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Saksliste:  
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Oluf Berentsen innkalles som varamedlem til dette møtet. 
 
 
Ås, den 21. april 2009  
 
 
Jan T. Løkken 
sekretær 
 
 
 
Eventuelle forfall eller inhabilitet meldes til sekretæren, tlf 959 39 656.  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.



ÅS KOMMUNE 
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Utv.sak nr 16/09 
ALTERNATIVER FOR REVISJON I ÅS KOMMUNE 
 
 
Saksbehandler: Jan T. Løkken Arkivnr: 219  Saknr.:  09/1272 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Kontrollutvalget 16/09 28.04.2009 
 

 
 
 
Sekretariatets innstilling innstilling: 
 
Orienteringene fra Follo distriktsrevisjon og BDO Noraudit tas til orientering 
 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
 
Kontrollutvalget:  Utv. Sak nr. 3/09, 9/09 og 14/09 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
 
Kontrollutvalget 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Kontrollutvalget vedtok i sak 9/09 å invitere distriktsrevisjonen og et privat selskap til å 
orientere om sitt arbeid innen kommunal revisjon i utvalgets møte den 28. april.   
Foruten distriktsrevisjonen har sekretariatet invitert BDO Noraudit til møtet for å gi en 
halvtimes orientering etterfulgt av spørsmål.  Begge selskap har takket ja til 
invitasjonen og kommer trolig med to personer hver. 
 
Møteplan:    18.15  Follo distriktsrevisjon 
                    19.15  BDO Noraudit 
 

Vi antar utvalget bør avsette tid til en oppsummering av møtene med selskapene i etterkant. 

 



ÅS KOMMUNE 
Kontrollutvalget  Sak 18/09 

 

 
Utv.sak nr 18/09 
FAGLIG FORUM 26. AUGUST 
 
 
Saksbehandler: Jan T. Løkken Arkivnr: 219  Saknr.:  09/1277 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Kontrollutvalget 18/09 28.04.2009 
 

 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget deltar i faglig forum 26. august. Deltakelsen godskrives med vanlig 
møtegodtgjøring. 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
 
Kontrollutvalget 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Faglig forum er opprettet som et årlig kveld for opplæring og informasjonsutveksling 
mellom kontrollutvalgene i Follo. Styret for FIKS har vedtatt at den nye offentleglova 
blir tema for årets møte. Også revisorene inviteres til møtet. 
 
Møtet holdes i Ås rådhus den 26. august fra kl 18.00 til 21.30.   
 
Kursbeskrivelse: 
 
Den nye offentleglova trådte i kraft 1.1.2009. Loven erstatter den tidligere 
offentlighetsloven. Loven regulerer allmennhetens innsynsrett i forvaltningens 
saksdokumenter, og har stor praktisk betydning for det offentlige. Loven er delvis en 
videreføring og kodifisering (lovfesting) av gjeldende rett, og delvis innebærer den nye 
regler om offentlighet. De nye reglene har særlig betydning for kommuner og 
fylkeskommuner. Lovens virkeområde er også utvidet til å gjelde en rekke kommunalt 
eide selskaper, og andre fristilte enheter, og det er kommet nye regler om interne 
dokumenter.    
 
Loven har betydning både for folkevalgte, ledere og saksbehandlere. For 
kontrollutvalgene vil det være viktig å kjenne loven i hovedtrekk, både fordi loven har 
direkte betydning for kontrollutvalget, og fordi kontrollutvalget kan føre tilsyn med at 
kommunen for øvrig følger lovens regler.  
 
Målsetting 
 
Hovedformålet er å gi deltakerne en samlet oversikt over den nye loven. Herunder vil 
de deler av loven som har særlig betydning for kontrollutvalgene bli fremhevet. Dette 



  Sak 18/09 

innebærer at deltakerne både vil få en innholdsmessig oppdatering på bestemmelser 
som videreføres fra den gjeldende offentlighetsloven, og en innføring i de nye reglene. 
Det vil også knyttes linjer til annet regelverk som er av betydning for praktiseringen av 
offentlighet i forvaltningen, herunder forvaltningsloven, kommuneloven, lov om 
offentlig anskaffelser og personopplysningsloven.  
 
Det er utarbeidet forskrifter til loven, og disse vil bli gjennomgått i den utstrekning de 
har betydning for kommuner og fylkeskommuner.   
 
Målgruppe  
 
Kurset er tilpasset kontrollutvalgene.    
 
Innhold  
 
På kurset vil bl.a. følgende tema bli gjennomgått: 
 

• Hensynene bak loven  
• Grunnlovens bestemmelse om åpenhet i forvaltningen  
• Offentleglovas hovedregel  
• Definisjoner av ulike begreper brukt i loven 
• Gjennomgang av lovens bestemmelser om unntak fra offentlighet  
• Bestemmelser om taushetsplikt  
• Unntaket for interne dokumenter  
• Særlig om unntaket for interne dokumenter i kommunen  
• Unntaket for interne dokumenter innhentet utenfra  
• Særlig om unntakshjemler begrunnet i dokumentets innhold 
• Saksbehandling ved innsynskrav    
• Klageordningen    

 
Kurset har en tidsramme på 3,5 timer.  
 
Kursleder og foredragsholder  
 
vil være Jostein Selle hos KS Advokatene. Han var tidligere seniorrådgiver 
Kommunal- og regionaldepartementet, der han blant annet arbeidet med lovutredning 
innen kommunal- og forvaltningsrett, interkommunalt samarbeid og kommunal 
selskapsorganisering. Han har i en årrekke arbeidet med regelverket om intern 
kontroll- og tilsyn i kommunene. Hos KS Advokatene arbeider Jostein Selle 
hovedsakelig med forvaltnings- og kommunalrett, og rettsområder som ligger til 
faggruppen for konkurranse- og selskapsorganisering. Han har fra høsten 2007 holdt 
en rekke kurs om den nye offentleglova. 



ÅS KOMMUNE 
Kontrollutvalget  Sak 17/09 

 

 
Utv.sak nr 17/09 
ORIENTERINGSSAKER 
 
 
Saksbehandler: Jan T. Løkken Arkivnr: 219  Saknr.:  09/1275 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Kontrollutvalget 17/09 28.04.2009 
 

 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Orienteringen om godtgjørelse til politikere 2008 tas til orientering. 
 
Tidligere politisk behandling: 
 
Kontrollutvalget 6/09 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
 
Kontrollutvalget 
 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
 
Oversikt fra økonomiavdelingen mottatt 31. mars om godtgjørelse til politikere 2008 
 
SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok i sak 6/09 å be kommuneadminsitrasjonen om en oversikt over 
hvor stort honorar hver politiker fikk utbetalt i 2008. Utvalget vedtok også at en slik 
oversikt skal inngå i den oversikten som for fremtiden sendes utvalget. 
 
 


