
 
ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 06.02.2007 
 
FRA SAKSNR:  4/07 FRA KL: 19.00 
TIL SAKSNR: 5/07 TIL KL: 20.00 
 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
Reidun Aalerud (H) 
 
 
Møtende medlemmer:  
Håkon L. Henriksen (H) (leder), Kari Munthe (SP), Oddvar Kolstad (A),  
Oluf Berentsen (FRP) 
 
 
Møtende varamedlemmer:  
Bjørn Leivestad (H) 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Fra sekretariatet:  Jan T. Løkken 
Fra kommunerevisjonen:  Bjørn Auren 
 
Diverse merknader:  
 
 
 
Godkjent  15. februar 2007 av:   Håkon L. Henriksen og Kari Munthe 
 
Underskrifter: 

 



SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
4/07 07/251  
FORVALTNINGSREVISJON I 2007  
 
5/07 07/252  
ORIENTERINGSSAKER  

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



 
Utv.sak nr. 4/07  
FORVALTNINGSREVISJON I 2007  
 
Sekretariatets innstilling: 
 
I     Sekretariatet inviterer fire selskaper til å gi tilbud om forvaltningsrevisjon av VAR-  
       området. 
 
II    Følgende problemstillinger skal være sentrale for revisjonen: 
 

1.  Gir kommunens avtale med de som forestår avfallshåndteringen grunnlag for 
korrekt renovasjonsgebyr til innbyggerne? 

2. Er kommunens regnskapsførsel innrettet slik at det lar seg gjøre å føre kontroll med 
at gebyrinntektene ikke overstiger kommunens selvkost? 

3. Får kommunen dekket sine indirekte kostnader til støttefunksjoner og tilleggsytelser 
gjennom faste renovasjonsgebyrer? 

4. Håndteres overskudd/underskudd i hht. Kommunal- og regionaldepartementets 
regelverk. 

 
III   Kontrollutvalget avgir innstilling til kommunestyret om valg av revisjonsoppdraget når  
       resultatet fra konkurransen foreligger. 
 
Kontrollutvalgets behandling 06.02.2007: 
 
Utvalgets medlemmer og revisor foreslo enkelte endringer/tilføyelser i forslaget til vedtak  
 
Votering: 
Det reviderte forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Kontrollutvalgets vedtak 06.02.2007: 
 
I     Sekretariatet inviterer fire selskaper til å gi tilbud om forvaltningsrevisjon av VAR-  
       området. 
 
II    Følgende problemstillinger skal være sentrale for revisjonen: 
 

1.  Er kommunens regnskapsførsel innrettet slik at det lar seg gjøre å føre kontroll med 
at gebyrinntektene ikke overstiger kommunens selvkost? 

2. Får kommunen dekket sine direkte og  indirekte kostnader til støttefunksjoner og 
tilleggsytelser gjennom faste gebyrer? 

3. Betaler innbyggerne i Ås kommune korrekt gebyr for vann, renovasjon og avløp? 
 
III   Kontrollutvalget avgir innstilling til kommunestyret om valg av revisjonsoppdraget når  
       resultatet fra konkurransen foreligger. 
 
 
 
 
 

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



 
  
Utv.sak nr. 5/07  
ORIENTERINGSSAKER  
 
Sekretariatets innstilling: 
 
 Skatteseksjonens beretning for 2006 tas til orientering. 
 
Kontrollutvalgets behandling 06.02.2007: 
 
Utskrift fra kommunestyrets vedtak i sak 07/66 om forvaltningsrevisjon om anskaffelser  ble 
omdelt i møtet. Kommunestyret vedtok, med tilføyelse av nytt romertall-punkt (IV), 
kontrollutvalgets innstilling.  Det ble foreslått at sekretæren legger fram et forslag til 
oppfølging av punkt IV i vedtaket på neste møte. 
 
Kari Munthe ba om å få en statusrapport og videre framdriftsplan for sekretariatets arbeid med 
selskapskontroll til neste møte. 
 
Votering: 
 
Utvalget sluttet seg enstemmig til de to nye forslagene som ble fremmet 
 
Kontrollutvalgets vedtak 06.02.2007: 
 

1. Skatteseksjonens beretning for 2006 tas til orientering. 
2. Sekretæren bes legge fram et forslag til oppfølging av kommunestyrets vedtak  IV i sak 

07/66. 
3. Sekretæren bes gi en statusrapport og videre framdriftsplan for selskapskontrollen til 

neste møte.  
 
 
  
 

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


