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Ås, den 10. februar 2009 
Jan T. Løkken  
sekretær 
 
 
 
Eventuelle forfall eller inhabilitet meldes til sekretæren, tlf. 959 39 656. 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.



ÅS KOMMUNE 
Kontrollutvalget  Sak 7/09 

 

 
Utv.sak nr 7/09 
KOMMUNENS BEHANDLING AV REGULERINGSPLANER 
 
 
 
Saksbehandler:  Jan T. Løkken 

 
Arkivnr: 219  Saknr.:  09/58 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Kontrollutvalget 1/09 20.01.2009 
 
Kontrollutvalget 7/09 17.02.2009 
 

 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Rådmannens redegjørelse tas til orientering. 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
 
Kontrollutvalget sak 28/08 
 
Vedlegg som følger saken trykt:  
 
Notat fra rådmannen av 28.11.2008 vedr. kommunens behanding av reguleringsplaner. 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Kontrollutvalget behandlet i møtet den 21. oktober 2008, jf. sak 28/08, påstander satt fram i 
brev av 15. september d.å. med vedlegg fra John Vinneng. 
 
Kontrollutvalget ber om rådmannens skriftlige uttalelse til de påstander som blir satt fram i 

John Vinnengs brev m/vedlegg av 15. september 2008 til kontrollutvalget. Dette gjelder blant 

annet: kommunens tilsyn med at reguleringsplanen for området følges, saksbehandlingstiden i 

byggesaker, brudd på arkivloven, manglende overholdelse av tidsfrister, bygningsetatens 

habilitet i den aktuelle reguleringsplanen og bemanningssituasjonen i teknisk etat. 

 
Rådmannen svarte på kontrollutvalgets spørsmål i notat av 28. november 2008, jf. vedlegg. 
 
Rådmannen vil i kontrollutvalgets møte orientere og svare på spørsmål om kommunens arbeid 
med reguleringsplaner generelt og om den aktuelle saken (Vinneng) spesielt. 



ÅS KOMMUNE 
Kontrollutvalget  Sak 8/09 

 

 
Utv.sak nr 8/09 
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2009 
 
 
 
Saksbehandler:  Jan T. Løkken 

 
Arkivnr: 210  Saknr.:  09/469 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Kontrollutvalget 8/09 17.02.2009 
 

 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
I    Kontrollutvalget velger ”barnevernets rammevilkår” som tema for et forvaltnings- 
revisjonsprosjekt i 2008. Følgende mål og  problemstillinger skal være sentrale for revisjonen: 
 
Formålet med dette prosjektet skal være å undersøke og vurdere om barneverntjenesten i Ås 
har rimelige rammevilkår for å utøve de oppgaver de er pålagt etter lovverket. Prosjektet tar 
for seg både ytre og indre forutsetninger, og undersøker disse i forhold til andre kommuner, 
regelverket og kommunens vedtatte retningslinjer.  
 
Prosjektet skal fokusere på følgende problemstillinger:  
 

1   Hvordan er barneverntjenestens rammebetingelser, sammenliknet med andre 
kommuner?  

• Hvordan er den demografiske utviklingen i Ås, sammenliknet med andre 
kommuner?  

• Hvordan er barneverntjenestens tilgjengelige ressurser, sammenliknet med andre 
kommuner?  

 
2.  Drives barneverntjenesten i henhold til gjeldende regelverk?  

• Har kommunen implementert et system for internkontroll i henhold til forskrift?  
• Har barneverntjenesten et samarbeid med andre tjenesteytere i tråd med lovverket? 
• Ivaretar kommunen barnevernlovens krav til kompetanse?  
• Er den økonomiske styringen av barnevernet i henhold til regelverk?  

 
3.  Har kommunen hensiktsmessig organisering og ledelse av barneverntjenesten?  

• Er fordeling av ansvar og myndighet i tråd med kommunens vedtatte reglement og 
prinsipper?  

• Utøves ledelse på ulike nivåer i organisasjonen i tråd med kommunens vedtatte 
prinsipper?  

 
II    Sekretariatet inviterer fire selskaper til å gi tilbud om gjennomførignen av prosjektet.      
       Kontrollutvalget avgir innstilling ovenfor kommunestyret om valg av revisor for     
       oppdraget når resultatet av konkurransen foreligger. 

 
 



  Sak 8/09 

 
Tidligere politisk behandling: 
 
Kontrollutvalget sak 4/09 20. januar 2009  
 
Avgjørelsesmyndighet: 
 
Kontrollutvalget 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Kontrollutvalget vedtok i sak 4/09 følgende:   
 

””Under forutsetning av kommunestyrets behanding, bes sekretariatet til neste møte 
legge fram et forslag til rammer for og organisering av av et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt om ”barnevernets rammevilkår” i 2009.”” 

 
Kommunestyret sluttet seg i sak 2/09 til kontrollutvalgets forslag til handlingsplan 2009 – 
2011.  
 
I kommunens budsjett for 2009 er det avsatt kr 187 000 til forvaltningsrevisjon. 
 
 



ÅS KOMMUNE 
Kontrollutvalget  Sak 9/09 

 

 
Utv.sak nr 9/09 
ALTERNATIVER FOR REVISJON I ÅS KOMMUNE 
 
 
 
Saksbehandler:  Jan T. Løkken 

 
Arkivnr: 219  Saknr.:  09/471 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Kontrollutvalget 9/09 17.02.2009 
 

 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Sekretariatet bes, på grunnlag av kontrollutvalgets diskusjon, legge fram en innstilling om valg 
av revisjonsordning til neste møte. 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
 
Kontrollutvalget sak 3/09 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
 
Kontrollutvalget 
 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
 
Notat fra FIKS  av 9. februar 2009 om ”Alternativer for revisjon i Ås kommune”. 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Kontrollutvalget sluttet seg i forrige møte til en foreløpig framdriftsplan for behandlingen av 
kommunens framtidige revisjonsordning.  Sekretæren ble bedt om å legge fram et notat om de 
ulike alternativene. Etter planen skal utvalget avgi innstilling om valg av ordning i møtet den 
28. april.  Til dette møtet bør utvalget avgjøre om det ønsker å innkalle distriktsrevisjonen, et 
privat revisjonsselskap og event. andre til å  orientere om sitt arbeid. 
 
 



ÅS KOMMUNE 
Kontrollutvalget  Sak 10/09 

 

 
Utv.sak nr 10/09 
ORIENTERINGSSAKER 
 
 
 
Saksbehandler:  Jan T. Løkken 

 
Arkivnr: 219  Saknr.:  09/473 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Kontrollutvalget 10/09 17.02.2009 
 

 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
 
Kontrollutvalget 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
 
Programmet  for kontrollutvalgskonferansen 2009. Muntlig oppsummering fra deltakerne. 
 


