: 19:00 
TIL SAKSNR: 15/09 TIL KL: 20:30 

 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
Einride Berg (A) og Reidun Aalerud (H) 
Oluf Berentsen (Frp), varamedlem 
 
 
Møtende medlemmer:  
Håkon L. Henriksen (H) leder, Kari Munthe (SP) og Sivvalde Neerland (KrF) 
 
 
Møtende varamedlemmer:  
Oddvar Kolstad (A) 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Sekretariatet: Jan T. Løkken 
Kommunerevisjonen: Bjørn Auren 
Kommuneadministrasjonen: Per A. Kierulf og Mikal Johansen, begge til sakene 11/09 og 
12/09. 
 
Diverse merknader:  
Juni-møtet nle flyttet til 26. mai. Kontrollutvalget tar da sikte på å behandle årsregnskapet og 
årsmeldingen fra kommunen. 
 
 
Godkjent 2. april 2009 av Håkon L. Henriksen og Kari Munthe 
 
 
Underskrifter                       __________________ __________________________ 

 



Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument. 

SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 

Tittel 
11/09 09/914  
KOMMUNENS FINANSFORVALTNING  
 
12/09 09/917  
KOMMUNENS REGNSKAPSARBEID  
 
13/09 09/901  
TILBUD OM FORVALTNINGSREVISJON OM BARNEVERNETS RAMMEVILKÅR  
 
14/09 09/915  
ALTERNATIVER FOR REVISJON I ÅS KOMMUNE  
 
15/09 09/916  
ORIENTERINGSSAKER  



Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument. 

 
Utv.sak nr. 11/09  
KOMMUNENS FINANSFORVALTNING  
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Redegjørelsen tas til orientering 
 
Kontrollutvalgets behandling 31.03.2009: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Rådmannen og økonomisjefen redegjorde for saken. 
 
Votering: 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen � 
 
Kontrollutvalgets vedtak 31.03.2009: 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen � 
 
Redegjørelsen tas til orientering 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
 
  
Utv.sak nr. 12/09  
KOMMUNENS REGNSKAPSARBEID  
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Kontrollutvalgets behandling 31.03.2009: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Rådmannen og økonomisjefen redegjorde for saken. 
 
Votering: 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen � 
 
Kontrollutvalgets vedtak 31.03.2009: 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen � 
 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 



Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument. 

 
  
Utv.sak nr. 13/09  
TILBUD OM FORVALTNINGSREVISJON OM BARNEVERNETS 
RAMMEVILKÅR  
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget foreslår at kommunestyret gjør følgende vedtak: 
 

1. Kommunestyret utpeker Follo distriktsrevisjon v/oppdragsansvarlig revisor for 
forvaltningsrevisor for prosjektet ”Barnevernets rammevilkår” i Ås kommune.  

2. Kommunestyret slutter seg til begrunnelsen som ligger til grunn for kontrollutvalgets 
innstilling om valg av forvaltningsrevisor for prosjektet. 

3. Gjennomføringen skjer innenfor rammen av det pristilbudet som Follo distriktsrevisjon 
har gitt og i samarbeid med kontrollutvalget.  Formål og problemstillinger kan bli 
justert i samråd med kontrollutvalget. 

4. Endelig rapport oversenes innen 15. oktober d.å. til kontrollutvalget som avgir 
innstilling til kommunestyret 

5. Kostnadene belastes konto  127000.1210.110. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Votering: 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen � 
 
Kontrollutvalgets vedtak 31.03.2009: 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen � 
 
Kontrollutvalget foreslår at kommunestyret gjør følgende vedtak: 
 

6. Kommunestyret utpeker Follo distriktsrevisjon v/oppdragsansvarlig revisor for 
forvaltningsrevisor for prosjektet ”Barnevernets rammevilkår” i Ås kommune.  

7. Kommunestyret slutter seg til begrunnelsen som ligger til grunn for kontrollutvalgets 
innstilling om valg av forvaltningsrevisor for prosjektet. 

8. Gjennomføringen skjer innenfor rammen av det pristilbudet som Follo distriktsrevisjon 
har gitt og i samarbeid med kontrollutvalget.  Formål og problemstillinger kan bli 
justert i samråd med kontrollutvalget. 

9. Endelig rapport oversenes innen 15. oktober d.å. til kontrollutvalget som avgir 
innstilling til kommunestyret 

10. Kostnadene belastes konto  127000.1210.110. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
 
  
Utv.sak nr. 14/09  
ALTERNATIVER FOR REVISJON I ÅS KOMMUNE  
 



Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument. 

Sekretariatets innstilling: 
 
Redegjørelsene tas til orientering. 
 
Kontrollutvalgets behandling 31.03.2009: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Votering: 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen � 
 
Kontrollutvalgets vedtak 31.03.2009: 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen � 
Redegjørelsene tas til orientering. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
 
  
Utv.sak nr. 15/09  
ORIENTERINGSSAKER  
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Orienteringssakene tas til orientering 
 
Kontrollutvalgets behandling 31.03.2009: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
Votering: 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen � 
 
Kontrollutvalgets vedtak 31.03.2009: 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen � 
 
Orienteringssakene tas til orientering 
 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
 
  


