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KU-sak 1/11 
KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2010 
 
 
Saksbehandler: Jan T. Løkken Arkivnr: 219  Saknr.:  11/273 
Utvalg Sak nr. Møtedato 
Kontrollutvalget 1/11 18.01.2011 
 
 
 
Sekretariatets innstilling: 
   
Kontrollutvalgets årsrapport for 2010 vedtas. 

 
Årsrapporten for 2010 oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2010 til orientering. 
 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
 
Kontrollutvalget 
 
Behandlingsrekkefølge: 
 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
 
Kontrollutvalgets årsrapport 2010 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Forslag til årsrapport for 2010 legges fram for utvalget til behandling.  
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KU-sak 2/11 
KOMMUNENS INTERNKONTROLL 
 
 
Saksbehandler: Jan T. Løkken Arkivnr: 219  Saknr.:  11/261 
Utvalg Sak nr. Møtedato 
Kontrollutvalget 2/11 18.01.2011 
 
 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Rådmannens orientering om internkontrollen i kommunen tas til orientering.  
 
 
Tidligere politisk behandling: 
 
Kontrollutvalget  sak 22/10 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
 
Kontrollutvalget 
 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
 
Rådmannens notat av 7. januar 2011 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Kontrollutvalget gjorde i sitt møte den 5. oktober vedtak om å be om rådmannens 
skriftlige orientering om internkontrollen i kommunen generelt og spesielt kontrollen i 
forbindelse med anskaffelser.  I brevet til rådmannen ble det bedt om at rådmannen 
blant annet kommenterer de aktuelle anbefalingene i rapporten om ”85 – tilrådingar 
for styrkt eigenkontroll i kommunane” ( Denne rapporten er tidligere utdelt til utvalget. 
Finnes også på kommunal og regionaldepartementets internettside).  
 
Rådmannens skriftlige orientering foreligger i vedlagte notat av 7. januar med 
vedlagte notat fra PWC.  
 
Vi har bedt rådmannen gi en kort presentasjon av notatet i kontrollutvalgsmøtet og ha 
en dialog med utvalget om saken. 
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KU-sak 3/11 
RÅDMANNENS OPPFØLGING AV RAPPORTEN OM KOMMUNENS BRUK AV 
KONSULENTER 
 
 
Saksbehandler: Jan T. Løkken Arkivnr: 219  Saknr.:  11/262 
Utvalg Sak nr. Møtedato 
Kontrollutvalget 3/11 18.01.2011 
 
 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding i notat av 3. januar 2011  
til orientering. 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
 
        Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding vedr. oppfølgingen av  
       anbefalingene i rapporten om konsulentbruken i kommunen til orientering.  
 
 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
 
Kommunestyret  sak 58/08 og sak 34/10 
Kontrollutvalget sak 9/10 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
 
Kontrollutvalget 
 
Behandlingsrekkefølge: 
 
Kontrollutvalget 
Kommunestyret 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
 
Notat fra rådmannen av 3.1.11 Tilbakemelding vedr. anbefalinger ifht iverksettelse av 
anbefalinger knyttet til forvaltningsrevisjonsrapport om bruk av konsulenter i Ås 
kommune 
Kopi av KU-sak 9/10 Rapport om bruk av konsulenter i Ås kommune – rådmannens 
oppfølging 
 
SAKSUTREDNING: 
 



  KU-sak 3/11 

Kommunestyret vedtok 16. juni 2010 å be rådmannen snarest sette anbefalingene i 
forvaltningsrevisjonsrapporten om bruk av konsulenter ut i livet og gi en ny 
tilbakemelding til kontrollutvalget innen 1. september 2010.   
 
Rådmannens tilbakemelding forelå i notat av 3. januar 2011, jf. avtale med 
kontrollutvalget om forlenget tidsfrist.  Notatet må ses i sammenheng med KU-sak  
9/10 og rådmannens notat av 11. februar 2010.  
 
Vi merker oss at overskridelsene av revidert budsjett i utgiftene til konsulenter og 
vikarbyråer i 2010 (foreløpige regnskapstall) er langt lavere enn de foregående år. 
Overskridelsen er likevel på ca 27 %. 
 
Revisjonens anbefalinger og rådmannens oppfølging: 
 

1. Det anbefales at Ås kommune vurderer sin bruk av vikartjenester opp mot 
regelverket for offentlige anskaffelser. 

 
Rådmannen knytter oppfølgingen av dette punktet til bruk av ”rammeavtaler”. Han 
konkluderer med at det ikke er bruk for slike avtaler.  Vi mener anbefalingen generelt 
gjaldt bruken av regelverket for offentlige anskaffelser. Rådmannen viser også til at 
formannskapet i vedtaket i sak 21/10 ikke gjorde noe vedtak om bruk av 
rammeavtaler;  Kanskje ikke så rart, når dette verken i saksutredningen eller i 
rådmannens innstilling var noe tema? 
 

2. Det anbefales at kommunen følger opp om ny stilling ved IT-avdelingen 
resulterer i mindre bruk av eksterne konsulenter. 

 
Rådmannens tilbakemelding i notat  av 11.2.10, jf utv.sak 9/10 viste en sterk 
reduksjon i bruken av eksterne konsulenter ved IT-avdelingen siden 2007. 

  
3. Det anbefales at kommunen utarbeider en skriftlig strategi eller retningslinjer 

for bruk og utvelgelse av konsulenter. 
 
Rådmannen opplyser at dette er nå lagt inn i kommunens kvalitetssystem. 
 

4. Det anbefales at kommunen vurderer å ta inn et punkt om 
kompetanseoverføring fra konsulent til oppdragsgiver der det vil være relevant 
i avtaledokumenter/kontrakter. 

 
Rådmannen svar i sitt notat av 3.1.11 at han har kommet til at dette ikke er 
hensiktsmessig fordi den nye evalueringen som skal skje,  fanger dette elementet 
godt opp. 
 

5. Det anbefales at kommunen vurderer å innføre en rutine for skriftlig evaluering 
av kjøpte konsulenttjenester. 

 
Rådmannen opplyser at dette er nå lagt inn i kommunens kvalitetssystem. 
 
 
Sekretariatet mener rådmannen har fulgt opp rapportens anbefalinger. 
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KU-sak 4/11 
SENTRALE UTFORDRINGER FOR KOMMUNEN I ÅRENE FRAMOVER 
 
 
Saksbehandler: Jan T. Løkken Arkivnr: 219  Saknr.:  11/267 
Utvalg Sak nr. Møtedato 
Kontrollutvalget 4/11 18.01.2011 
 
 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Rådmannens redegjørelse tas til orientering. 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
 
Kontrollutvalget 
 
SAKSUTREDNING: 
 
 
Rådmann Per A. Kierulf har sagt ja til å innlede til en dialog om sentrale utfordringer 
for kommunen i årene framover. 
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KU-sak 5/11 
ORIENTERINGSSAKER 
 
 
Saksbehandler: Jan T. Løkken Arkivnr: 219  Saknr.:  11/269 
Utvalg Sak nr. Møtedato 
Kontrollutvalget 5/11 18.01.2011 
 
 
 
Sekretariatets  innstilling: 
 
Orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
 
Kontrollutvalget 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
 

1. Pressemelding fra Per A. Kierulf datert 4.1.11 vedr. oppsigelse fra stillingen 
som rådmann.  

2. Aktivitetsplanen pr. 11. januar 2011.  
 
 
 


