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ÅS KOMMUNE 
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Utv.sak nr 26/09 
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OM BARNEVERNETS RAMMEVILKÅR 
 
 
Saksbehandler: Jan T. Løkken Arkivnr: 219  Saknr.:  09/3011 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Kontrollutvalget 26/09 10.11.2009 
 

 
 
Sekretariatets innstilling: 
 

1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapporten om Barnevernets rammevilkår til 

etterretning. 

2. Rapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

1.  Kommestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om Barnevernets    

        rammevilkår til etterretning. 

  2.   Kommunestyret slutter seg til rapportens anbefalinger. Rådmannen bes  

         følge opp anbefalingene og rapportere tilbake til kontrollutvalget innen tre     

         måneder.  
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet:  
 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge:   
 
Kontrollutvalget 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt:   
 
Rapport om forvaltnigsrevisjon av Barnevernets rammevilkår i Ås kommune fra Follo 
distritksrevisjon 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Kontrollutvalget vedtok i sak 09/09  ”Barnevernets rammevilkår” som tema for et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt i 2009. Oppdraget ble konkurranseutsatt, og 
kommunestyret vedtok 13. mai i sak 22/09 å gi Follo distriktsrevisjon oppgaven med 
å gjennomføre prosjektet, jf. kontrollutvalgets innstilling i sak 13/09.   
 
Etter at FIKS hadde mottatt tilbudene fra selskapene om oppdraget ble det klart at en 
problemstilling om ”barneverntjenesten har et samarbeid med andre tjenesteytere i 
tråd med lovverket” nylig var kontrollert av fylkesmannen.  I saksframlegget til 
kontrollutvalget i sak 13/09 foreslo sekretariatet etter dette at problemstillingen ble 
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byttet ut med  ”I hvilken grad etterlever barneverntjenesten saksbehandlingsfrister 
knyttet til bekymringsmeldinger, med videre oppfølging, i tråd med regelverket?” 
I kommunestyrets vedtak den 13. mai ble det, i tråd med kontrollutvalgets innstilling, 
åpnet for at det kunne gjøres endringer i formål og problemstillinger i samråd med 
kontrollutvalget. FIKS underskrev på vegne av utvalget den 20. mai kontrakt med 
Follo distriktsrevisjon om utførelsen av oppdraget. Jf. orienteringssak til 
kontrollutvalgets møte den 8. september. 
 
Rapporten fra Follo distriktsrevisjon ble oversendt i brev datert 15. oktober. 
 
Etter det vi kan se, er alle problemstillingene som ble vedtatt i prosjektet  blitt grundig 
belyst i rapporten. 
 
Rapporten viser blant annet at: 

- barneverntjenesten i Ås har relativt rimelig kapasitet til å gjennomføre sine 
oppgaver 

- tjenesten har oppfylt forskriftens krav om internkontrollsystem  
- barn og foreldres erfaringer kan brukes mer til forbedringer 
- oversikt over risikoområder mangler 
- fristen på 1 uke for behandling av bekymringsmeldinger overholdes i stor grad  
- barnevernet har ikke rapportert korrekt til Fylkesmannen om antallet 

fristoverskridelser i undersøkelsessaker 
- flere enkeltsaker mangler dokumentasjon 
- rutiner for enkeltvedtak vurderes som tilfredsstillende 
- kommunen i hovedsak har etablert tilfredsstillende rutiner for god 

økonomistyring, se likevel noen merknader 
- ledelse utøves i tråd med kommunens vedtatte prinsipper 
- delegasjonsreglementet mv. ikke er oppdatert etter at barnevernet ble 

organisert som en del av NAV i 2008. 
 
Follo distriktsrevisjons anbefalinger er tatt inn på side 64 i rapporten. 
 
Rådmannen har i sin høringsuttalelse ingen innvendinger mot rapportens 
konklusjoner og anbefalinger. I brevet foreslås hvordan hver anbefaling kan bli fulgt 
opp av administrasjonen. 
 
Follo distriktsrevisjon er invitert til møtet for å redegjøre og svare på spørsmål om 
rapporten 



ÅS KOMMUNE 
Kontrollutvalget  Sak 27/09 

 

 
Utv.sak nr 27/09 
ÅS KOMMUNES INNTREDEN I FOLLO DISTRIKTSREVISJON 
 
 
Saksbehandler: Jan T. Løkken Arkivnr: 219  Saknr.:  09/3013 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Kontrollutvalget 27/09 10.11.2009 
 

 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
1. Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til avtale om Ås kommunes inntreden i                       
     Follo distriktsrevisjon. 
 
2.  Kontrollutvalget foreslår at kommunestyret gjør følgende vedtak i saken: 
 

1. Kommunestyrets vedtak i sak 46/09 om deltakelse i Follo distriktsrevisjon 
oppheves. 

2. Ås kommune søker om å bli deltaker i FDR fra 1. juli 2010. 
3. FDR overtar som valgt revisor for Ås kommune fra 1. juli 2010. Jf. forskrift om 

revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. § 2.   
4. FDR står for revisjonen av kommunens årsregnskap for 2010. 
5. Kommunerevisor har ansvaret for revisjonen av regnskapet for 2009.  
6. Kommunerevisor har i 2010 også ansvaret for kontroll og attestasjon av de 

aktuelle kompensasjons- og tilskuddsordninger med frister før 30. juni 2010. 
Kommunerevisoren avgir en rapport til FDR om sitt arbeid på disse områdene 
pr. 30. juni dette året. 

7. Basert på tidligere års erfaring vil kommunerevisoren i første halvår prioritere 
regnskapene for 2009. Det vil derfor ikke bli utført ordinært revisjonsarbeid i 1. 
halvår. 

8. Ås kommune orienterer snarest kirkens organisasjoner, legater og andre 
utenom kommunen, som i dag har fått sine regnskap revidert av 
kommunerevisoren om skiftet av revisor.  

9. FDR gjennomfører et forvaltningsrevisjonsprosjekt for Ås kommune i 2010., jf. 
FDRs vedtekter § 7.2 

10. Ås kommunes andel av driftskostnadene til FDR for 2010 settes til kr 655 000,-
. Jf. forutsetningene i punktene ovenfor. Andelen skal også dekke FDRs 
kostnader til forberedelse og planlegging av revisjonen for Ås. 

11. Eventuell bistand fra FDR i forbindelse med årsoppgjøret for 2009 og 
attestasjonsoppdrag godtgjøres med kr 650,-+mva pr. time. 

12. Kommunestyret i Ås velger en observatør til styret for FDR med virkning fra 1. 
januar 2010. Follo distriktsrevisjon inviteres til kontrollutvalgsmøtene i Ås 
kommune med virkning fra samme dato.  
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Tidligere politisk behandling: 
 
Kommunestyret  sak 46/09 
Kontrollutvalget sak 24/09 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
 
Kontrollutvalget 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
 
Forslag til avtale med FDR om Ås kommunes inntreden i Follo distriktsrevisjon 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Kontrollutvalget behandlet i sak 24/09 en e-post fra ordføreren som ba om at 
kontrollutvalget vurderer å foreslå at kommunestyret endrer sitt vedtak om tidspunktet 
for overgangen til ny revisjonsordning.  Kontrollutvalget gjorde følgende vedtak i 
saken: 
 

Kontrollutvalget ber om et møte med Follo distriktsrevisjon for å bli enige om  
innføringen av ny revisjonsordning. Kontrollutvalgets leder, med bistand av 
kommunerevisoren og sekretæren, representerer utvalget.  Forslag til avtale 
forelegges kontrollutvalget på neste møte. 

 
Et møte mellom partene ble avholdt 19. oktober og fulgt opp med korrespondanse 
om et forslag til avtale. Vedlagte forslag til avtale er oversendt FDR som vil ta 
standpunkt til den på sitt styremøte den 10. november. Ut fra den diskusjon som har 
vært mellom partene om forslaget, antar vi at styret for FDR vil kunne godta det 
foreliggende forslaget. Styremøtet i FDR vil behandle saken 10. november fra kl 
17.00. 
 
Forslaget til den andel av driftskostnadene til FDR som kommunen skal betale 
baserer seg på halvt årstilskudd, pluss midler til et forvaltningsrevisjonsprosjekt og 
FDR s planlegging av revisjonen for Ås. 
 
I drøftingene har en også vært inne på om det vil være riktig at Ås kommune skal 
innestå for forpliktelser, særlig pensjon, som FDR har opparbeidet før kommunens 
inntreden i selskapet.  Fra FDRs side er det vist til vedtektene § 6.1 som bestemmer 
at deltakerkommunene hefter ubegrenset med en ideell andel av selskapets samlede 
forpliktelser i forhold til innbyggertallet. Vi har forstått det slik at ytterligere kostnader 
som følge av pensjonsforpliktelser særlig vil gjelde konsekvenser av avtalefestede 
reguleringer av pensjoner opptjent før Ås kommunes inntreden. FDR har ikke gjort 
beregninger knyttet til mulige kostnader av denne ordningen. På den annen side har 
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FDR et disposisjonsfond som inngår i  regnskapet. Prinsippet om et felles ansvar for 
forpliktelsene står sentralt i den type selskap som FDR representerer. Vi foreslår at 
kontrollutvalget ikke følger opp dette spørsmålet ytterligere. 
 
FDR har invitert en observatør fra Ås kommune til å delta i deres styremøter fra 1. 
januar 2010. FDRs vedtekter bestemmer at kommunestyret i hver deltaker- kommune 
velger ett styremedlem. Vi foreslår at denne prosedyren også velges for valg av en 
observatør.  
FDR har også bedt om å kunne få være til stede på kontrollutvalgets møter fra 1. 
januar 2010. Møtene er lukket for publikum, men vi foreslår at kontrollutvalget, under 
forutsetning av at kommunestyret i hovedsak følger forslaget til innstilling i denne 
saken, inviterer FDR til møtene fra denne datoen.   
 
Ås kommunes inntreden i FDR krever en endring av FDRs vedtekter og disse må 
vedtas av kommunestyrene i deltakerkommunene.   



ÅS KOMMUNE 
Kontrollutvalget  Sak 28/09 

 

 
Utv.sak nr 28/09 
REVIDERT BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2010 
 
 
Saksbehandler: Jan T. Løkken Arkivnr: 219  Saknr.:  09/3027 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Kontrollutvalget 28/09 10.11.2009 
 

 
 
Sekretariatets innstilling: 
 

1. Kontrollutvalgets vedtak i sak 24/09 oppheves. 
2. Kontrollutvalget foreslår, under forutsetning av at kommunestyret vedtar 

utvalgets forslag om tidspunktet m.v. for kommunens inntreden i Follo 
distriktsrevisjon, at kommunens budsjett for kontroll og tilsyn  for 2010 settes til 
kr 1 238 000,-. 

 
 
Tidligere politisk behandling:   
 
Kontrollutvalget  sak 24/09 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
 
Kontrollutvalget 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
 
Kopi av sak 24/09 m/vedlegg. 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Dersom kontrollutvalget og kommmunestyret vedtar innstillingen om Ås kommunes 
inntreden i Follo distriktsrevisjon, jf. en annen sak til dagens møte, bør 
kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsyn for 2010 endres.   
 
Kontrollutvalget innstilte i sak 24/09  om at  kr 1 445 733,- ble budsjettert til kontroll 
og tilsyn for 2010. Dersom tilskuddet til Follo distriktsrevisjon i 2010 blir  
kr 655 000,-, bør budsjettet endres tilsvarende.  Vi får da følende budsjett for 2010 og 
de to foregående år.  
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  2008 2009 2010 
Kommunerevisor 872 000 858 000 403 000 
Follo 
distriktsrevisjon   655 000  
Kurs - opplæring 20 000 20 000  
Andre driftsutgifter 5 000 20 000  
Sekretariatsbistand 166 000 177 250 180 000 
Sum i kr  1 063 000 1 075 250         1  238 000 

 
Kommunerevisor la for 2010 fram et driftsbudsjett som, inkludert ett 
forvaltningsrevisjonsprosjekt, var på kr 940 000,-. Pga. overgangsordningen blir 
kostnadene til revisjon i 2010 ca kr 120 000 dyrere enn kommunerevisjonen ville blitt 
på årsbasis. Fra 2011 vil kostnadene til revisjonen med den nye ordningen, basert på 
2009-tallene, være kr 840 000,-. Dette kan bety en årlig kostnadsreduksjon, basert på 
uendret aktivitetsnivå på ca kr 100 000,-.  I dette regnestykket har vi ikke tatt hensyn 
til at kommunerevisjonens budsjett for forvaltningsrevisjon inkluderer mva.(som 
senere er blitt refundert, jf. likevel ny kompensasjonsordning som er på trappene), 
mens distriktsrevisjonen ikke gjør det. Den reelle kostnadsreduksjonen kan etter 
dette bli noe mindre. 
 
 



ÅS KOMMUNE 
Kontrollutvalget  Sak 29/09 

 

 
Utv.sak nr 29/09 
KONTROLLUTVALGETS EGENEVALUERING AV ARBEIDET 
 
 
Saksbehandler: Jan T. Løkken Arkivnr: 219  Saknr.:  09/3017 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Kontrollutvalget 29/09 10.11.2009 
 

 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Diskusjonen tas til orientering. 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
 
Kontrollutvalget 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
 
Handlingsplanen for kontrollutvalget i Oppegård av 1. februar 2007 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Kontrollutvalget er snart kommet halvveis i valgperioden og det kan være naturlig at 
kontrollutvalget vurderer sitt eget arbeid i forhold til målene for arbeidet og eventuelt 
gjør justeringer i arbeidsformen.    
 
Utvalget kan legge flere vurderingskriterier til grunn: 
 
1.  Kommunelovens § 77 nr. 1, første setning, nr. 4 og nr. 5 bestemmer 
kontrollutvalgets oppgaver: 
 
Nr.  1., førstesetning: Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å 
forestå det løpende tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning på 
sine vegne. 
 Nr. 4. Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper 
blir revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres 
kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende 
bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av 
økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller 
fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).  
Nr. 5. Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av 
kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. 
 
2.Handlingsplanene for henholdsvis forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 
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Nærmere retningslinjer for arbeidet. 
 
Kontrollutvalgene i de andre kommunene i Follo har laget retningslinjer 
/strateginotat/handlingsplaner for sitt arbeid. Se vedlagte eksempel fra Oppegård.  
Kontrollutvalget i Ås bør vurdere om om så det bør vedta noe lignende. 
 
Problemstillinger for egenevalueringen kan være: 
 
Hvordan og i hvilken grad ivaretar kontrollutvalget  sine overordnede oppgaver?  
Hvordan fungerer overvåkningen av administrasjonen? Er den tilfredsstillende? 
Er oppfølgingen av medieoppslag, tips etc. tilfredsstillende? 
Hvordan fungerer utvalgets arbeidsform totalt sett for å nå målene for arbeidet? 
Hvordan er kommunikasjonen fra/til kommunestyret? 
Er kommunikasjonen med administrasjonen tilfredsstillende? 
Er utvalget en upartisk overvåker? 
Hvordan kommuniserer utvalget internt som kollegium? 
Er antallet møter og varigheten tilfredsstillende? 
Har utvalget som helhet tilstrekkelig kompetanse for arbeidet? Er det behov for faglig 
påfyll på enkelte områder? 
Hvordan er kvaliteten på utvalgets beslutningsgrunnlag (sakspapirene). 
 



ÅS KOMMUNE 
Kontrollutvalget  Sak 30/09 

 

 
Utv.sak nr 30/09 
ORIENTERINGSSAKER 
 
 
Saksbehandler: Jan T. Løkken Arkivnr: 219  Saknr.:  09/3012 

Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Kontrollutvalget 30/09 10.11.2009 
 

 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Orienteringssakene tas til orientering 
 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
 
Kontrollutvalget 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
 

1) Kopi av melding til kommunestyret vedr. FIKS årsberetning og regnskap  
       2008 

 
2) Protokoll fra styremøte i FIKS 30. september 2009 
 
3) Status e-verksmidler pr. 31.09.09 

 
4) Skatteinngangen september 2009  

 

 


