
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 

 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Kontrollutvalget Studentsamfunnets møterom 02.12.2008 
 
FRA SAKSNR: 33 FRA KL: 19.00 

TIL SAKSNR: 36 TIL KL: 20.45 

 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 

 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
 

 

 

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

og Reidun Aalerud (H) 

 

 

Møtende varamedlemmer:  
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Fra sekretariatet: Jan T. Løkken 

Fra kommunerevisjonen: Bjørn Auren 

 
Diverse merknader:  
 

 
 

Godkjent 3. desember 2008 av: Håkon L. Henriksen og Kari Munthe 

 

Underskrifter: 

 



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

SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
33/08 08/2830  

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2009 - 2011  

 

34/08 08/2835  

KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2009  

 

35/08 08/2836  

KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN 2009  

 

36/08 08/2833  

ORIENTERINGSSAKER  



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

 

Utv.sak nr. 33/08  

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2009 - 2011  
 

Sekretariatets innstilling: 
 

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget til plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon 

2009 – 2011. 

 

Planen legges fram for kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

1. Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon 2009 – 2011 vedtas. 

2. Kontrollutvalget gis i fullmakt å foreta endringer i planen  

 

Revisors notat med overordnet analyse vedlegges særutskriften til kommunestyret. 

 
Kontrollutvalgets behandling 02.12.2008: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 

Kari Munthe foreslo at  det i Handlingsplanen s. 3, til siste setning før opplistingen av 

risikoområder, endres og  tilføyes: ”på følgende områder som utvalget vil prioritere i 

perioden:”  

 

Einride Berg foreslo at setningen i Handlingsplanen s. 5, midt på siden, endres til: ”Utvalget 

vil årlig ta stilling til hvilke områder som skal prioriteres de følgende år.” 

 

Votering: 
 

Handlingsplanen ble, med tilføyelse av forslagene fra Kari Munthe og Einride Berg, 

enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen � 

 
Kontrollutvalgets vedtak 02.12.2008: 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen � 

 

Kontrollutvalget slutter, med to endringer, til forslaget til plan for gjennomføring av 

forvaltningsrevisjon 2009 – 2011. 

 

Planen legges fram for kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

3. Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon 2009 – 2011 vedtas. 

4. Kontrollutvalget gis i fullmakt å foreta endringer i planen.  

 

Revisors notat med overordnet analyse vedlegges særutskriften til kommunestyret. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 

 

 

  

Utv.sak nr. 34/08  

KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2009  



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

 

Sekretariatets  innstilling: 
 

Legges fram uten innstilling. 

 
Kontrollutvalgets behandling 02.12.2008: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 

Det var enighet om at denne konferansen har stor betydning for kontrollutvalgets arbeid. Hele 

utvalget bør derfor få anledning til å delta.  Fire av utvalgets medlemmer kan delta.   Det tas 

forbehold om at kommunestyret bevilger midler til dette formålet, jf. kontrollutvalgets 

budsjettinnstilling. 

 

Votering: 
 

Utvalget besluttet enstemmig at fire medlemmer deltar på kontrollutvalgskonferansen i 2009.  

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen � 

 
Kontrollutvalgets vedtak 02.12.2008: 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen � 

Følgende deltar på kontrollutvalgskonferansen 2009: 

Håkon L. Henriksen 

Reidun Aalerud 

Sigvalde Neerland 

Einride Berg 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 

 

 

  

Utv.sak nr. 35/08  

KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN 2009  
 

Sekretariatets innstilling (lagt fram i møtet): 
 

13. januar  

17. februar 

28. april (kommunens årsregnskap) 

19. mai  

2. juni 

 

25. august 

6. oktober 

10. november 15. desember 

 

 

Kontrollutvalgets behandling 02.12.2008: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 



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

Det ble foreslått å  avholde det første møtet den 20. januar.  Utvalget ønsker å behandle 

kommunens årsregnskap og revisjonsberetningen den 28. april, jf. lovens krav til avlevering av 

regnskap og beretning. 

 

Votering: 
 

Sekretariatets forslag, med unntak av det første møtet som ble endret til den 20. januar, ble 

enstemmig vedtatt. 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen � 

 
Kontrollutvalgets vedtak 02.12.2008: 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen � 

20. januar  

17. februar 

28. april (kommunens årsregnskap) 

19. mai  

2. juni 

 

25. august 

6. oktober 

10. november  

15. desember 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 

 

 

  

Utv.sak nr. 36/08  

ORIENTERINGSSAKER  
 

Sekretariatets  innstilling: 
 

Orienteringssakene tas til orientering  
 
Kontrollutvalgets behandling 02.12.2008: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 

Før møtet hadde kontrollutvalget fått ettersendt kommunens svar på kontrollutvalgets vedtak i 

sak 28/08 vedr. kommunens behandling av reguleringsplaner.   Kontrollutvalget ønsket bedre 

tid til å vurdere denne saken og den tas opp på nytt på det neste møtet i utvalget. 

 

Kopi av Kommunerevisjonens brev av 28.11.08 vedr. Ansvar 7200 Vedlikehold av bygninger 

– investeringsregnskapet 2007 ble omdelt i møtet. 

 

Kommunerevisoren og sekretæren orienterte om signaler fra kommuneadministrasjonen vedr. 

deres kontorplassering. 

 

Votering: 
 



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

Det ble enstemmig vedtatt å ta saken vedr. kommunens behandling av reguleringsplaner opp 

på neste møte. For øvrig ble sakene tatt til orientering. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen � 

 
Kontrollutvalgets vedtak 02.12.2008: 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen � 

Saken om kommunens reguleringsplaner tas opp på det neste møtet i utvalget.  For øvrig tas 

orienteringssakene til orientering. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 

 

 

  


