
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 

 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 22.04.2008 
 
FRA SAKSNR:  12/08 FRA KL: 19.00 
TIL SAKSNR: 14/08 TIL KL: 20.30 

 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
Einride Berg (A) 
 
 
 
Møtende medlemmer:  
Håkon L. Henriksen (H), leder, Kari Munthe (SP), Sigvalde Neerland (KrF),  
Reidun Aalerud (H) 
 
 
Møtende varamedlemmer:  
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Fra sekretariatet:  Jan T.Løkken 
Fra kommunerevisjonen: Bjørn Auren 
Fra kommuneadminsitrasjonen: Per A. Kierulf og Arnt Øybekk  (Begge til sak 12/08 og sak 
14/08 vedr. Aalerudmyra skytebane 
 
Diverse merknader:  
Notat om henholdsvis Aalerudmyra skytebane fra rådmannen og notat vedr. temaer for faglig 
forum var ettersendt via e-post til utvalget. 
 
 
Godkjent 24. april 2008 av: Håkon L. Henriksen og Kari Munthe 
 
Underskrifter: 

 



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

SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
12/08 08/900  
SAKSPROTOKOLL: KOMMUNENS SAKSBEHANDLINGSTIDER  
 
13/08 08/899  
SAKSPROTOKOLL: TILBUD OM FORVALTINGSREVISJON AV 
KONSULENTTJENESTER  
 
14/08 08/901  
SAKSPROTOKOLL: ORIENTERINGSSAKER  
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Utv.sak nr. 12/08  
SAKSPROTOKOLL: KOMMUNENS SAKSBEHANDLINGSTIDER  
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalgt tar rådmannens redegjørelse til orientering. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen � 
 
Kontrollutvalgets vedtak 22.04.2008: 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen � 
 
Kontrollutvalgt tok rådmannens redegjørelse til orientering. 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
 
  
Utv.sak nr. 13/08  
SAKSPROTOKOLL: TILBUD OM FORVALTINGSREVISJON AV 
KONSULENTTJENESTER  
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget foreslår at kommunestyret gjør følgende vedtak: 
 

1. Kommunestyret utpeker BDO Noraudit JIL AS v/ oppdragsansvarlig revisor Ingar 
B.Holmen som forvaltningsrevisor for prosjektet bruken av konsulenttjenester i Ås 
kommune.  

2. Kommunestyret slutter seg til begrunnelsen som ligger til grunn for 
kontrollutvalgets innstilling om valg av forvaltningsrevisor for prosjektet. 

3. Gjennomføringen av prosjektet skjer innenfor rammen av det pristilbudet som BDO 
Noraudit JIL AS har gitt og i samarbeid med kontrollutvalget.  

4. Endelig rapport oversendes innen 15. oktober d.å. til kontrollutvalget som avgir 
innstilling til kommunestyret. 

5.  Kostnadene ved prosjektet belastes kontonr. 1.1210.100.2710. 
 
Kontrollutvalgets behandling 22.04.2008: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen � 
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Kontrollutvalgets vedtak 22.04.2008: 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen � 
 
Kontrollutvalget foreslår at kommunestyret gjør følgende vedtak: 
 

6. Kommunestyret utpeker BDO Noraudit JIL AS v/ oppdragsansvarlig revisor Ingar 
B.Holmen som forvaltningsrevisor for prosjektet bruken av konsulenttjenester i Ås 
kommune.  

7. Kommunestyret slutter seg til begrunnelsen som ligger til grunn for 
kontrollutvalgets innstilling om valg av forvaltningsrevisor for prosjektet. 

8. Gjennomføringen av prosjektet skjer innenfor rammen av det pristilbudet som BDO 
Noraudit JIL AS har gitt og i samarbeid med kontrollutvalget.  

9. Endelig rapport oversendes innen 15. oktober d.å. til kontrollutvalget som avgir 
innstilling til kommunestyret. 

10.  Kostnadene ved prosjektet belastes kontonr. 1.1210.100.2710. 
 
 
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen � 
 
 
  
Utv.sak nr. 14/08  
SAKSPROTOKOLL: ORIENTERINGSSAKER  
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Orienteringssakene tas til orientering. 
Kontrollutvalgets behandling 22.04.2008: 
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen � 
I møtet ble to nye saker tatt opp til behandling: 
 

1. Det forelå et notat om Aalerudmyra skytebane og kommuneadministrasjonen orienterte 
i møtet. Det ble foreslått å ta redegjørelsen til orientering. 

2. Prioritering av temaer under det faglige forumet for kontrollutvalgene i Follo den 27. 
august. Utvalget samlet seg om følgende forslag til temaer: 1) Risikovurderinger og 
overordnet analyse. 2) Introduksjon til kommuneregnskapet. 3) Den nye 
offentlighetsloven. For øvrig var det enighet om at deltakerne bør få møtegodtgjørelse 
for deltakelse i forumet. 

 
Votering:   Forslagene til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
&&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen � 
 
Kontrollutvalgets vedtak 22.04.2008: 
&&& Fyll inn vedtaket i saken under  denne linjen � 
 

1. Redegjørelsen om Aalerudmyra skytebane tas til orientering 
2. Utvalget foreslår følgende temaer for faglig forum: 
     1) Risikovurderinger og overordnet analyse.  
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     2) Introduksjon til kommuneregnskapet.  
     3) Den nye offentlighetsloven.  
     Deltakerne bør få møtegodtgjørelse for deltakelse i forumet. 
3. Notat om status for SFE-midler pr. 31.03.08 ble tatt til orientering. 

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


