MØTEPROTOKOLL
Ås kontrollutvalg
Møtetid:
Sted:

29.01.2019 kl. 18:00
Lille sal, Ås kulturhus

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5.
Møtende medlemmer:
Håkon L. Henriksen (H) leder, Janna Bitnes Hagen (Ap), Liv Korslund (Sp),
Christian Hellevang (H)
Møtende varamedlemmer:
ingen
Forfall:
Anne Odenmarck (Ap) nestleder. Det lyktes ikke å innkalle vara.
Fra administrasjonen møtte:
Marit Roxrud Leinhardt, kommunalsjef helse og mestring (under sakene 1/19 –
3/19)
Fra Follo Distriktsrevisjon IKS møtte:
Bjørn Tore Nedregård, forvaltningsrevisor
Møtesekretær:
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS
Diverse merknader:
Innkalling og sakliste ble godkjent. Janna Bitnes Hagen ble valgt som
protokollunderskriver i tillegg til leder.
Møteprotokoll godkjent 01.02.2019

Håkon L. Henriksen/s./
Leder

Janna Bitnes Hagen/s./
Medlem

Saksliste
Side
Saker til behandling
1/19

17/00012-9

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Barnevernstjenesten - hjelpetiltak i hjemmet

3

2/19

18/00179-6

Forvaltningsrevisjon Utleieboliger - Prosjektplan

4

3/19

18/00155-4

Tema for forvaltningsrevisjon 2019 - Valg av tema
nr.2

5

4/19

19/00022-1

Kontrollutvalgets årsrapport 2018

6

5/19

19/00029-1

Referat og orienteringer

7

Eventuelt
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Ås KU-1/19
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Barnevernstjenesten hjelpetiltak i hjemmet
Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
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.
Ås kontrollutvalgs behandling 29.01.2019:
Leder innledet.
Kommunalsjef Marit Roxrud Leinhardt orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets
medlemmer.
Forvaltningsrevisor Bjørn Tore Nedregård supplerte.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Ås kontrollutvalgs vedtak 29.01.2019:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
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.
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Ås KU-2/19
Forvaltningsrevisjon Utleieboliger - Prosjektplan
Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar revisjonens forslag til prosjektplan for
forvaltningsrevisjonsprosjektet Utleieboliger, til orientering.
Ås kontrollutvalgs behandling 29.01.2019:
Leder innledet.
Forvaltningsrevisor Bjørn Tore Nedregård orienterte.
Kommunalsjef Marit Roxrud Leinhardt supplerte.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Ås kontrollutvalgs vedtak 29.01.2019:
Kontrollutvalget tar revisjonens forslag til prosjektplan for
forvaltningsrevisjonsprosjektet Utleieboliger, til orientering.
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Ås KU-3/19
Tema for forvaltningsrevisjon 2019 - Valg av tema nr.2
Sekretariatets innstilling:
1. Kontrollutvalget velger følgende tema nr.2 for forvaltningsrevisjon i 2019:
2)
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til mål og problemstillinger for
prosjektet til neste møte.

Ås kontrollutvalgs behandling 29.01.2019:
Leder innledet.
Kommunalsjef Marit Roxrud Leinhardt orienterte.
Forvaltningsrevisor Bjørn Tore Nedregård supplerte.
Leder foreslo følgende tema for forvaltningsrevisjonsprosjekt:
«Tilpasset opplæring og spesialundervisning»
Janna Bitnes Hagen fremmet følgende forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekt:
«Arbeidsmiljø i skolen i Ås kommune»
Votering:
Forslag fra Janna Bitnes Hagen til forvaltningsrevisjonsprosjekt ble enstemmig
vedtatt.
Ås kontrollutvalgs vedtak 29.01.2019:
1. Kontrollutvalget velger følgende tema nr.2 for forvaltningsrevisjon i 2019:
2) Arbeidsmiljø i skolen i Ås kommune
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til mål og problemstillinger for
prosjektet til neste møte.
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Ås KU-4/19
Kontrollutvalgets årsrapport 2018
Sekretariatets innstilling:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering.

Ås kontrollutvalgs behandling 29.01.2019:
Leder innledet.
Leder fremmet følgende endring til årsrapporten (under pkt. 3.2. nytt annet avsnitt):
«Kontrollutvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret når kontrollutvalgets
saker behandles. Leder har benyttet seg av denne retten og møtt og talt i
kommunestyret når kontrollutvalgets saker har vært behandlet.»
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Årsrapporten endres i samsvar med forslaget fra
utvalgets leder.
Ås kontrollutvalgs vedtak 29.01.2019:
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering.
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Ås KU-5/19
Referat og orienteringer
Sekretariatets innstilling:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
Ås kontrollutvalgs behandling 29.01.2019:
Leder viste til referat- og orienteringssakene.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt
Ås kontrollutvalgs vedtak 29.01.2019:
Referat- og orienteringssakene tas til orientering.
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Eventuelt
Status Follo Distriktsrevisjon IKS / fusjon med Buskerud kommunerevisjon IKS
Kontrollutvalget må innstille på valg av revisjonsordning innen 1.5.19.
Forvaltningsrevisor Bjørn Tore Nedregård orienterte om fusjonsprosessen mellom
Follo Distriktsrevisjon IKS og Buskerud kommunerevisjon IKS.
Status FIKS
Sekretær orienterte.
Strategi fremover (formelle møter mellom de daglige lederne + styrelederne i FIKS,
ROKUS IKS og KUBIS vedrørende samarbeid/fusjon for å få dannet et større
sekretariatsselskap for Akershus og Buskerud i den nye Viken-regionen. En regner
med å kunne fremlegge en sak for kommunene i løpet av 2019.
Omstillingsprosjektet i Ås kommune
Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmann om status i neste møte.

Møtet hevet kl. 18:52.
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