
ÅS KOMMUNE

PROTOKOLL

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO
Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 02.02.2010

Fra KU-sak: 1/10 Fra kl.: 19.00
Til KU-sak: 4/10 Til kl.:  20.00

Av utvalgets medlemmer møtte 5 av 5.

Forfall var meldt fra følgende medlemmer:

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

Fra administrasjonen møtte:
Sekretariatet: Jan T. Løkken
Kommunerevisjonen: Bjørn Auren
Observatør fra Follo distriktsrevisjon (FDR): revisjonssjef Steinar Neby

Diverse merknader: 

Godkjent ____ februar 2010   av leder Håkon L. Henriksen og nestleder Kari Munthe.

Underskrifter:
______________________       __________________________



SAKSLISTE

KU-sak Saksnr. Arkivkode
Tittel

1/10 10/337 219 
KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2009 

2/10 10/336 219 
REVISORS EGENVURDERING AV UAVHENGIGHET 

3/10 10/335 219 
FORVALTNINGSREVISJON I 2010 

4/10 10/338 219 
ORIENTERINGSSAKER 
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KU-sak 1/10
KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2009 

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2009 vedtas.

Årsrapporten for 2009 oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2009 til orientering.

Kontrollutvalgets behandling 02.02.2010:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak 02.02.2010:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2009 vedtas.

Årsrapporten for 2009 oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2009 til orientering.

 KU-sak 2/10
REVISORS EGENVURDERING AV UAVHENGIGHET 

Sekretariatets innstilling:

Egenvurderingen fra oppdragsansvarlig revisor av 25. januar 2010 tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling 02.02.2010:

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak 02.02.2010:

Egenvurderingen fra oppdragsansvarlig revisor av 25. januar 2010 tas til orientering.

 
KU-sak 3/10
FORVALTNINGSREVISJON I 2010 
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Sekretariatets innstilling:

Saken ble lagt fram uten innstilling

Kontrollutvalgets behandling 02.02.2010:

Det var enighet om at økonomistyringen i kommunen, illustrert med pleie- og 
omsorgstjenesten, bør prioriteres for revisjon i 2010. Aktuelle problemstillinger vil bl.a.
være: praktiseringen av rapporteringsrutiner, kvaliteten på bokføringen, hvordan 
fungerer økonomisystemet, samarbeid og ansvarsfordeling mellom 
sentraladministrasjonen og tjenestestedene, tjenestenes kvalitet og 
behovsutviklingen. 
Revisjonen vil først kunne gjennomføres når kommunen etter planen er blitt deltaker i 
FDR  fra 1. juli. Steinar Neby ga likevel uttrykk for at distriktsrevisjonen vil medvirke til
at utvalget kan ta standpunkt til et forslag til prosjektplan i løpet av første halvår.
Utvalget mente det er viktig at rapporten kan foreligge så tidlig i høst at den kan være 
til hjelp i kommunens budsjettarbeid for neste år. 

Votering:

Utvalget vedtok enstemmig et forslag til vedtak so ble lagt fram i møtet.

Kontrollutvalgets vedtak 02.02.2010:

Kontrollutvalget velger økonomistyringen i kommunen, illustrert med pleie- og 
omsorgstjenesten som tema for forvaltningsrevisjon i 2010. 
Utvalget viderefører diskusjonen om hvilke problemstillinger revisjonen skal omfatte 
på neste møte. Utvalget setter pris på at FDR vil legge fram et forslag til prosjektplan i
løpet av 1. halvår og at prosjektet gjennomføres tidlig i høst.

KU-sak 4/10
ORIENTERINGSSAKER 

Sekretariatets innstilling:

Orienteringssakene tas til orientering.

Kontrollutvalgets behandling 02.02.2010:

I møtet ble det referert en e-post fra rådmannen datert 25. januar d.å. at en rapport 
om oppfølgingen av revisjonens anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapporten  om 
kommunens bruk av konsulenter vil foreligge om ca 14 dager.

I en annen e-post fra rådmannen av 25. januar d.å. skriver han at en redegjørelse 
vedr. refusjonskrav syke- og fødselspenger vil foreligge ca 14. dager før 
kontrollutvalgets møte den 23. mars. 
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Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak 02.02.2010:

Orienteringssakene tas til orientering.
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