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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

PS 25/18 Økonomirapport 2.tertial 2018 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00101-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ås kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar økonomirapport 2.tertial 2018 til orientering. 

Avgjørelsesmyndighet: 
Ås kommunestyre 

Vedlegg: 
Saksframlegg 2 Tertialrapport 2018, 2 Tertialrapport 2018, Omradereguleringsplan - 
kostnader, Saksframlegg Budsjettreguleringer 2 tertial 2018 

SAKSUTREDNING: 
Ås kommunestyre vedtok 12.8.12 i K-sak 55/12 Behandling av tertialrapporter 
følgende:  

Tertialrapportene forelegges kontrollutvalget som vurderer rapportene i et kontrollperspektiv. 
Utvalget avgir uttalelse til kommunestyret.  

Kommunestyret behandlet økonomirapporten 24.oktober 2018. 

HJEMMEL  
Det følger av lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven, koml.) § 47 nr.2 og nr.3:  

2. Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter
som årsbudsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen, kommunerådets leder eller
fylkesrådets leder gi melding til kommunestyret eller fylkestinget.

3. Får kommunestyret eller fylkestinget melding etter nr. 2 foran, skal det foreta nødvendige
endringer i budsjettet. Det samme gjelder når det på annen måte gjøres kjent med forhold som
kan bety vesentlig svikt i inntektene eller en vesentlig økning i utgiftene i forhold til budsjettet.

Det følger av Forskrift 15.desember 2000 nr. 1423 om årsbudsjett (for kommuner og 
fylkeskommuner) §§ 10 og 11: 

§ 10.Budsjettstyring
Administrasjonssjefen, eventuelt kommune- eller fylkesrådet, skal gjennom budsjettåret legge 

fram rapporter for kommunestyret eller fylkestinget som viser utviklingen i inntekter og innbetalinger og 
utgifter og utbetalinger i henhold til det vedtatte årsbudsjett. Dersom administrasjonssjefen eller 
kommune- eller fylkesrådet finner rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik i 
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forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapportene til kommunestyret eller fylkestinget 
foreslås nødvendige tiltak.  
 
§ 11.Endringer i årsbudsjettet  

Det skal foretas endringer i årsbudsjettet når dette må anses påkrevd. Kommunestyret eller 
fylkestinget skal selv foreta de nødvendige endringer i årsbudsjettet.  

 
 
Fakta i saken:  
2.tertialrapport 2018 
Tertialrapportene er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 2018 - 
2021. Rapporten bygger på det tjenestebaserte budsjettet. Utover det er rapporten 
bygget på samme lest som tidligere. Det er en rapportering på budsjett og 
målsettinger i vedtatt handlingsprogram med økonomiplan. Rapporten beskriver 
status per 31. august 2018. 
 
Budsjettreguleringer 2.tertial 2018 
Rådmannen foreslår i denne saken reguleringer av budsjettet for 2018. Bakgrunnen 
for reguleringene er endrede budsjettforutsetninger og behov for styrking av enkelte 
tjenesteområder for å få realistiske budsjetter. Budsjettendringer per 2. tertial gjelder i 
utgangspunktet kun for 2018. 
 
Rådmann foreslår at budsjettreguleringer for 1.tertial 2018 vedtas i henhold til tabell 
1, 2, 3 og 4. 
 
Tabell 1 omhandler budsjettreguleringer drift.  
Tabell 2 omhandler budsjettreguleringer bruk og avsetning til fond.  
Tabell 3 omhandler budsjettreguleringer investering. 
Tabell 4 omhandler budsjettreguleringer finansieringsbehov for investeringer. 
 
De foreslåtte budsjettreguleringene medfører at Ås kommune får et budsjettert netto 
driftsresultat på ca. 0,6 % for 2018. 
 
Det er redegjort for endringene i saksframlegget om budsjettreguleringen.  
 
VURDERING 
Kontrollutvalget behandler tertialrapporten ut fra et kontrollperspektiv, jfr. 
kommunelovens § 77 nr.4 annet punktum. 
 
Avslutning  
Rådmann eller den hun bemyndiger, bes komme i møtet og svare på eventuelle 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
 
Ås, 30.10.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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2. tertialrapport 2018 

 
Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 18/02623-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Administrasjonsutvalget            
Arbeidsmiljøutvalget 2018            
Hovedutvalg for helse og sosial            
Hovedutvalg for oppvekst og kultur            
Hovedutvalg for teknikk og miljø            
Formannskapet            
Kommunestyret            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
2. tertialrapport 2018 tas til orientering 
 
Ås, 14.09.2018  
 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Arbeidsmiljøutvalget 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur  
Hovedutvalg for teknikk og miljø  
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Saken sendes til kontrollutvalget for uttalelse 
 
Vedlegg:  
2. tertialrapport 2018 
Vedlegg: 
2. tertialrapport 2018 v 1.0 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Økonomiavdelingen  



25/18 Økonomirapport 2.tertial 2018 - 18/00101-2 Økonomirapport 2.tertial 2018 : Saksframlegg 2 Tertialrapport 2018
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Saksutredning: 
 
Fakta i saken:  
Tertialrapportene er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram 2018 - 
2021. Rapporten bygger på det tjenestebaserte budsjettet. Utover det er rapporten 
bygget på samme lest som tidligere. Det er en rapportering på budsjett og 
målsettinger i vedtatt handlingsprogram med økonomiplan. Rapporten beskriver 
status per 31. august 2018.  
 
Økonomiske konsekvenser:  
Se egen sak om budsjettreguleringer 2. tertial 2018.  
 
Konklusjon med begrunnelse:  
Tertialrapport er fast rapportering til kommunestyret. Rådmannen anbefaler at 2. 
tertialrapport 2018 tas til orientering. 
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1. Innledning 
 

Vedtatt handlingsprogram innebærer et netto driftsresultat på 0,2 %. Prognoser 

og rapportering for 2. tertial viser at kommunen har stø kurs mot de samlede 

budsjettmålene. Marginene er små og det er ulike utfordringer innenfor de ulike 

fagområdene. Det jobbes jevnt godt ute i alle enheter. Som følge av lavere 

avdragsutgifter og høyere integreringstilskudd enn tidligere beregnet, er ny 

prognose for netto driftsresultat på ca 0,6 %.  

Ås kommune kom på 20. plass i den endelige versjonen av 

Kommunebarometeret. I NHOs kommunekåring kom Ås på 7. plass og 

kommunen ble nylig kåret til Årets beste VANN kommune i 2017 ut fra en 

bærekraftig og kostnadseffektiv tjenesteproduksjon i vann og avløp. 

Gamle Solberg skole er revet og har gitt flotte, nye uteområder til den nye 

skolen. Det er feiret kranselag («tett tak») på nye Rustad skole. Demenssenteret 

er også i full drift fra 1. september. Follo barne- og ungdomsskole som 

kommunen eier sammen med de andre Follokommunene, har begynt i flott nytt 

bygg ved skolestart. 

Det er færre nye innbyggere og det er derfor stengt 4 avdelinger i barnehagene i 

sentrumsområdet ved oppstart av høsten. Disse åpnes igjen når behovet 

kommer. 

Den langvarige leieavtalen på Breivoll med Brunstad kristne menighet er 

avsluttet og intensjonsavtale med Den norske turistforening er inngått.   

Omstillingsprosjektet går sin gang, blant annet har kommunestyret vedtatt ny 

administrativ organisering som del av prosjektet. Arbeidet i de fire 

delprosjektene er godt i gang. Dette gjelder; 1) tjenester til barn og unge, 2) 

velferdsteknologi, 3) digitalisering og 4) administrative prosesser. 

Sommeren var også preget av mange interne flyttinger blant de ansatte, 

fortrinnsvis med bakgrunn i at bygningsmassen i 2., 3. og 4. etasje på 

Rådhusplassen 29 er kontrollert og totalrenovert. Arbeidet var ved utgangen av 

tertialen stort sett ferdig, og de ansatte er nå i ferd med å flytte tilbake igjen. 

Denne tertialrapportens videre struktur gir et økonomisk situasjonsbilde i kapittel 

2, og en status på arbeidet med hovedsatsninger og verbaltiltak i kapittel 3. 

Trine Christensen 

Rådmann 
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2. Økonomi og tjenester 
I dette kapittelet presenteres en økonomisk status hittil i år med prognosetall for 

året.  

Indikatorer 
Følgende avvikskategorier er etablert: 

 

Forklaring av begreper 

- Årsprognose: Prognosetallene gir en indikasjon på forventet årsresultat. 

Tallene er basert på en vurdering av den enkelte enhets økonomiske stilling. 

Mindre avvik skal håndteres og følges opp i administrasjonen. Dersom det 

forventes avvik som rådmannen vurderer som vesentlige, presenteres disse i 

en egen sak om budsjettreguleringer. 

 

- Perioderegnskap/periodebudsjett: Regnskapstall/budsjettall fra 

økonomisystemet for rapporteringsperioden. 
 

- Periodeavvik/Forbruk i perioden: Kolonnene gjenspeiler differanser mellom 

budsjett og regnskap for perioden slik de vises i regnskapet, mens prognose-

tallene er basert på en økonomifaglig vurdering av den økonomiske stillingen. 

Hva viser de økonomiske oversiktene? 

Økonomistatus: Viser regnskaps- og budsjett-tall fra økonomisystemet for 

vesentlige poster. Årsprognosen viser om det reelt sett forventes et 

budsjettavvik. Økonomistatusen kommenteres under den enkelte tjeneste.  

Økonomiske nøkkeltall: Aggregerte tall fra økonomisystemet. Kontogruppene er 

inndelt på valgt nivå for best mulig å gi en relevant og helhetlig økonomistatus.  

Merknader til datagrunnlaget 

På grunn av rapporteringsfristen er tallene som presenteres i tertialrapporten 

basert på regnskapstall før endelig lukking av regnskapsperioden. Dette 

innebærer at analyser og rapportering må anses som foreløpige tall.  

Budsjettreguleringssaken for tertialen er i stor grad bygd på de økonomiske 

prognosene som er presentert i denne tertialrapporten. Det kan i 

reguleringssaken også fremmes forslag basert på andre faktorer som endrer de 

økonomiske forutsetningene som tertialrapporten er bygd på. 

 

  

Balanse

Moderat avvik (merutgift/mindreinntekt)
Vesentlig avvik (merutgift/mindreinntekt)
Mindreforbruk/merinntekt
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2.1 Samlet økonomistatus 

 

Tab 1. Tabellen viser en overordnet økonomistatus og prognoser for kommunens økonomiske 

stilling ved årsslutt.  
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2.2 Driftsstatus for tjenestene 

2.2.1 Barnehage 

 

Kommentar økonomistatus 

Samlet sett styrer tjenesten mot balanse. Periodeavviket som fremkommer fra 

figuren over skyldes delvis at driftstilskuddet er utbetalt til og med september. 

Utbetalingene til de private barnehager ser likevel ut til å bli større enn 

budsjettert grunnet flere barn i disse barnehagene. Dette kan føre til et 

merforbruk på tjenesten. 

Inntektene fra brukerbetaling og refusjoner fra gjestebarn i andre kommuner ser 

ut til å gå i balanse. 

2.2.2 Skole 

 

Kommentar økonomistatus 

Totalt sett ser tjenesten ut til å gå mot et merforbruk. Kostnader til elever med 

spesielle behov og tilpasset opplæring gir merforbruk på lønn i skolene. Skolenes 

budsjetter er regulert med elevtallsendringer. Resten av elevtallspotten brukes til 

barn med spesielle behov.  

SFO har mindre inntekter enn budsjettert og styrer mot merforbruk. Dette 

skyldes både at flere brukere har deltidsplass enn tidligere, og mulighet for 

redusert brukerbetaling som følge av lave inntekter i husstanden.   

Skoleskyss styrer mot et merforbruk, da prisene er gått opp uten at budsjettene 

er det.  
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2.2.3 Kultur, idrett og fritid 

 

Kommentar økonomistatus 

Tjenesten består av både kulturskolen, kulturhuset, bibliotekene, 

ungdomshusene og idrett. Enhetene styrer i hovedsak mot balanse ved årets 

slutt. Biblioteket styrer mot noe mindreforbruk grunnet vakanser som følge av 

sykefravær. 

2.2.4 Kommunehelse 

 

Kommentar økonomistatus 

På grunn av et vanskelig år for helsestasjonstjenesten, med dårlig 

inneklimaforhold og flyttinger, har ikke tjenesten erstattet alt fravær. Dette har 

ført til vakanser, som igjen ser ut til å gi et mindreforbruk. De øvrige områdene 

innen tjenesten, diagnose og behandling, re-/habilitering og akutthjelp, ser ut til 

å ende i balanse ved årets slutt.  

2.2.5 Barnevern 
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Kommentar økonomistatus 

Barnevernet har slitt med å fylle opp vakante stillinger i perioden, noe som har 

medført merforbruk på eksterne tjenestekjøp. Det er i 2. tertial blitt ansatt nye 

medarbeidere, og det forventes av den grunn at dette vil føre til en reduksjon av 

eksternkjøp av tjenester. På grunn av uforutsette hendelser, har det vært flere 

behov for å sette inn strakstiltak. Tjenesten må styrkes for å kunne opprettholde 

forsvarlig drift resten av året. 

2.2.6 Sosiale og arbeidsrettede tjenester 

 

Kommentar økonomistatus 

Årsakene til avvik vist i tabellen over, er i stor grad påvirket av avvik på 

øremerkede midler (egne prosjekter). Totalt sett styrer tjenesten, bestående av 

råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, Tilbud til personer med 

rusproblemer, kommunale sysselsettingstiltak, introduksjonsordningen, 

kvalifiseringsordningen, ytelser til livsopphold og bistand til etablering og 

opprettholdelse av egen bolig, mot balanse ved årets slutt.  

2.2.7 Tjenester til hjemmeboende 

 

Kommentar økonomistatus 

Tabellen viser merforbruk på lønn, noe som skyldes at det i løpet av 2018 har 

kommet til flere nye omfattende vedtak knyttet til hjemmeboende brukere. 

Årsaken til periodeavviket på refusjonsinntektene skyldes avvik i 

periodiseringene og gjelder fortrinnsvis ressurskrevende brukere. Uten å styrke 

tjenesten pr 2. tertial, vil det bli et vesentlig merforbruk i 2018, hvis vi skal 

opprettholde forsvarlig tjenesteyting. 
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2.2.8 Pleie og omsorgstjenester i institusjon 

 

Kommentar økonomistatus 

Det er nå full drift på det nye demenssenteret. Dette er budsjettmessig 

hensyntatt tidligere, men det påvirker at analysen over viser avvik på 

lønnsutgiftene. Årsaken til periodeavviket på driftsinntektene skyldes avvik i 

periodiseringene av refusjonsinntekter, og gjelder fortrinnsvis ressurskrevende 

brukere. I tillegg er det en fellesfakturering til NAV som er etterskuddsvis. Det 

forventes at tjenesten, sett under ett, går i balanse ved årets slutt.  

2.2.9 Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø 

 

Kommentar økonomistatus 

Det har i perioden påløpt ekstra utgifter i forbindelse med regulering av 

Europankvartalet. Dette medfører behov for å styrke budsjetterte driftsutgifter 

for å opprettholde fremdriften. På selvkostområdet bygge- og 

delesaksbehandling er det lavere inntekter enn budsjettert som følge av færre 

store byggeprosjekter.  Dette vil påvirke resultatet for tjenesten ved årsslutt. 

Avviket vil bli regulert ved bruk av bundne driftsfond. 

Øvrige områder av tjenesten styrer mot budsjett. 
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2.2.10 Administrasjon og styring 

 

Kommentar økonomistatus 

Tjenesten viser merforbruk på driftsutgifter, dette grunnet ombygging av 

Rådhusplassen 29. Dette vil i sin helhet bli dekket av huseier. Samlet sett for 

året styres det mot balanse.  

2.2.11 Eiendomsforvaltning og utleie 

 

Kommentar økonomistatus 

Mindreforbruket på lønn skyldes vakanse i stillinger, samt at det ikke er satt inn 

vikarer ved sykefravær. Energiutgiftene ser ut til å gi merforbruk med økt 

forbruk og periodevis høyere priser. Utgiftene til forsikringer blir først belastet 

regnskapet i slutten av året. Dette er årsaken til avviket i 

budsjettperiodiseringen. Driftsinntektene ser ut til å styre mot budsjett. Totalt 

sett ser tjenesteområdet ut til å gå i balanse ved årets slutt. 
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2.2.12 Samferdsel 

 

Kommentar økonomistatus 

Tjenesten ser ut til å styre mot balanse ved årets slutt. Periodeavviket på 

driftsutgifter skyldes utført, men ikke fakturert asfaltarbeider.  

2.2.13 Brann og ulykkesvern 

 

Kommentar økonomistatus 

Gebyrinntektene er fakturert pr. tredje kvartal 2018. Det forventes at tjenesten 

går i balanse ved årsslutt. 

2.2.14 Vann, avløp- og renovasjonstjenester 

 

Kommentar økonomistatus 

Gebyrinntektene er fakturert pr 3. kvartal. Det er overført ikke-budsjetterte 

midler fra Søndre Follo Renseanlegg IKS. Dette er midler som har vært avsatt i 

IKS’et, men som nå er tilbakeført deltakerkommunene. Dette vil påvirke 
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resultatet for tjenesten ved årsslutt. Avvik reguleres ved avsetning til bundne 

driftsfond. 

 

2.2.15 Felles inntekter og utgifter 

 

 

 

Tab 2: Oversikt over utvalgte nøkkeltall 

Kommentar økonomistatus 

Skatt: I opprinnelig budsjett 2018 var det estimert en skatteinngang for 2018 på 

565,7 mill. kr. Skatteinngangen hittil i år er på 350,68mill. kr eller 61,99% av 

budsjettert skatteinngang. I samme periode i fjor var skatteinngangen på 61,38 

% av faktisk skatteinngang. Siste prognosemodell til KS viser en skatteinngang 

på 567 mill. kr for 2018, mens prognosen fra kemneren viser en lavere forventet 

skatteinngang. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til skatteinngangen for året. 

Prognosen for skatteinngang økes med 3  mill kr.  

Utvalgte nøkkeltall

Årsbudsjett opprinnelig

Årsbudsjett revidert

Periodebudsjett revidert

Perioderegnskap

Avvik i perioden

Årsprognose

Forventet avvik i kroner

Pensjon og premieavvik -22 729     -22 727     -14 348     1 237         15 586   100 % -            

Renteutgifter 33 404       35 404       24 173       18 466       -5 708    100 % -            

Avdragsutgifter 63 358       63 358       42 239       26 011       -16 227 91 % -6 000      

Refusjoner fra staten -6 400       -6 400       -4 267       -             4 267     100 % -            

Rammetilskudd -433 930   -434 930   -289 333   -307 195   -17 862 100 % -            

Andre statlige overføringer -41 798     -39 798     -26 532     -28 262     -1 730    109 % -3 500      

Skatt på inntekt og formue -565 700   -565 700   -377 133   -340 112   37 022   101 % -3 000      

Eiendomsskatt på verk og bruk -30 500     -33 500     -22 333     -24 978     -2 645    100 % -            

Renteinntekter -3 142       -9 142       -6 095       -1 865       4 230     100 % -            

Aksjeutbytte -7 275       -5 275       -1 850       -             1 850     100 % -            

Øvrige poster -49 564     -56 898     -40 397     -55 848     -15 451 91 % 5 000        

Totalsum avvik: -7 500      
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Rammetilskudd: Tilskuddet er basert på innbyggertall og blir utjevnet i tråd med 

kostnadsnøkkelen. Det er budsjettert med et rammetilskudd på 434,9 mill. kr.  

Siste prognose fra KS viser et beregnet rammetilskudd for 2018 på 434,8 mill.  

Integreringstilskudd: Tilskuddet gis til kommuner som bosetter flyktninger og 

skal brukes på tiltak for å integrere flyktningene i samfunnet. Oppdatert 

beregning av tilskuddet viser at integreringstilskuddet blir ca. 3,5 mill. kr høyere 

enn tidligere budsjettert.  

Avkastning kapitalforvaltning: Avkastningen hittil i år ligger noe over periodisert 

budsjett. Forventet avkastning for hele året holdes uendret.  

Renteinntekter/Renteutgifter: Rentenivået er fortsatt lavt, men har økt noe i 

forhold til opprinnelig budsjett for 2018. Renteutgiftene for 2018 anslås derfor å 

kunne bli noe høyere enn budsjettert. Samtidig forventes det høyere 

renteinntekter enn budsjettert som følge av at volumet på plasseringer av 

overskuddslikviditet har økt.  

 

Øvrige poster 

Omstillingsprosjektets innaparingskrav på 5 mill. kr forutsettes dekket gjennom 

at tjenestene må dekke vekst uten økte ressurser.  Dette er nærmere omtalt 

under kapittelet om omstillingsprosjektet.  

 

2.3 Finansforvaltning 
Ås kommunes reglement for finansforvaltning gir rammer og retningslinjer for 
hvordan kommunens finansforvaltning skal skje og hvilket risikonivå som er 

akseptabelt.  

Gjeldsforvaltning  
Kommunestyret vedtok et låneopptak for 2018 på 436,25 mill. kr ved 
behandlingen av HP 2018-2021, 13. desember 2017.  I budsjettreguleringer for 

1. tertial 2018 ble vedtatt låneopptak økt med 40,4 mill. kr til finansiering av ny 
flerbrukshall. Totalt vedtatt låneopptak er dermed 476,65 mill. kr.  Opptak av lån 

hittil i år er på 300 mill. kr som er tatt opp som sertifikatlån. Resterende lån tas 
opp høsten 2018. I sak om budsjettreguleringer foreslås det å redusere 
låneopptaket for 2018 som følge av utsatt fremdrift og utbetaling på 

investeringsprosjekter.  Dette medfører at det ikke vil være behov for å ta opp 
mere lån  i 2018. 

Rentenivået var fortsatt lavt i 1. tertial 2018, men har steget noe mot slutten av 
perioden. Budsjetterte renteutgifter for 2018 er på 33,4 mill. kr.  Ny prognose for 

kommunens renteutgifter etter 1. tertial var på 35,7 mill. kr, det vil si ca. 2,3 
mill. kr høyere enn budsjettert. Dette skyldes at rentenivået har økt noe mer enn 

budsjettert i 2018. Prognosen for renteutgifter opprettholdes på 35,7 mill. kr i 2. 
tertialrapport.  

Kommunens lån skal settes sammen med tanke på å oppnå de overordnede 
målene for finansporteføljen, jf. Ås kommunes reglement for finansforvaltning.  
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Ås kommune har følgende låneportefølje 31.08.2018 

Lånenummer Bank Restgjeld  Rente Sluttdato Rentetype 

KBN-20160660 KommunalBanken 96 011 220   1,62 % 18.12.2051 NIBOR3M 

KBN-20170103 KommunalBanken 279 442 090  1,64 % 15.05.2035 NIBOR3M 

KBN-20170566 KommunalBanken 109 480 000   1,65 % 11.11.2047 NIBOR3M 

520 Husbanken 3 300 000  1,21 % 30.04.2020 NIBOR3M 

KBN-20130007 KommunalBanken 11 951 520   1,65 % 10.01.2033 Grønn p.t. 

KBN-20170101 KommunalBanken 123 018 860  1,79 % 15.05.2035 Ordinær p.t. 

670 DnB 300 000 000   1,07 % 14.09.2018 Sertifikatlån 

723 DnB 300 000 000  1,09 % 12.10.2018 Sertifikatlån 

795 SEB 350 000 000   0,92 % 24.10.2018 Sertifikatlån 

KBN-20180178 KommunalBanken 300 000 000  1,11 % 07.02.2019 Sertifikatlån 

  Sum lån 1 873 203 690         

Tab 3: Oversikt over låneportefølje 

Ås kommune har per 31.8.2018 en utestående gjeld på 1 873,2 mill.kr. 400 mill. 
kr av porteføljen er sikret med rentebytteavtaler til 2021 med gjennomsnittlig 

rente på 3,81 %. Gjennomsnittlig rente inkludert rentesikring for hele 
låneporteføljen er på 1,88 %. Tilsvarende porteføljerente var 1,73 % per 1. 
tertial. Rentenivået har økt i tråd med det som var forventet.  

Andelen sertifikatlån er nå på 65,73% som er over finansreglementets grense på 

60%. Dette skyldes at hele låneopptaket for 2018 ikke er gjennomført.  

Kapitalforvaltning  

I henhold til Ås kommunens finansreglement kan langsiktig finansiell aktiva 
plasseres i bankinnskudd, rentepapirer (sertifikater og obligasjoner) og aksjer 

etter følgende rammer:  
 
Gruppe (aktivaklasse) Strategiske 

investeringsrammer 
(maksimum) 

Plassering per 
31.12.2017 

Rentebærende instrumenter   

Gruppe 1, bankinnskudd 100 %  

Gruppe 2, renteplasseringer (sertifikater og 
obligasjoner)  

100 % 77,9 % 

Gruppe 3, aksjefond 25 % 22,1 % 

Tab 4: Kapitalforvaltning – type plasseringer 

Det har vært en positiv avkastning i både aksjemarkedet og obligasjonsmarkedet 
i 2. tertial som har bidratt til en positiv avkastning hittil i år.  Samlet sett er 
avkastningen i 2. tertial 2018 på 2,58  % eller 5 152 994 kr.  Budsjettert 

avkastning for hele 2018 er på 7 275 000 kr eller 3,79 %.   Budsjetterte 
avkastning for perioden er på 1,25 %. Avkastningen for perioden er derfor 

høyere enn budsjettert.  Det må imidlertid forventes svingninger i avkastning. 

Midlene er plassert hos tre forvaltere og avkastningen fordeler seg slik: 
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 Forvalter Beholdning  
31.12.17 

Beholdning 
31.7.2018 

Tegning/ 
innløsning  

Beholdning 
31.8.18 

Avkastning Avkastning  

Carnegie 
17 354 552 17 515 166  17 583 544 228 992 1,32 % 

DNB 
157 307 620 149 627 176 -10 000 000 151 435 674 4 128 054 2,80 % 

Arctic 
17 129 847 32 707 420 15 000 000 32 925 796 795 949 2,48 % 

Sum  191 792 020 199 849 762   201 945 014 5 152 994 2,58 % 

Tab 5: Kapitalforvaltning fordelt på forvaltere 

Beholdningen i Carnegie er kun rentefond, mens beholdningen i DNB og Arctic er 

en kombinasjon av aksjefond og rentefond. Hovedandelen av aksjefond er 
indeksfond.  

Likviditetsforvaltning 
For å oppnå bedre avkastning på kommunens likviditetsoverskudd har Ås 

kommune plassert overskuddslikviditet i pengemarkedsfond, korte 
obligasjonsfond og bankinnskudd utenfor konsernkonto. Alle plasseringer er 
foretatt innenfor rammene til kommunens finansreglement.  

 
 Likviditetsplasseringer 2. tertial 2018 Saldo   

Konsernkonto DNB 120 722 615  

Spydberg sparebank 19 666 483  

Sparebank 1 55 801 313  

Fondsforvaltning, kort obligasjonsfond 133 065 784  

DNB FRN 20, kort obligasjonsfond 136 409 243  

KLP FRN, kort obligasjonsfond 91 178 027  

Sum 556 843 464  

Tab 6. Oversikt over plassering av likviditet.   

Kommunens likviditet er midler fra kommunens bundne og ubundne fond, samt 
ubrukte låneopptak. Renteinntektene avhenger av beholdningen på likviditet som 

igjen avhenger av fremdriften i investeringsprosjekter.  Med forventet 
gjennomsnittlig beholdning for 2018 på ca 600 mill. kr vil gjennomsnittlig rente 

på likviditetsporteføljen på ca 1,65 % gi ca 10 mill. kr i renteinntekter.   
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2.4 Investeringsprogrammet – status i utvalgte prosjekter 

 

2.4.1 Barnehage 

Prosjektbeskrivelse Status 
Total 

ramme 
Regnskap 

totalt 

Budsjett 
2018 

(revidert) 
Regnskap 

2018 

0692 – Dyster Eldor 
barnehage 

Det er opprettet en egen 
arbeidsgruppe for økt miljø- og 
klimastandard i 
byggeprosjekter tilknyttet 
prosjektet. Regulering bestilt. 
Planlagt ferdigstilt i 2022. 81 872 - 1 000 - 

0691 – Ny barnehage 
Nordby 

Anbudskonkurranse for 
totalentreprise pågår. 
Barnehagen er planlagt 
ferdigstilt i 2020. 81 920 2 069 30 707 1 432 

 

2.4.2 Grunnskole 

Prosjektbeskrivelse Status 
Total 

ramme 
Regnskap 

totalt 

Budsjett 
2018 

(revidert) 
Regnskap 

2018 

0233 – Follo barne- og 
ungdomsskole, nybygg 
i Ski 

Skolen er åpnet, prosjektet 
avsluttes i løpet av året. 

17 340 10 085 10 092 2 836 

0673 – Solberg skole, 
nybygg 

Skolen og uteområdet er 
overtatt. Byggeregnskapet 
legges frem etter utløp av 
prøverdiftsperioden neste 
år. Ubrukte reserve og 
usikkerhetsavsetninger vil 
medføre et betydelig 
mindreforbruk.  237 600 163 578 84 704 12 426 

0240 – Åsgård skole, 
nybygg 

Det er kommet innsigelser 
på reguleringsplanen. Sak 
fremmes for 
kommunestyret. Ny 
fremdriftsplan må 
utarbeides. Nåværende plan 
tilsier ferdigstillelse til 
skolestart 2022. 312 000 3 557 6 098 956 

0600 – Rustad skole, 
nybygg 

Fremdrift i henhold til plan. 
Ubrukte reserve og 
usikkerhetsavsetninger vil 
medføre mindreforbruk. 
Ferdigstillelse juli 2019.  361 000 132 828 228 986 80 905 

 

2.4.3 Kultur-, idrett- og friluftsliv 
Prosjektbeskrivelse Status  Total Regnskap Budsjett Regnskap 
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ramme totalt 2018 
(revidert) 

2018 

0248 – Oppgradering 
og sikkerhetstiltak 
kinosal 

Kun mindre arbeider 
gjenstår, åpning medio 
september. 7 000 2 970  6 455  2 424 

 

2.4.4 Tjenester til hjemmeboende 

Prosjektbeskrivelse Status 
 Total 
ramme 

Regnskap 
totalt 

Budsjett 
2018 
(revidert) 

Regnskap 
2018 

0618 – Ljungbyveien, 
nye omsorgsboliger 

Prosjektet er ferdigstilt. 
Sluttoppgjør gjenstår. 15 500 14 528 6 551 5 575 

0624 – Solfall 
borettslag 

Anbudskonkurranse for 
totalentreprise pågår. 30 840 934 23 851 410 

0325 – Institusjons- og 
omsorgsboliger nord, 
nybygg 

Reguleringen starter i høst, 
ferdigstillelse i 2021/22. 

76 800 38 499 37 

 

2.4.5 Institusjonstjenester 

Prosjektbeskrivelse Status 
 Total 
ramme 

Regnskap 
totalt 

Budsjett 
2018 
(revidert) 

Regnskap 
2018 

0307 – Moer 
sykehjem, 1. 
byggetrinn 

Anbudskonkurranse for 
totalentreprise pågår. 
Planlagt ferdigstillelse 
årsskiftet 2020-21. 200 000 6 895 18 650 2 867 

0675 – 
Demenssenteret, 
nybygg 

Byggeregnskap er fremlagt, 
noe kunstnerisk utsmykning 
gjenstår. 126 818 126 394 2 993 2 569 

 

2.4.6 Administrasjon 

Prosjektbeskrivelse Status 
 Total 
ramme 

Regnskap 
totalt 

Budsjett 
2018 
(revidert) 

Regnskap 
2018 

0622 – Alternative 
kontorlokaler, 
Brekkeveien 10 

Avsluttes. Sanering av skade og 
oppussing av Rådhusplassen 29 
ble valgt som foretrukket 
løsning. 22 000 2 083 21 981 2 064 

 

2.4.7  Eiendomsforvaltning 

Prosjektbeskrivelse Status 
 Total 
ramme 

Regnskap 
totalt 

Budsjett 
2018 
(revidert) 

Regnskap 
2018 
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0780 - EPC 

Prosjektet er forsinket grunnet 
NEE sin konkurs. Prosjektet 
videreføres i regi av 
eiendomsavdelingen. Revidert 
fremdriftsplan utarbeides i 
løpet av september. 40 000 5 194 30 149 3 342 

 

 

2.4.8  VAR 

Prosjektbeskrivelse Status 
 Total 
ramme 

Regnskap 
totalt 

Budsjett 
2018 
(revidert) 

Regnskap 
2018 

0816 – Nytt 
høydebasseng 

Ferdig prosjektert. Grunnerverv 
og anbudskonkurranse 
gjennomføres i løpet av høsten. 20 000 2 357 17 348 1 705 
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3. Rapportering på hovedsatsninger  
I dette kapitlet rapporteres det på hovedsatsninger og verbaltiltak som er 

beskrevet i Handlingsprogram 2018-2021.  

Rapporteringen viser et utvalg av de satsninger som ble gitt for planperioden på 

fire år. Kun tiltak med rapporteringsfrist i 2018 er medtatt nedenfor. Strukturen i 

tabellen nedenfor viser nummererte delmål, innsatsområder, en gjengivelse av 

tiltakene og en status per tiltak for 2. tertial. Årsmeldingen for 2018 vil gi en 

fullstendig oversikt over alle rapporteringspunkter for inneværende år. 

 

 

 

  Miljø 3.1

 

 

 

Del -
mål 

T.nr Tiltak i HP Status per 2. tertial - kommentar 

1.1 Innen 2027 skal Ås være et visningsvindu for bærekraftig areal- og tettstedsutvikling 

 2 Større fokus på bruk av 
rekkefølgebestemmelser og 
utbyggingsavtaler for å sikre 
utvikling av felles infrastruktur. 
Tidsfrist: Årlig 

Det er inngått utbyggingsavtale med Solberg Øst. Det er videre 
iverksatt samarbeid med nabokommunene om en felles 
praksis. Temaet vil bli grundig utredet og vurdert i forbindelse 
med områdereguleringsplanen for Ås sentralområde. 

 3 Fullføre arbeidet med en 
områdereguleringsplan for Ås 
sentralområdet. Tidsfrist Høst 
2018 

Kommunestyret har vedtatt fortettingsstrategien og hvilke 
infrastrukturtiltak det er behov for å utrede videre. Dette er et 
viktig grunnlag for det videre planarbeidet. Det tas sikte på 
behandling av høringsutkastet våren 2019 og endelig 
behandling høsten 2019.  

 4 Fullføre arbeidet med en 
detaljreguleringsplan for 
Europankvartalet. Tidsfrist: Vår 
2018 

Planarbeidet tar lenger tid en forutsatt. En viktig årsak er at 
kommunestyret har vedtatt at det skal fremmes egen sak om 
gjennomgående vei. Dette påvirker framdriften. Det tas sikte 
på å legge fram høringsforslaget og sak om gjennomgående vei 

Miljø 
 

Mangfold 
 

Muligheter 
 

Kommunen som organisasjon 
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i september.  

 5 Oppdatere boligprogrammet og 
rapportere på hvor boligveksten i 
kommunen har kommet. Tidsfrist: 
Årlig 

Boligprogrammet ble oppdatert våren 2018 og ble presentert 
for politikerne i august. Det er nødvendig med en bedre 
politisk forankring av boligprogrammet og dette bør skje i 
forbindelse med rullering av kommuneplanen.  

 6 Implementere tiltakene fra gang- 
og sykkelstrategien i tiltaksplan for 
trafikksikkerhet. 

Kommunestyret har behandlet strategien og tiltaksplan for 
sykkel og gange.  Tiltaksplanen ligger til grunn for arbeidet med 
handlingsprogram og budsjett.  

 7 Utarbeide en veinorm for hele 
kommunen. Tidsfrist Høst 2018 

 Arbeidet pågår. 

 8 Utarbeide en kommunal 
parkeringspolitikk. Tidsfrist Høst 
2018  

Arbeidet er ikke igangsatt.  

 9 Innføre avgiftsparkering i Ås 
sentrum. Tidsfrist: Vår 2018 

Oppfølging av HTM sak 84/17 pågår. Saken fremmes på nytt 

høsten -18. 

 10 Utarbeide miljøkrav for 
kommunale utbyggingsprosjekter. 
Tidsfrist Høst 2018 

Miljøkrav og ambisjoner er vurdert som egen sak tilknyttet 

hvert enkelt byggeprosjekt. Generelle krav vil bli jobbet frem i 

løpet av 2018/19. Dyster-Eldor barnehage benyttes som 

«case» for utarbeidelse av generelle krav for kommunens 

byggeprosjekter. 

 11 Gjennomføre livsløpsberegninger 
(LCC) og klimagassregnskap for 
nye kommunale byggeprosjekter. 
Tidsfrist: Årlig 

LCC gjennomføres som en del av forprosjektet på alle større 

byggeprosjekter. Mer aktiv bruk av klimagassregnskap vil bli 

vurdert. 

 12 Utarbeide handlingsplan for klima 
og energi i tråd med regional plan 
for klima og energi. Tidsfrist Høst 
2018 

Utkast til regional plan for klima og energi er behandlet i 
formannskapet og vedtaket er sendt fylkeskommunen. Den 
regionale planen vil være et viktig grunnlag for arbeidet med 
kommunens egen handlingsplan.  Dette arbeidet er påbegynt. 

1.2 Ås skal være et lavenergisamfunn     

 14 Ved etablering og reforhandling av 
leasingavtaler skal 
nullutslippskjøretøy prioriteres der 
det er mulig. Tidsfrist: Årlig 

 Vurderes av den enkelte enhet ved nye anskaffelser. 

 16 Utarbeide en etableringsplan og 
etablere ladestasjoner med 
tidsbegrenset parkering ved 
kommunale virksomheter. 
Tidsfrist Høst 2018 

Arbeidet er foreløpig ikke påbegynt. Sees i sammenheng med 

saken om avgiftsparkering og sentrumsplanen 

 17 Tilrettelegge for en 
hydrogenstasjon i Ås. Tidsfrist: Vår 
2018 

Oppstart av reguleringsplanarbeid av tomt til hydrogenstasjon 
på Solberg er varslet. Tiltakshaver er UnoX. 

 18 Foreta en gjennomgang av ulike 
ordninger for miljøsertifisering. 
Tidsfrist: Vår 2018 

 Arbeidet er ikke påbegynt. 

 19 Videreføre tilbudet om gratis 
miljøsertifisering av bedrifter i Ås. 
Tidsfrist: Årlig 

Det er ikke gjennomført nye sertifiseringer i perioden, men 
kommunen har fått varsel om to bedrifter som skal i gang.  
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 20 Utarbeide en plan for videre drift 
av fyrkjeler som reservekilde, men 
med bruk av bioolje. Tidsfrist: Vår 
2018 

 Utført. Tiltakene sees i sammenheng med bl.a. EPC prosjektet. 

 21 Benytte rutiner for rapportering 
om energiforbruk og bevisstgjøre 
virksomhetene om energibruk på 
arbeidsplassen. Tidsfrist: Årlig 

Ref K-Sak 65/18. 

 23 I samarbeid med NMBU og Åspro 
videreutvikle 
bygdebike¬ordningen. Tidsfrist: 
Årlig 

Bygdebikeordningen er utvidet fra 50 til 100 sykler. Nytt 
låssystem er i drift og fungerer bra. 

1.3  Ås skal ha en utforming som fremmer folkehelse og livskvalitet 

 24 I samarbeid med BaneNor og 
eventuelt andre transportaktører 
utarbeide en plan for 
stasjonsområdet og gjennomføre 
tiltak ihht. denne. Avhenger av 
ekstern finansiering. Tidsfrist Høst 
2018 

Stasjonsområdet er en vesentlig del av 
områdereguleringsplanen for Ås sentralområdet og det er 
dialog med BaneNor om planlegging og utvikling av området. 

 25 Alle barne- og ungdomsskolene i 
kommunen deltar årlig i en 
kampanje som oppfordrer elevene 
til å sykle/gå til skolen. Tidsfrist: 
Årlig 

 Skolene oppmuntres til å delta. 

 26 Gjennomføre tiltak i henhold til 
Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og 
friluftsliv.  Tidsfrist: Årlig 

En del av tiltakene er utført. Det forventes fremdrift når 

prosjektleder er ansatt. 

 27 Kartlegge og verdivurdere 
friluftsområdene i Ås. Tidsfrist 
Høst 2018 

Friluftsområdene nær Ås sentrum er kartlagt og verdivurdert. 
Til høsten skal de øvrige friluftsområdene i kommunen 
vurderes. 

 28 Merke turstier i egen regi, samt i 
samarbeid med velforeninger og 
andre frivillige og bedre 
informasjonen om turmuligheter i 
kommunen. Tidsfrist: Årlig 

Det pågår et godt arbeid i samarbeid med Ås turlag. 

 29 Sikre gode anlegg for rekreasjon 
og fysisk aktivitet i tilknytning til 
skoler og barnehager. Tidsfrist: 
Årlig 

Fokus på gode utearealer utgjør en viktig del av alle nye 

byggeprosjekter. Det er bevilget egne investeringsmidler til 

oppgradering av utearealer som er fordelt ut på eksisterende 

skoler og barnehager etter innspill fra den enkelte enhet. 

 30 Utvikle Breivoll i samarbeid med 
DNT. Tidsfrist: Årlig 

Intensjonsavtale inngått (K-Sak 15/18). Prosjektgruppe 

etablert. Konsept fremlegges fra DNT i løpet av 

oktober/november -18. Forventet overtagelse april/mai 2019 

  31 Ha tett dialog med sentrale 
aktører som NSB, Ruter, Flybussen 
og nabokommunene om 
kollektivtilbudet. Tidsfrist: Årlig 

Vi har jevnlig dialog med transportaktørene om 
kollektivtilbudet i kommunen. Kommunen har bl a gitt innspill 
til Samferdselsplan for Akershus 2019-2022 og til forhandlinger 
om byvekstavtale.  

1.5 Barn og unge skal være aktive i utviklingen av et bærekraftig Ås 
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 32 Videreutvikle elevrådene, 
ungdomsrådet og barn- og unges 
kommunestyre. Tidsfrist: Årlig 

 Kontinuerlig prosess. 

 33 Involvere barn og unge i store 
reguleringsprosesser og tiltak som 
berører dem. Tidsfrist: Årlig 

Det er gjennomført barnetråkkregisteringer på barneskolene i 
Ås og dette er et viktig grunnlag i arbeidet med 
reguleringsplanene. I arbeidet med områdereguleringsplanen 
for Ås sentralområdet har vi i tillegg involvert elever på 
ungdomsskolen og Ås videregående som har jobbet med 
prosjekter om sentrumsutvikling. Disse prosjektene er med i 
det videre planarbeidet.   

 34 Øke bruken av NMBU og 
Vitenparken som lærings- og 
undervisningsarena knyttet til 
framtidens behov og bærekraftige 
utvikling. Tidsfrist :2018 

 1. og 4.trinn og ungdomstrinn valgfag Teknologi i praksis: Alle 
elever har hatt én dag på Vitenparken med opplegg ut fra 
kompetansemål i læreplanen. Ås ungdomsskole har hatt 
tverrfaglig opplegg Bærekraft på Vitenparken. (Åsgård skole 
har hatt Xenofobi-prosjekt i samarbeid med Kulturskolen og 
Vitenparken). 
I gang med planlegging av høstens aktiviteter. 

 35 Utvikle retningslinjer for 
ungdomsrådet slik at barns og 
unges behov knyttet til 
arealpolitikk og sosial infrastruktur 
blir ivaretatt. Tidsfrist Høst 2018 

Nytt reglement for Ås kommune er vedtatt av kommunestyret 
20.06.18. Reglementet sier blant annet at ungdomsrådet skal 
ha til behandling alle saker som angår levekårene for barn og 
unge.  
I tillegg er det utarbeidet en sjekkliste som ungdomsrådet 
bruker i saker som omhandler arealpolitikk, sosial infrastruktur 
og reguleringsplaner. 

 36 Veilede og informere publikum om 
håndtering av hageavfall, 
hagerømlinger og 
brunskogsnegler. Tidsfrist: Årlig 

Det ligger informasjon om dette på kommunens hjemmesider. 
Det ble informert i media og på kommunens nettside om 
hageavfall tidlig i mai. Det ble delt ut Nemaslug mot 
brunsnegler i juni.  

 37 Bekjempe fremmede arter med 
høy økologisk risiko som truer 
biologisk viktige områder. 
Tidsfrist: Årlig 

I tillegg til eget budsjett fikk kommunen innvilget støtte fra 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus som er brukt til å ansette 
sommervikarer. Sommervikarene har gjennomført manuell 
bekjempelse av fremmede arter i Ås kommune i sommer. 
Kommunen har samarbeidet med Vestby, Frogn, Ski og Hobøl 
om bekjempelse i grenseområder og langs vassdrag som 
krysser kommunegrenser. Stillehavsøsters i Bunnefjorden er 
også kartlagt. Det er satt opp skilt med forbud om dumping av 
hageavfall flere steder det er oppdaget «villfyllinger». 

 38 Følge opp plan for biologisk 
mangfold. Tidsfrist: Årlig 

Planen ferdigstilles høst 2018. Det er gjennomført supplerende 
kartlegging av naturtyper i myr- og våtmarksområder samt 
byggesonenære områder som grunnlag for planen. 
Konsulentselskap har gjennomført feltkartlegging i sommer 
som grunnlag for oppdatering av skjøtselsplan for Slorene og 
Kjøyabukta. 

 39 Utarbeide skjøtselsplan for 
Breivoll. Tidsfrist: Tidsfrist :2018 

Planen er under utarbeidelse og sees i sammenheng med 

planen for utvikling av Breivoll i samarbeid med DNT. 

1.7 Ås skal ha et levedyktig og fremtidsrettet landbruk   

 40 Starte kartlegging av etablerere 
med tilleggsnæring i landbruket. 

Arbeidet er startet, men har stoppet opp i sommer/høst pga 
prioritering av avlingsskade.Satt opp  for våren 2019. 
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Registrere bransje, behov for 
kompetansetiltak og etablere 
nettverk. Tidsfrist: Vår 2018 

 41 Bedre tilgangen til 

kulturlandskapet ved å etablere 

turstier og løyper uten konflikt 

med landbruksinteresser. Tidsfrist: 

Årlig 

Jobbet noe med, vanskelig å få til. Legges foreløpig på is, tar 

inn noe om dette i tiltak 42 

 42 Utvikle de kommunale strategiene 

for forvaltning av 

miljøvirkemidlene (SMIL-

virkemidlene). Tidsfrist: Høst 2018 

 Gjennomføres. Har 4-årige tiltaksstrategier for 

miljøvirkemidler i landbruket. Må ha nye strategier for 2019-

22.Er satt opp i handlingsprogrammet 1. tertial 2019. 

 43 Prosjekt skogbruk og 
friluftsinteresser – hvordan 
redusere konfliktpotensialet. 
Tidsfrist: Vår 2018 

 Prosjekt er i gang, ble startet i 2017, skal avsluttes 2019. 

 

  Mangfold 3.2

 

2.1 Barn og unge skal trygghet i hverdagen   

 44 Gi informasjon om kommunens 
tilbud til barn og foreldre. 
Tidsfrist: Årlig 

Det jobbes kontinuerlig med informasjonsarbeid til alle 
grupper både på nett, i sosiale medier og andre kanaler. 

 45 Bevisstgjøre barn og unge om 
deres rettigheter, jf. 
Barnekonvensjonen. Tidsfrist: Årlig 

Alle skolene jobber med dette.  Åsgård skole jobber med 
Barnekonvensjonen i sin satsing som ‘Rettighetsskole’ (Unicef). 

 46 Kommunen skal gi mer 
systematiske, helhetlige og 
koordinerte tjenester til barn og 
unge. Utføres i forbindelse med 
organisasjonsgjennomgangen. 
Tidsfrist: Vår 2018 

Seminar med alle ledere i tjenestene til barn og unge i Ås 
kommune gjennomført i 1. tertial. Dette i sammenheng med 
prosjekt barn/unge og høringsprosessen ifht 
omorganiseringen. 

 47 Vold i nære relasjoner er en del av 
kommunens beredskapsarbeid. 
Tidsfrist: Årlig 

Follo-kontoret, og tilbudet, Alternativ til vold (ATV) åpnet i 1. 
tertial. Voldsproblematikk som tema i «Politiråd» 1. tertial 

 48 Kommunen skal på sikt ha minst 
to lærlingeplasser per 1000 
innbygger. Tidsfrist: Årlig 

Nye lærlinger er rekruttert og har startet læreløpet høsten 
2018. Totalt har kommunen 31 lærlinger pr 2. tertial. 
 

 49 Alle etater tilrettelegger og tilbyr 
praksisplass, språkpraksis, 
arbeidspraksis til kandidater via 
kommunen, NAV og utdannings-
institusjoner. Tidsfrist: Årlig 

Enhetene tar inn praksiskandidater og studenter/elever via 
utdannings-institusjonene. Dette gjøres gjennom hele året. 

 50 Styrke arbeidet med 
grunnleggende ferdigheter i 
grunnskolen slik at elevene gis 
best mulig forutsetninger for å 
fullføre utdanning og/ eller 

 Kontinuerlig arbeid på alle skoler ut fra kartlegginger. Skolene 
bruker Utdanningsdirektoratets kartleggingsprøver og 
kommunal kartleggingsplan for grunnskolene i Ås. 
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komme i arbeid. Tidsfrist: Årlig 

 51 Gi god karriereveiledning i 
ungdomsskolen og gi rådgivere 
kompetansehevende tiltak. 
Tidsfrist: Årlig 

Gis god karriereveiledning. Få elever som gjør feilvalg.   

2.3 Sosiale helseforskjeller i Ås kommune reduseres   

 52 Opprettholde og utvikle tilbudet 
på frisklivssentralen i takt med 
endrede behov.  Tidsfrist: Årlig 

Tilbudet opprettholdes og videreutvikles. Det er i 1. tertial søkt 
om tilskuddsmidler for videreutvikling - til også å bli et 
«Lærings og mestringssenter». 

2.5 Ås skal være en inkluderende kommune for 

alle 

 

 54 Sikre praksisplasser og jobbtrening 
for innvandrere og flyktninger for 
å styrke integreringen, trene på 
bruken av norsk i dagliglivet og en 
hverdag som gir mening og 
motivasjon. Tidsfrist: Årlig 

Enhetene følger opp dette og tar inn praksiskandidater i den 
grad de har mulighet. Dette gjøres gjennom hele året. 

2.6 Ås kommune er en god kommune å bli gammel i   

 56 Følge opp arbeidet med utbedring 
av velferdsteknologi, som en del 
av en vridning av tjenestetilbudet 
med fokus på egenmestring. 
Tidsfrist: Årlig 

Det har vært god fremdrift og høy aktivitet i både Ås prosjektet 
og Follo-prosjektet vedr innfasing av velferdsteknologi. 

 

 Muligheter 3.3

 

 57 Undersøkende læringsmetoder, 
kritisk tenkning og refleksjon 
vektlegges i opplæringen. Tidsfrist: 
Årlig 

Tema både på lærerkurs og skoleledersamlinger. 
Følges opp i ledernettverk (rektor- og skoleledermøter). 

 58 Skolene videreutvikles som 
lærende profesjonsfellesskap/ 
lærende organisasjon. Tidsfrist: 
Årlig 

 Tema på skoleledersamlinger: teori og metoder for utvikling av 
profesjonsfellesskap / lærende organisasjon mellom skoler og 
innad på den enkelte skole. 
Kurs / workshop for skoleledere. 

 59 Ås kommune deltar i det statlige 
videreutdanningsprogrammet for 
lærere. Tidsfrist: Årlig 

 I skoleåret 2018/19 deltar 1 leder på rektorutdanningen, 2 
lærere tar PPU (praktisk- pedagogisk utdanning, 15 lærere 
deltar i videreutdanningsprogrammet; 5 i engelsk, 3 i 
matematikk, 2 i programmering, 1 i hvert av følgende: musikk, 
norsk, tysk, mat og helse og idrettsvitenskap. 

 60 Gi barn og unge 
læringsutfordringer ut fra deres 
nivå, dybdelæring. Tidsfrist: Årlig 

Tema på skoleledersamlinger. 
Fagfornying og dybdelæring er satsingsområder høst 2018, på 
skoleledersamlinger, plandag og samlinger på den enkelte 
skole. 
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 61 Kommunal handlingsplan for et 
godt psykososialt miljø i 
barnehage, skole, SFO følges opp 
på alle skoler og revideres i 
henhold til gjeldende lover. 
Tidsfrist Høst 2018 

 Kommunal handlingsplan for skole er revidert. Planen for 
barnehage fullføres i 3. tertial. 

 62 Utarbeide søknad om 
tilskuddsmidler til oppgradering av 
kinosalen. Tidsfrist: Vår 2018 

Det er søkt på «Tilskudd til Kulturarenaer» fra Akershus 
fylkeskommune. Man kan få støtte på inntil 1/3 av totalsum for 
prosjektet. 

 63 Ferdigstille prosjektet «Syngende 
kommune» og det nasjonale 
pilotprosjektet «Follo-piloten». 
Tidsfrist Høst 2018 

Prosjektet «Syngende kommune» er avsluttet. 
I og med tildeling av fast tilskudd på 2 millioner kroner pr år fra 
Akershus fylkeskommune videreføres arbeidet med Follo-
piloten i en ny 4-årig avtaleperiode (HOK-sak 30. mai 2018). 

3.2 Livslang læring skal være en mulighet for alle   

 66 Barnehager og skoler samarbeider 
om oppfølging og opplæring i 
overgangen mellom barnehage og 
barneskole og mellom barne- og 
ungdomsskole.  Tidsfrist: Årlig 

Planen for overganger er revidert og er igangsatt. 
Felles Pedagogisk utviklingsplan for barnehager og skoler i Ås 
2018-21 er utarbeidet og danner grunnlag for 
utviklingsarbeidet. 

3.3 Ås tettsted skal være et attraktivt sted for studenter og forskere 

 67 Ferdigstille reguleringsplan for del 
av Skogveien. Tidsfrist: Vår 2018 

Reguleringsplan er vedtatt av kommunestyret.  

 68 Være fasilitator for 
arrangementer, etablering av 
møteplasser mm. Tidsfrist: Årlig 

Kommunen har søkt og mottatt 3,6 millioner kroner til et 3-årig 
prosjekt med formål å etablere attraktive og inkluderende 
møteplasser for barn og unge i Ås sentrum og på Breivoll.   

 69 Utrede mulighet for et samarbeid 
med Ås videregående skole om 
tilbud for grunnskoleelever som 
har kompetanse til å ta fag på 
videregående skoles nivå. Tidsfrist: 
Vår 2018 

 Dette er prøvd ut på enkeltelever. Både ungdomsskolen og 
videregående skole opplever at det er praktiske vansker med å 
få dette til – forskjellige timeplaner som gjør at de elevene det 
gjelder går glipp av andre fag. 

 70 Følge opp Ås kommunes 
næringsstrategi 2016-2028. 
Tidsfrist: Årlig 

 Fulgt Samarbeidsplattformens styremøter og gjennomført 
felles Matfagdag hos Nofima 5. juni. Bidratt i arbeidet med 
å starte et prosjekt med Follo-kommunene og FoU-
miljøene på Campus Ås i etterkant av Matfagdagen. 

 Planlagt høstens Kunnskap til lunsj-seminarer og 
morgenmøter med aktørene i Ås sentrum. 

 Planlagt gjennomføring av SmakÅs 2018 sammen med  
NMBU, Vitenparken, UKA i Ås og Ås landbrukslag. 
Kommunikasjonsarbeid rundt SmakÅs står sentralt. 

 Kommunen som organisasjon 3.4

 74 Planlegge og gjennomføre 
lederutviklingstiltak knyttet til 
medarbeiderundersøkelsen og 
arbeidsstrategien. 

Det gjennomføres kompetansetiltak via enhetslederform, 
frokostmøter og deltakelse på annen ekstern og intern 
opplæring.  

4.5 Ås har god beredskap når det gjelder samfunnssikkerhet 
 82 Videreutvikle beredskapsplan og 

definere tiltak for håndtering av 
Arbeidet pågår.  
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vold og kriser mot kommunale 
barnehager, skoler og andre større 
offentlige institusjoner. Tidsfrist: 
Vår 2018  

 86 Gjennomføre en beredskapsøvelse 
sammen med NMBU. Tidsfrist: Vår 
2018 

Gjennomført og evaluert. 
  

 88 Utrede og utvikle 
frivilligsentralens rolle og 
funksjon. Tidsfrist Høst 2018 

Bør sees i sammenheng med  organisasjonsendringen. 

 

3.5 Verbalvedtak 

Vedtatt verbaldel  
Handlingsprogram 2018-2021 med budsjett 2018 
og økonomiplan 2019-2021: Status 

1. Finansieringsmodellene for skole og SFO 
gjennomgås med vekt på å få mest mulig 
læring, en rimelig fordeling mellom skolene, 
spesialtjenester og gi en god 
forutsigbarhet/langsiktighet.  

Modellen er gjennomgått i samarbeid med skolene. Det 
er ønskelig å opprettholde dagens modell da den gir 
forutsigbarhet.  Utfordringen ligger ikke i modellen, men 
ressursene til fordeling og endringen i antall barn fra ett 
skoleår til et annet. 
Finansieringen av den nye lærernormen er innarbeidet i 
modellen.    

2. Det vurderes å inkludere Rødskolen som del av 
nye Åsgård skole med sikte på å øke 
utearealene og om mulig redusere 
investeringsbehovet. 

I K-sak  43/18 ble det vedtatt å videreføre Rødskolen med 
dagens virksomhet. 

3. Ås kommune tar opp diskusjon med 
Fylkeskommunen omkring samarbeid om 
bygging av felles stor flerbrukshall ved Ås 
videregående. Dette vil muliggjøre bygging av 
gymsaler eller en liten flerbrukshall ved Åsgård 
skole, hvilket vil øke utearealene og om mulig 
redusere investeringsbehovet.  

Viser til vedtak i K-Sak 31/18. 
Samarbeid med AFK og idretten pågår. 

4. Det legges fram en politisk sak før juni 2018 
med mål om at lokalkostnader (FDV) 
budsjetteres på den enkelte enhet, slik at 
husleie/varme/elektrisitet/vedlikehold mm blir 
en faktisk kostnad for den enkelte enhet. Dette 
gjøres ikke ved internfakturering, men ved at 
det fastsettes en m2-leie for skolebygg osv. 
Varme/elektrisitet/vedlikehold mm dekkes av 
den enkelte enhet. 

K-Sak 65/18 

5. Rehabiliteringskostnader etter/ved utleie til 
krevende leietagere skal fra 2019 ikke dekkes 
av eiendomsetaten, men av garanti fra NAV, 
slik det gjøres ved private leieforhold. 

Innføring av depositum er under utredning. 

6. Det utarbeides en strategi for Vil utredes gjennom tiltaksplan for sykling og gange. 



25/18 Økonomirapport 2.tertial 2018 - 18/00101-2 Økonomirapport 2.tertial 2018 : 2 Tertialrapport 2018

 

27 
 

Vedtatt verbaldel  
Handlingsprogram 2018-2021 med budsjett 2018 
og økonomiplan 2019-2021: Status 

vintervedlikehold av vei, fortau, gangveier og 
sykkelveier, herunder hvorvidt Ås kommune 
skal ha barmarksstrategi for gang- og 
sykkelveier.  

7. Kommunens fond gjennomgås i løpet av 1. 
halvår 2018 med sikte på å tilbakeføre så mye 
som mulig til disposisjonsfond. 

Kartleggingen pågår, og det vil bli sendt til politisk 
behandling 2. halvår. 

8. Ås kommune skal utarbeide en boligpolitisk 
strategi for å sikre en mer sosial boligpolitikk. 
Den skal klargjøre hvilke egnede modeller 
kommunen skal ta i bruk og hvilke arealer som 
bør prioriteres. Som grunneier skal kommunen 
i kommende boligbyggeprosjekter velge en 
egnet modell i henhold til denne strategien. 
Ved salg av kommunal eiendom til private 
utbyggere, skal det legges inn betingelser og 
bestemmelser som pålegger utbygger å følge 
strategien. 

Arbeidet er igangsatt. 

9. Eldrekollektiv skal vurderes innarbeidet i nye 
reguleringsplaner og utbyggingsprosjekt. 

Ses i sammenheng med punkt 8. 

10. Det skal utarbeides en veileder for byrom og 
arkitektur, herunder normer for felles leke- og 
uteoppholdsarealer, som skal ligge til grunn 
for utarbeidelse av reguleringsplaner. 

Arbeidet er påbegynt. 

11. Vi skal være en foregangskommune som 
systematisk tar i bruk nærmiljø og natur som 
en viktig del av en bærekraftig undervisning i 
samarbeid med NMBU.   

Enkeltprosjekter ved skoler – i samarbeid med 
Vitenparken / NMBU. Ås ungdomsskole har et stort 
prosjekt. 
5 skoler i Ås har meldt inn ønske med NMBU om 
samarbeid vedr skolehager de nærmeste årene. Dette er 
en del av den statlige desentraliserte 
kompetanseutviklingen. 

12. Ås kommune skal legge til rette for 
pollinatorvennlig beplantning på 
grøntområder og grønne tak. Grøntområder 
og grønne tak skal beplantes uten bruk av 
svartelistearter. 

Inntas som grunnlag i de kommunale byggeprosjektene. 

13. Ås kommune skal legge til rette for opprydding 
av plast og annen søppel langs kommunale 
veikanter, uteområder og trafikkerte 
turområder/turstier. Dette kan gjøres i 
samarbeid med frivilligheten. Tidsfrist: Årlig 

Arbeidet pågår, og kampanjer på området er 
gjennomført. 

14. Kommunens finansreglement gjennomgås for 
å sikre en etisk og miljøvennlig fondsportefølje. 
Tidsfrist: 2018. 

Gjennomført og vedtatt i K-Sak 29/18. 

15. Rådmannen starter prosessen med raskest 
mulig oppsigelse av avtalen med Orange 

Dette er en avtale inngått av Follo-samarbeidet, denne er 
vurdert, og Ås kommune kan ikke si opp avtalen alene. 
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Vedtatt verbaldel  
Handlingsprogram 2018-2021 med budsjett 2018 
og økonomiplan 2019-2021: Status 

Helse, og rapporterer tilbake til 
kommunestyremøte. Frist: Mars 2018. 

16. I arbeidet med å lage en plan for grønn 
omsorg i 2018, skal kommunen ta kontakt med 
NMBU for å søke forskningsmidler i 
Forskningsrådet, på programmet 
FORKOMMUNE – Forskning og innovasjon i 
kommunesektoren. 

Ås kommune er deltaker i et forkommuneprosjekt 
sammen med NMBU. 

17. For vigsel utenfor kontortid og/eller utenfor 
kommunens lokaler betales gebyr kr 1 000, i 
tillegg til reiseutgifter og andre merutgifter. 
Utenbygds par betaler gebyr kr 1 000 for leie 
av vigselslokale. 

Iverksatt. 

 

4. Omstillingsprosjektet 

 
Figur 43 Organisasjonskart over strukturen i Omstillingsprosjektet.  

Omstillingsprosjektet er nå et stykke inne i sitt andre år. Mye ressurser går med 

til å identifisere og planlegge endringer med potensiale for å spare tid, penger og 

sikre god kvalitet. Omstillingsprosjektet handler i stor grad om å håndtere vekst 

uten tilsvarende økning i ressurser, det jobbes daglig med å få til dette i hele 

organisasjonen. For 2018 var det i budsjettet innarbeidet et innsparingskrav på 5 

mill. kr. I reguleringssaken for 2. tertial er innsparingskravet saldert. Det vil 

rapporteres helhetlig og mer detaljert om omstillingsprosjektet i Årsmeldingen. 

Nedenfor gis en kort status for arbeidsgrupper som er gjennomført, samt noen 

eksempler på unngåtte kostnader.  
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 Pågående arbeidsgrupper 4.1

Arbeidsgruppene som startet sitt arbeid på våren er nå inne i avslutningsfasen.  

 Tilskuddsområdet: arbeidsgruppen har sett på hvordan kommunen kan 

utvikle arbeidet med å benytte tilskudd på en fornuftig måte.  

 Merkantile ressurser: gruppen har kartlagt hvilke oppgaver som utføres av 

merkantile ressuser, og hvordan ressursene er fordelt. Arbeidsgruppen vil 

gi innspill til delprosjektet Administrative prosesser (Stab og støtte) 

 Innkjøp: Denne gruppen er i sluttfasen. Arbeidet vil gi viktige innspill til 

hvordan kommunen kan forbedre og organisere innkjøpsarbeidet sitt. 

 Frivilliget: Det jobbes med hvordan kommunen kan forbedre sitt arbeid 

knyttet til å legge til rette for frivillighet i større grad. Dette knyttes opp 

mot Frivilligmeldingen.  

Arbeidsgruppen som arbeider med omorganisering ved Moer Sykehjem 

pågår.   

 

 Gevinstrealisering 2018.  4.2

Nedenfor gis noen eksempler på unngåtte kostnader gjennom utviklingsarbeidet: 

 

 Økt fokus på å få leverandører til å sende EHF-faktura gjør at Ås kommune 

nå mottar 84 % av 13938 fakturaer hittil i år i dette formatet. I 2017 var 

prosentandelen 67 %.  

 Innføring av Multikanal i utsending av fakturaer gjør at brukerne våre kan 

velge hvordan de ønsker å motta faktura for tjenestene de mottar. Målet 

er å redusere antall fakturaer som sendes per post. Hittil i år er 76 % av 

antall utsendte fakturaer mottatt digitalt av mottaker.   

 I vår ble det vedtatt at Ås Voksenopplæring ikke lengre skulle kjøpe 

plasser til grunnskoletilbudet i Ski. Det ble lagt til grunn en innsparing på 

kjøp av plasser for 8 elever. Per i dag er dette antallet høyere, og 

undervisningen gis innenfor rammen. Det gir kommunen unngåtte 

kostnader. 

 Studentprosjektet har startet opp igjen med nytt studieår.  

Vedlegg 1: Rapportering Ås 

kulturhus 
Besøkstall og billettinntekter  
I 2.tertial økte besøket fra 353 til 1113, en økning på over 750 besøkende. Dette 

skyldes at kulturfesten er flyttet til 2. tertial for å gjøre den til en del av 

Kulturskolens vårfestival.  
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Høydepunkter har vært Kulturfesten som viser frem og inkluderer det 

mangfoldige Ås og Stolnedgangen. Sistnevnte ble et hyggelig og folkelig farvel til 

kinoens  gamle stoler i kinoteateret. De siste 4 årene har barneteater vært en del 

av Åsmart’n. Besøkstallet på dette barneteateret var uventet lavt, noe som 

antagelig skyldes det utrolig flotte været og Åsmart’ns fravær.  

Egne kulturarrangementer 

1. Dato 

Navn på 
arrangementet 

Målgrupp
e 

Sjanger Besøkstal
l 

billettinntekte
r 

04.05.2017 Lyttelunsj 5+ klassisk 49 2050 

05.05.2018 Rufs 5+ teater 6 600 

11.05.2018 Jon Solberg 30+ pop 35 6600 

26.05.2018 Kulturfesten 0+ diverse 800 0 

01.06.2018 Lyttelunsj 5+ klassisk 21 850 

07.06.2018 Hot N Spicy 30+ jazz 16 2350 

09.06.2018 Hatter og tryllestaver 3+ teater 13 1480 

21.06.2018 Stolnedgang 13+ pop 143 0 

25.08.2018 Sweet like time 18+ jazz pop 30 3600 

   2. tertial 1113 17530 

 

Andres kulturarrangementer 

Fra 2017 til 2018 har kommunen hatt omtrentlig samme besøksnivå på andres 

arrangementer – 1952 i 2017 og 1773 i 2018.  

Billettinntektene har økt med kr 7000,-. Kulturskolens danseavslutninger får økt 

besøk for hvert år. Det var et flott samarbeid med studentene fra UKErevyen og 

deres show «Ås kommunes venner». Kommunen bidro med tekniske tjenester på 

den første markeringen av Verdens overdosedag i Ås kommune. Aktiviteten i 

huset (grupper som bruker kinovestibylen eller kinoteateret til øvinger) ligger på 

680. 

Dato Navn på arrangementet Målgruppe Sjanger Besøkstall Billettinntekter 

05.05.2018 5th of May - studentskonsert 18+ Rock 34 1680 

06.05.2018 Summer camp 10+ musikal 158 12600 

26.05.2018 Kosmos 3+ dans 369 31600 

26.05.2018 Kosmos 3+ dans 299 24900 

27.05.2018 Kosmos 3+ dans 211 18100 

27.05.2018 Kosmos 3+ dans 247 21900 

02.06.2018 Ås kommunes venner - 
studentrevy 

18+ revy 105 9450 

20.06.2018 Ungdomsskolens avslutning 10+ diverse 350 0 

31.08.2018 Verdens overdosedag 15+ diverse 0 50 

   2. tertial 1773 120280 
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Kino 

Besøkstall og billettinntekter: Besøkstall for 2. tertial var 2462. Snittbesøket 

per visning er 49. Besøket var 3564 og snittet 71 i samme periode i fjor. Det er 
en nedgang på ca 30 prosent, som skyldes to og en halv måned sommerstengt i 
perioden pga. oppussing av sal. Billettinntektene er kr. 197 150 i perioden, mot 

202 120 kr i samme periode i fjor. Inntektene har med andre ord ikke blitt 
nevneverdig lavere på tross av en lang periode med sommerstengt. 

Publikumsgrupper: Økning og nedgang i gruppene er angitt i tabellen nederst. 
Når det kun har vært halvannen måned med aktivitet av fire mulige, er det 
vanskelig å lese altfor mye inn i disse. 

Lokal sammenligning: Da Ås kinoteater stengte for oppussing torsdag 21. juni, 
var det totale 2018-besøket det nest sterkeste blant de kommunale Follo-

kinoene. Drøbak kino hadde 9096 besøkende fordelt på 305 visninger, Kolben 
kino hadde 7375 på 246, og Ås kinoteater hadde 8961 på bare 140 visninger. 
Der Drøbak og Kolben hadde et snittbesøk på 30, hadde Ås kinoteater 64. 

Ås filmklubb har ikke hatt visninger i perioden og har over tid manglet struktur. 
Det er nå laget et opplegg for dem hvor det er satt av dager de skal vise film til 

høsten, og kommunen følger dem opp tett for å styrke arbeidet og 
markedsføringen deres. Kinoen er tjent med en levende filmklubb. 

Månedens joker har en etablert og voksende tilhengerskare. Konseptet er 

håndplukkede filmperler med billige billetter og innledning ved kinoansvarlig. 
Besøket i perioden er 310 fordelt på to visninger. 

Spesialvisninger:  
1. «Loving Vincent» m/ innleder fra Munch-museet i samarbeid med Ås 

kunstforening. Besøk: 243.   
2. «Stolnedgang»: visning av «Ocean’s 8» og besøk av Terje Kristiansen. 150 

besøkende.   
3. «Den utrolige historien om den kjempestore pæra» i samarbeid med Kiwi Ås, 
som serverte pære. Besøk: 130  

4. «Solan og Ludvig – Herfra til Flåklypa», gratis familievisning på 17. Mai. 
Besøk: 140  

5. Heldags med japansk animasjon. Besøk: 91.  
6. «Trondheimsreisen» i samarbeid med Ås historielag og Trøndernes 
fagforening. Besøk: 46.  

 
Skolevisninger har generert 440 besøkende i perioden. Kinoansvarlig har nå 

innført en noe mer oppsøkende strategi overfor skolene med forslag til filmer 
som passer til skolevisninger og tilhørende studieark. Målsettingen over tid er at 
både elever og lærere i Ås skal oppleve gode filmer som en genuint berikende 

del av undervisningen. 

KINOSTATISTIKK 

Forestillinger Besøk Snittbesøk Omsetning 
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50 2462 49 197 150 

 
PUBLIKUMSGRUPPER 

Voksen (13+) Barn (12-) Honnør (67+) Student Fribillett 

1081 (opp 35%) 546 (ned 68%) 154 (opp 86%) 582 (ned 31%) 85 (ned 16%) 

 

Møterom 

Ås kulturhus lånte til slutten av mai ut Store sal til ÅsEnsemblet og 

Folkedanselaget Springar´n.i 2 dager per uke. Dette har vært i bytte mot bidrag 

på innsamlingsaksjonen til nytt flygel til kulturhuset. Inntektene er derfor noe 

lavere enn vanlig.   
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Vedlegg 2: Investeringsprosjekter 
Prosjektbeskrivelse Total 

ramme 
Tot 

regn 
 Regn 
2018  

 Rev.bud. 
2018  

Tertial 2 Rapportering 

0100 - Info teknologi * * 1416 3699 

 Det er samsvar mellom 
budsjett og plan. Det 
generelle arbeidet med 
utbedring av plattform og 
annen infrastruktur går etter 
planen  

0102 - Kirkelig Fellesråd * * 0 266 

Midlene benyttes på prosjekt 
0781 – Utvidelse Nordby 
kirkegård.  

0103 - Mindre 
invest.prosjekt * * 100 1060 

Det er disponert 100 000 kr til 
system for kunstforvaltning. 
Resterende ramme 
disponeres til prosjekter 
høsten 2018   

0114 - E.kap tilskudd KLP * * 3154 3218 

Egenkapitaltilskuddet 
beregnes som en %-sats av 
premiereserve og 
pensjonsgrunnlag fra KLP.  

0115 - Digitalisering av 
byggesaksarkiv 4500 0 0 4500 

 Planlagt oppstart høsten  
2018. Gjennomføring i 
2019/2020  

0117 - 
Velferdsteknologiprosjekt 12000 357 258 5401 

Planlegging og utredning 
pågår  

0118 - Ny brukerflate for 
sikker sone 850 0 0 850 

 Prosjektet settes igang våren 
2019.   

0119 - 
Digitaliseringsprosjektet * 835 480 1145 

 Det er samsvar mellom 
budsjett og plan. Forprosjekt 
Digitalt førstevalg 2017-2019 
er godt i gang.   

01200 - Samlokalisering av 
kommunale tjenester  650 147 0 103 

Kommunens leieavtaler 
utløper i 2022 og det må 
avklares om det skal inngås 
nye langsiktige leieavtaler 
eller om kommunen skal 
bygge selv. Sak fremmes 
høsten -18  

0121 - eArkiv 500 253 0 247 

 eArkiv sikker sone - Utsatt til 
2020. eArkiv åpent nett 
installeres høsten 2018.  
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Prosjektbeskrivelse Total 
ramme 

Tot 
regn 

 Regn 
2018  

 Rev.bud. 
2018  

Tertial 2 Rapportering 

0201 - It-utstyr skoler * * 1577 5382 
Det er i perioden kjøpt inn 
læringsbrett og apper.  

0233 - Follo Barne og 
ungdomskole, nybygg i Ski 17340 10085 2836 10092 

Skolen er åpnet, prosjektet 
avsluttes i løpet av året.  

0239 - Sjøskogen skole, 
utvidelse 51200 1025 0 475 

Prosjektet tilføres nye midler i 
2021 (HP 2018-21) og 
avventes inntil videre  

0240 - Åsgård skole, 
utvidelse 312000 3557 956 6098 

Det er kommet innsigelser på 
reguleringsplanen. Sak fremmes 
for kommunestyret. Ny 
fremdriftsplan må utarbeides. 
Nåværende plan tilsier 
ferdigstillelse til skolestart 2022. 

0247 - Rustad skole, 
inventar og IKT-utstyr 16000 30 30 1000 Prosjekt pågår  

0248 - Oppgradering og 
sikkerhetstiltak kinosal 7000 3094 2548 6455 

Fremdrift og økonomi er i 
henhold til plan. Åpning 
medio september  

0249 - Trådløst nett og 
kabling på skolene * * 318 1210 

Noe mindreforbruk, 
resterende arbeid 
gjennomføres i løpet av året  

0251 - Ventilering og 
klimakontroll, kjeller 
kulturhus 400 112 70 357 

 Ventillasjonsarbeid utført, 
sees også i sammenheng med 
0248 - oppgradering av 
kinosalen.  

0252 - Oppgradering 
utearealer skoler og 
barnehager 3000 790 0 1210 

Kartlegging av behov pågår, 
arbeidene starter i år og 
fortsetter i 2019  

0253 - Solberg skole, 
inventar og IKT utstyr 10000 7508 6735 9226 

Prosjektet er ferdigstilt. 
Innkjøp av resterende pulter 
og stoler kjøpes inn når skoles 
fylles opp.   

0301 - Demenssenteret, 
inventar 11948 11893 402 458 

Fortsatt noe utstyr som 
mangler og er under bestilling   

0304 - Kjøp av 
transportmiddel HS 1400 715 696 681  Anskaffelsen er gjennomført.   

0307 - Moer sykehjem 1 
byggetrinn 2016-2021 200000 7122 3094 18650 

 Anbudskonkurranse for 

totalentreprise pågår.Planlagt 

ferdigstillelse årsskiftet 2020-21. 

0309 - Carport Granheim * 1125 0 79 
Ferdigstilt. Prosjektet 
avsluttes  

0316 - IT utstyr HS * * 114 567 
Årets bevilgning er planlagt 
benyttet i løpet av 2018 
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Prosjektbeskrivelse Total 
ramme 

Tot 
regn 

 Regn 
2018  

 Rev.bud. 
2018  

Tertial 2 Rapportering 

0323 - Fastlegekontor på 
Moer, inventar og utstyr 1000 715 18 303 

Ferdigstilt. Prosjektet 
avsluttes 

0324 - Utskiftning av 
senger på Moer 1250 500 500 500 

20 nye senger er levert i 
august   

0325 - Institusjons- og 
omsorgsboliger nord, 
nybygg 76800 38 37 499 

Reguleringen starter i høst, 
ferdigstillelse i 2021/22. 

0330 - Oppgradering Moer 
sykehjem 2350 0 0 850 Oppstart utsatt til 2019   

0500 - Tiltaksplan for 
idrett, nærmiljø og 
friluftsliv * * 8 7210 

Nye toaletter og griller er 
bygget på Breivoll. 
Oppgradering av lysanlegg 
Nordskogen har startet og 
kontrakt er skrevet. 
Delfinansieres med tilskudd  

0502 - Tiltaksplan 
trafikksikkerhet * * 0 1661 

Prosjektering av snuplass ved 
Kjærnesveien er påbegynt.   

0504 - Oppgradering av 
offentlige arealer 3000 2157 79 921 

Arbeidet med å etablere 
sykkelstativ i sentrum er 
påbegynt.  

0505 - Hurtigladepunkt for 
El-bil 2100 0 0 1700 

Sees i sammenheng med 
parkeringsplanen for sentrum  

0506 - Rehabilitering 
kunstgressbane Ås 3850 3619 3619 3850 Arbeidene er ferdigstilt  

0507 - Rehabilitering 
kunstgressbane Nordby 3850 0 0 3850 

Arbeidet er ferdig. Faktura 
forventes i september  

0508 - Oppgradering 
veilysanlegg * 4629 41 3412 

Arbeidet med 
anbudskonkurranse for ny 
strekning er under 
forberedelser  

0509 - Standardheving 
parkeringsplasser og 
etablering av 
parkeringsautomater 2800 175 0 2625 

HTM-Sak 22/18. Saken er 
under behandling og fremmes 
på nytt høsten -18 

0512 - Oppgradering 
friidrettsbane 1350 0 0 1350 

 Friidrettsbanen er ferdig. Det 
jobbes med løsning for 
etablering av granulatfangere. 
Det skal søkes tilskudd.  

0514 - Tiltaksplan gang- og 
sykkelvei * 0 0 250 Planarbeidet er påbegynt. 

0516 - Kjærnesveien 1500 753 1 748 
Oppbygging og asfaltering er 
planlagt høsten -18  

0517 - Breivoll - 
Tilrettelegging av ny 
leieavtale 2500 1904 1858 1621 

Sluttopgjør med BKM utført. 
Resterende midler benyttes til 
tilrettelegging av ny leieavtale  
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Prosjektbeskrivelse Total 
ramme 

Tot 
regn 

 Regn 
2018  

 Rev.bud. 
2018  

Tertial 2 Rapportering 

0600 - Rustad skole, 
utvidelse 361000 132828 80905 228986 

Fremdrift i henhold til plan. 

Ubrukte reserve og 

usikkerhetsavsetninger vil 

medføre mindreforbruk. 

Ferdigstillelse juli 2019. 

0618 - Ljungbyveien, nye 
institusjons- og 
omsorgsplasser 15500 14528 5575 6551 

Prosjektet er ferdigstilt. 
Sluttoppgjør gjenstår. 

0622 - Alternative 
kontorlokaler 22000 385 366 21981 

Avsluttes. Sanering av skade og 
oppussing av Rådhusplassen 29 
ble valgt som foretrukket 

løsning. Ref K-sak 56 og 32/18  

0623 - FDV system 1000 778 3 224 

Kurs/opplæring  og 
brukerstøtte fra Plania i 
forbindelse med innføring av 
nye moduler. Kjøp av IPAD til 
drifts- og renholdsansatte for 
bruk av Plania web. 

0624 - Solfall borettslag 30840 934 410 23851 
Anbudskonkurranse for 
totalentreprise pågår. 

0626 - 
Trafikksikkerhetstiltak 
Rustad 2000 1130 18 888 

Prosjektet må sees i 
sammenheng med 0690 –
Modulskolen. Prosjektet 
avsluttes 

0629 - Ljungbyveien 
omsorgsboliger - tilbygg 3400 0 0 3400 

Midler satt av i 1.tertial til 
utbedring av vannskade og 
etablering av tilbygg.  

0630 - Flerbrukshall Ås VGS 40400 0 0 40400 
Planlegging er startet og 
arbeidet fortsetter i 2019.  

0660 - Asfaltering grusveier 250 0 0 244 
Sees i sammenheng med 0516 
- Kjærnesveien  

0662 - Biler/Maskiner. Vei, 
idrett og natur * 5989 238 5742 

Anskaffelsene er under 
utarbeidelse. 

0673 - Solberg skole, 
utvidelse 237600 164468 13316 84704 

Skolen og uteområdet er 
overtatt. Byggeregnskapet legges 
frem etter utløp av 
prøverdiftsperioden neste år. 
Ubrukte reserve og 
usikkerhetsavsetninger vil 
medføre mindreforbruk. 

0675 - Demenssenteret, 
nybygg 126818 128092 2569 2993 

Byggeregnskap er fremlagt, 
prosjektet avsluttes når de 
siste avsatte fakturaene er 
belastet prosjektet  

0689 - Ny svømmehall 350 68 32 314  Avventer politisk behandling  
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Prosjektbeskrivelse Total 
ramme 

Tot 
regn 

 Regn 
2018  

 Rev.bud. 
2018  

Tertial 2 Rapportering 

0690 - Modulskole Ås 
stadion 72000 44004 3709 5031 

Prosjektet ferdigstilt. 
Fremtidig leie inngår i 
budsjettsummen  

0691 - Nordby barnehage, 
nybygg 81920 2069 1432 30707 

Anbudskonkurranse for 
totalentreprise pågår. 
Barnehagen er planlagt 
ferdigstilt i 2020. 

0692 - Ny barnehage 
Dyster/Eldor 81872 0 0 1000 

Det er opprettet en egen 
arbeidsgruppe for økt miljø- og 
klimastandard i byggeprosjekter 
tilknyttet prosjektet. Regulering 
bestilt. Planlagt ferdigstilt i 2022. 

0693 - Områderegulering 
av sentrum 10500 0 0 5000 

Kommunestyret har vedtatt 
fortettingsstrategien og hvilke 
infrastrukturtiltak det er 
behov for å utrede videre. Det 
tas sikte på behandling av 
høringsutkastet våren 2019 
og endelig behandling høsten 
2019. 

0700 - 
Standardheving/Påkostning * * 4107 2794 

Tunveien 5-7 er betydelig 
oppgradert. Spesielt med 
tanke på brannsikkerheten 
som følge av endret 
brannklasse 

0701 - Bjørnebekk * * 0 776 
 Avsluttet, nytt prosjekt 
etableres for rivning  

0748 - 
Legionellabekjempelse 800 24 0 776 

 Løpende prosjekt og 
resursene benyttes der hvor 
behovet er størst.  Litt etter 
plan på grunn av sykefravær.   

0749 - Radontiltak * 1201 156 294  Småarbeider utført  

0750 - Universell utforming * * 0 1763 

Det planlegges med betydelig 
oppgradering av 
utomhusområdene på Nordby 
skole     

0752 - Dyster/Eldor 6400 166 111 6345  Sluttføres høsten 2018  

0754 - HMS 
Brannforebyggende 1600 1068 0 531 

Vinterbro bhg. oppgraderes 
med ny brannsentral, nødlys 
o.l.  

0767 - HMS inneklima 1600 1339 0 261 

Tiltak gjennomføres når det 
oppstår akutte situasjoner.  I 
tillegg gjennomføres mindre 
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Prosjektbeskrivelse Total 
ramme 

Tot 
regn 

 Regn 
2018  

 Rev.bud. 
2018  

Tertial 2 Rapportering 

HMS tiltak ved behov.  
 

0773 - Videreutvikling av 
SD-anlegg * * 0 1780 

Videre oppgradering 
planlegges   

0779 - Ombygging 
Myrveien 16, Ny lagerhall 4524 24 0 4500 

 Ny politisk sak kommer høst -
18.   

0780 - EPC 40000 3496 1644 30149 

Prosjektet er forsinket grunnet 
NEE sin konkurs. Prosjektet 
videreføres i regi av 
eiendomsavdelingen. Revidert 
fremdriftsplan utarbeides i løpet 
av september. 

0781 - Utvidelse Nordby 
kirkegård 4300 2029 1188 3458 

 Prosjektet gjennomføres i 
henhold til fremdriftsplan og 
økonomisk ramme.  Prosjeket 
ses i sammenheng med 
prosjekt 0102  

0799 - Påkostning 
utleieboliger * * 370 268 

Arbeider med å ferdigstille 2 
leiligheter 

0800 - Togrenda 1 VAR * 19601 5240 6000 
 Arbeidene er ferdig, noe 
fakturering gjenstår  

0805 - Hovedplan 
Vannforsyning * * 0 56 

Hovedprosjektet utfordeles 
på delprosjekt i tråd med 
hovedplan  

0806 - Hovedplan 
Kloakksanering * * 0 1290 

Hovedprosjektet utfordeles 
på delprosjekt i tråd med 
hovedplan 

0809 - Mindre 
investeringsprosjekter VA * * 186 2433 

Tappestasjon for spylebiler er 
etablert  

0816 - Nytt høydebasseng 20000 659 7 17348 

 Ferdig prosjektert. 
Grunnerverv og anbudsrunde 
høsten -18.   

0817 - Biler/Maskiner, VAR * * 1525 3765 
Innkjøpt blant annet 
servicebiler i år.  

0819 - Dysterlia VAR * 38484 3955 4000 

Arbeidene er ferdig, 
innestående beløp gjenstår til 
utbetaling  

0823 - Nytt 
driftsstyringsanlegg * 2 1 999   Prosjekt under planlegging.   
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Prosjektbeskrivelse Total 
ramme 

Tot 
regn 

 Regn 
2018  

 Rev.bud. 
2018  

Tertial 2 Rapportering 

0824 - Utskiftning 
vannmålere * 1937 1102 1665 Prosjekt pågår.   

0825 - Oppgradering vann * 0 0 2000 
 Utfordeles i henhold til 
prioritert liste  

0826 - Oppgradering avløp * 0 0 2000 
 Utfordeles i henhold til 
prioritert liste  

0828 - 
Nordbyveien/Haugenveien 
VAR * 455 101 500 

  Arbeidene er ferdig, 
avregnging med Vegvesenet 
gjenstår  

0831 - Sanering 
eternittledninger 2000 925 0 1000 

Utføres høst -18. Utfordelt fra 
hoveplan vann.   

0832 - Togrenda 2 VAR   0 1190 5000 
 Prosjektet startet opp i juni, 
estimert forbruk i år er 5 mill.   

0901 - Kroer Kirke 
renovering 

  
86 2500 

Fremdriften i prosjektet er 
utsatt.  

 

* Løpende prosjekter 
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Vedlegg 3: Oppfølging av politiske 

vedtak 
 

Vedlegg 3: Oppfølging av politiske vedtak 

Kommunestyre (K) 

I Kommunestyret 2. tertial 2018 ble det satt opp 35 saker. 
 
15 saker er effektuerte, 12 saker er under oppfølging, og 8 saker ble utsatt. Det 
ble holdt 2 møter. 
 
Definisjon på "effektuert": Saken er endelig vedtatt, og administrasjonen har fulgt 
opp vedtaket. 

 Møtedato K-sak Sakstittel Behandlingsstatus 

        

    SAKER IKKE EFFEKTUERT 2015-2017   

18.11.2015 10/15 Ljungbyveien 17 - Utvidet 
budsjettramme 

Under oppfølging, PBK-sak 
2/15 10.12.2015 og K-sak 
67/16 07.09.2016.  

20.04.2016 24/16 Byggeprosjekt brukertilpassede boliger, 
Solfallsveien 

Anbudskonkurranse pågår 

 25/16 Kjærnesveien - Utbedring og 
vedlikehold av veigrunn - Vedtak om 
ekspropriasjon 

Ekspropriasjon gjennomført – 
Utbedring av veigrunn planlagt 
høst 2018 

07.09.2016 64/16 Åpning av Ås Demenssenter - 
Stillingshjemler og sykehjemsplasser 

Effektuert 

01.02.2017 5/17 Sak fra Kontrollutvalget 13.12.2016 - 
Rådmannens tilbakemelding om 
forvaltningsrevisjonsrapporten om 
samhandlingsreformen 

Under oppfølging, se K-sak 
60/18, 12.09.2018 

15.03.2017 11/17 Alternativer for bruk av Bjørnebekk Under oppfølging 

23.05.2017 27/17 Voksenopplæring - 
organisasjonsendring 

Under oppfølging . Se F-sak 
28/18 

21.06.2017 30/17 Skolebehovsanalyse Ås sentrum 2017 Under oppfølging 

06.09.2017 47/17 Utnyttelsesgrad og høyder i 
kommuneplanens bestemmelser 

Fylkesmannen opphevet 
09.07.2018 kommunestyrets 
vedtak. 
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25.10.2017 53/17 Utflytting av virksomheter som i dager 
er lokalisert i Rådhusplassen 29 

Effektuert. Se K-sak 56/18, 
20.06.2018 

 54/17 Forvaltningsrevisjonsrapport - 
Barneverntjenesten - Hjelpetiltak i 
hjemmet 

Under oppfølging 

 55/17 Forvaltningsrevisjonsrapport - 
Internkontroll 

Under oppfølging 

22.11.2017 60/17 Frivilligsentralens styringsstruktur og 
organisasjonsform 

Under oppfølging 

 64/17 Ås kulturhus - oppgradering og 
sikringstiltak av kinoteater og 
kinovestibyle 

Under oppfølging 

13.12.2017 73/17 Lokalisering av ny svømme-/idrettshall i 
nærhet til Ås sentrum 

Under oppfølging, se F-sak 
64/18, 29.08.2018 

 84/17 Nordby barnehage. Konsept Effekturet 

        

    1. TERTIAL 2018   

14.02.2018 1/18 Sak fra kontrollutvalget - Rådmannens 
oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapport om 
samfunnssikkerhet og beredskap 

Effektuert 

 2/18 Sak fra kontrollutvalget - 
Kontrollutvalgets årsrapport 2017 

Effektuert 

 3/18 Bosetting av flyktninger 2018  Effektuert 

 4/18 ACT-team i Follo Effektuert 

 5/18 Endring av praksis i Ås kommune etter 
"avlaster 2 dommen" i høyesterett 

Effektuert  

 6/18 Fastsettelse av tilsynsavgift for 
salgssteder av tobakksvarer 

Effektuert  

 7/18 Søknad om lån - Renovering av 
Brønnerud Grendehus 

Under oppfølging 

 8/18 Tømrernes feriehjem og Askehaugåsen - 
Gjennomføring og finansieringsmodell 

Under oppfølging. Se K-sak 
64/18, 12.09.2018  

 9/18 Barnefattigdom Under oppfølging 

 10/18 Flerbrukshall ved Ås videregående skole 
- tribune 

Under oppfølging. Se K-sak 
31/18, 15.05.2018 

 11/18 Uttreden av kommunale verv - Ingunn 
Bohmann (MDG) 
- Nyvalg 

Effektuert 

 12/18 Søknad om fritak fra kommunalt verv 
som leder og medlem av Hovedutvalg 
for teknikk og miljø - Live Holck 
Johannessen (Ap) 

Effektuert 

21.03.2018 13/18 Grensejustering mellom Ås og Ski - 
vurdering av områder for justering ut 
fra innbyggernes ønsker 

Effektuert 

 14/18 Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - 
Landingsplass for helikopter - Søknad 

Effektuert. Vedtaket er 
påklaget. Se K-sak 42/18, 



25/18 Økonomirapport 2.tertial 2018 - 18/00101-2 Økonomirapport 2.tertial 2018 : 2 Tertialrapport 2018

 

42 
 

om dispensasjon 20.06.2018 

 15/18 Intensjonsavtale Ås kommune vs DNT 
Oslo og Omegn - Breivoll 

Under oppfølging 

 16/18 Vei- og gateplan for Ås sentralområde Under oppfølging  

 17/18 Dimensjoneringsgrunnlag med 
fortettingsstrategier 

Under oppfølging 

 18/18 R-298 Detaljreguleringsplan for Haug 
gård 

Effektuert  

 19/18 R-309 Detaljreguleringsplan for Kvestad 
gård 

Effektuert  

 20/18 Tilstandsrapport 2017 med 
utviklingsmelding 2018 

Utsatt, se K-sak 28/18 

04.04.2018 21/18 Grensejustering mellom Ås og Ski - 
vurdering av områder for justering ut 
fra innbyggernes ønsker 

Effektuert.  Se K-sak 22/18, 
15.05.2018. 

        

    2. TERTIAL 2018   

15.05.2018 22/18 Tandbergløkkas tilhørighet etter 2020 Effektuert 

 23/18 Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune 
2018-2030 

Under oppfølging 

 24/18 Ås demenssenter. Sluttrapport Effektuert 

 25/18 Økonomiske beregninger ved etablering 
av døgnkontinuerlig legevakttilbud ved 
Follo lokalmedisinske senter (Follo LMS) 
for kommunene Frogn, Enebakk og Ås. 

Effektuert 

 26/18 Omstillingsprosjektet på Moer sykehjem Under oppfølging 

 27/18 Voksnes rett til opplæring - organisering 
og tilbud 

Effektuert 

 28/18 Tilstandsrapport 2017 med 
utviklingsmelding 2018 

Under oppfølging 

 29/18 Revidering av Ås kommunes 
finansreglement 

Effektuert 

 30/18 Søndre Follo Renseanlegg IKS - 
Oppfyllelse av rensekrav 

Effektuert 

 31/18 Flerbrukshall ved Ås videregående skole 
og Åsgård skole 

Under oppfølging 

 32/18 Utflytting av kommunale virksomheter 
lokalisert i Rådhusplassen 29. Endret 
løsning 

Effektuert 

 33/18 Gnr 54 bnr 360/361 og gnr 55 bnr 55 - 
Brekkeveien 8/10 - Modulbygg  - Søknad 
om dispensasjon 

Effektuert 

 34/18 Integrering av flyktninger i Ås Effektuert 

 35/18 Uttreden av kommunale verv 
- Anne Hjørnegård Bjerke (Sp) - Nyvalg 

Effektuert 

 36/18 Uttreden av kommunale verv - Sofie 
Alm Nordsveen (Ap) 

Effektuert 
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- Nyvalg 

 37/18 Alkoholpolitikk, Ås kommune 2016-
2020. Ny behandling etter drøftingssak i 
HHS 25.04.2018. 

Utsatt, se K-sak 51/18, 
20.06.2018 

 38/18 Ås kommunes årsmelding 2017 Effektuert 

 39/18 Ås kommunes årsregnskap 2017 Effektuert 

 40/18 Rapport om selskapskontroll - Søndre 
Follo Renseanlegg IKS 

Under oppfølging, se K-sak 
40/18 og K-sak 61/18, 
12.09.2018 

20.06.2018 41/18 R-311 Detaljreguleringsplan for del av 
Skogveien 

Under oppfølging 

 42/18 Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - 
Dispensasjon - Klage på vedtak 

Klage ikke tatt til følge. 
Oversendt Fylkesmannen for 
endelig avgjørelse. 

 43/18 Åsgård skole. Konsept Under oppfølging 

 44/18 Ås kommunes reglementer - revidering Effektuert 

 45/18 Tiltaksplan for sykling og gange for Ås 
kommune 2019-2022  

Under oppfølging 

 46/18 Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2019-
2022 

Under oppfølging 

 47/18 Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og 
friluftsliv 

Under oppfølging 

 48/18 Skolebehovsanalyse Ås nord 2018-2030 Utsatt,  vedtak om supplerende 
høring 

 49/18 Ny samarbeidsavtale med Norges 
musikkhøgskole og Akershus 
fylkeskommune - Follo-piloten 

Under oppfølging 

 50/18 Endringer i barnehageloven - 
minimumsnorm for bemanning 

Utsatt, se K-sak 62/18, 
12.09.2018 

 51/18 Alkoholpolitikk, Ås kommune 2016-
2020. Ny behandling etter drøftingssak i 
HHS 25.04.2018. 

Effektuert 

 52/18 Ås kommunes årsmelding 2017 Effektuert, se K-sak 71/18, 
12.09.2018 

 53/18 Rapport om selskapskontroll - Søndre 
Follo Renseanlegg IKS 

Effektuert, se K-sak 61/18, 
12.09.2018 

 54/18 1. tertialrapport 2018 Effektuert 

 55/18 Budsjettreguleringer 1. tertial 2018 Effektuert 

 56/18 Utflytting av kommunale virksomheter 
lokalisert i Rådhusplassen 29. Endret 
løsning 

Effektuert 
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Formannskap (F) 

I Formannskapet 2. tertial 2018 ble det satt opp 53 saker. 
 
8 saker er effektuert, 34 saker er videresendt kommunestyret for endelig vedtak, 6 
saker er under oppfølging, 3 saker ble behandlet 2 ganger, 2 saker er utsatt. Det 
ble holdt 3 møter. 
 
Definisjon på "effektuert": Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har utført 
vedtaket. 

 Møtedato F-sak Sakstittel Behandlingsstatus 

        

    SAKER IKKE EFFEKTUERT 2012-2017:   

11.04.2012 16/12 Salg av Dyster-Eldor Under oppfølging. Se F-sak 
13/18, 31.01.2018 og 
formannskapsmøte 
25.09.2018. 

28.01.2015 12/15 Langsiktig leieavtale - Moerveien 10 Effektuert 

27.05.2015 32/15 Evaluering av kulturhuset Utsatt i påvente av HOK's 
ferdigbehandling 

20.01.2016 4/16 Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - 
Gamle Kroer skole 

Under oppfølging 

05.04.2017 22/17 Nordby barnehage - Mulighetsstudie Effektuert 

10.05.2017 35/17 Ljungbyveien Bolig og Avlastning - 
statusrapport etter evaluering av 
innkomne tilbud 

Effektuert 

11.10.2017 60/17 Bjørnebekk - Behandling av institusjons- 
byggene etter avsluttet mottaksdrift 

Under oppfølging 

08.11.2017 71/17 Gnr 26 bnr 18  - Nyveien 23 - Holtet 
gård - Søknad om dispensasjon og 
etterhånds- godkjenning av ny bolig 
med to hybler 

Under oppfølging. 

        

    1. TERTIAL 2018   

31.01.2018 1/18 Bosetting av flyktninger 2018 - 
saksfremlegg 

Se K-sak 3/18, 14.02.2018 

 2/18 ACT-team i Follo Se K-sak 4/18, 14.02.2018 

 3/18 Endring av praksis i Ås kommune etter 
"avlaster 2 dommen" i høyesterett 

Se K-sak 5/18, 14.02.2018 

 4/18 Fastsettelse av tilsynsavgift for 
salgssteder av tobakksvarer 

Se K-sak 6/18, 14.02.2018 

 5/18 Søknad om lån - Renovering av 
Brønnerud Grendehus 

Se K-sak 7/18, 14.02.2018 

 6/18 Tømrernes feriehjem og Askehaugåsen - 
Gjennomføring og finansieringsmodell 

Se K-sak 8/18, 14.02.2018 
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 7/18 Uttreden av kommunale verv - Ingunn 
Bohmann (MDG)- Nyvalg 

Se K-sak 11/18, 14.02.2018 

 8/18 Søknad om fritak fra kommunale verv  
- Thomas Rannstad Haugen (Ap) 

Effektuert 

 9/18 Uttreden av kommunale verv - Grete 
Antona Nilsen (MDG) 

Effektuert 

 10/18 Søknad om permisjon fra kommunale 
verv - Malin Karusbakken Aamodt (Ap) 

Effektuert 

 11/18 Søknad om permisjon fra kommunale 
verv  
- Sofie Alm Nordsveen (Ap) 

Bortfalt, vedkommende hadde 
flyttet. Se ny sak F-sak 39/18, 
02.05.2018 

 12/18 Søknad om fritak fra kommunalt verv 
som leder og medlem av Hovedutvalg 
for teknikk og miljø - Live Holck 
Johannessen (Ap) 

Se K-sak 12/18, 14.02.2018 

 13/18 Dyster Eldor II - mulig salgsprosess Under oppfølging. Anbudsfrist 
19.09.2018, F-møte 
25.09.2018. 

 14/18 Klage på avslag om omsorgsbolig Effektuert 

 15/18 Barnefattigdom Se K-sak 9/18, 14.02.2018 

 16/18 Flerbrukshall ved Ås videregående skole 
- tribune 

Under oppfølging. Se K-sak 
10/18, 14.02.2018 

07.03.2018 17/18 Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - 
Landingsplass for helikopter - Søknad 
om dispensasjon 

Se K-sak 14/18, 21.03.2018 

 18/18 Gnr 111 bnr 281 - Kjærneslia 120 - 
Nybygg - Enebolig - Søknad om 
dispensasjon 

Effektuert 

 19/18 Intensjonsavtale Ås kommune vs DNT 
Oslo og Omegn - Breivoll 

Under oppfølging. Se K-sak 
15/18, 21.03.2018 

 20/18 Program folkehelse Effektuert 

 21/18 Grensejustering mellom Ås og Ski - 
vurdering av områder for justering ut 
fra innbyggernes ønsker 

Effektuert. Se K-sak 13/18, 
21.03.2018 

04.04.2018 22/18 Grensejustering mellom Ås og Ski - 
vurdering av områder for justering ut 
fra innbyggernes ønsker 

Effektuert. Se K-sak 21/18, 
04.04.2018 

        

    2. TERTIAL 2018   

02.05.2018 23/18 Ås kommunes årsmelding 2017 Se K-sak 71/18, 12.09.2018 

 24/18 Ås kommunes årsregnskap 2017 Se K-sak 39/18, 15.05.2018 

 25/18 Omstillingsprosjektet på Moer sykehjem Se K-sak 26/18, 15.05.2018 

 26/18 Økonomiske beregninger ved etablering 
av døgnkontinuerlig legevakttilbud ved 
Follo lokalmedisinske senter (Follo LMS) 
for kommunene Frogn, Enebakk og Ås. 

Se K-sak 25/18, 15.05.2018 

 27/18 Ås demenssenter. Sluttrapport Se K-sak 24/18, 15.05.2018 

 28/18 Voksnes rett til opplæring - organisering Se K-sak 27/18, 15.05.2018 
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og tilbud 

 29/18 Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune 
2018-2030 

Under oppfølging. Se K-sak 
23/18, 15.05.2018 

 30/18 Ås kommunes reglementer - revidering Effektuert 

 31/18 Revidering av Ås kommunes 
finansreglement 

Se K-sak 29/18, 15.05.2018 

 32/18 Regional plan for klima og energi i 
Akershus - høringsuttalelse fra Ås 
kommune 

Effektuert 

 33/18 Gnr 48 bnr 6 - Vestre Hogstvedt - Vei til 
gnr./bnr. 48/4 ("Tangen") - Søknad om 
dispensasjon 

Påklaget, se F-sak 68/18, 
29.08.2018 

 34/18 Gnr 17 bnr 1 - Drøbakveien 181 - 
Fradeling av tun med bygningsmasse - 
Søknad om dispensasjon 

Under oppfølging, se F-sak 
59/18, 06.06.2018 

 35/18 Gnr 12 bnr 4 - Myrerveien 169 - 
Næringsvirksomhet i landbruksbygg - 
Søknad om dispensasjon 

Effektuert 

 36/18 Søndre Follo Renseanlegg IKS - 
Oppfyllelse av rensekrav 

Se K-sak 40/18, 15.05.2018 

 37/18 Fleridrettshall ved Ås videregående 
skole og Åsgård skole 

Se K-sak 31/18, 15.05.2018 

 38/18 Utflytting av kommunale virksomheter 
lokalisert i Rådhusplassen 29. Endret 
løsning 

Se K-sak 32/18, 15.05.2018 

 39/18 Uttreden av kommunale verv - Sofie 
Alm Nordsveen (Ap) - Nyvalg 

Se K-sak 36/18, 15.05.2018 

 40/18 Søknad om permisjon fra kommunale 
verv 
- Wenche Berg (Ap) 

Effektuert. Søkt om forlengelse 
til 30.11.2018, se 
formannskapet 10.10.2018. 

 41/18 Uttreden av kommunale verv 
- Anne Hjørnegård Bjerke (Sp) - Nyvalg 

Se K-sak 35/18, 15.05.2018 

 42/18 Årlig lønnsevaluering av rådmannen Effektuert 

 43/18 Kunstinstallasjon som en del av 
SmakÅs2018 

Effektuert 

 44/18 Tandbergløkkas tilhørighet etter 2020 Se K-sak 22/18, 15.05.2018 

06.06.2018 45/18 Skolebehovsanalyse Ås nord 2018-2030 Se K-sak 48/18, 20.06.2018 

 46/18 Ny samarbeidsavtale med Norges 
musikkhøgskole og Akershus 
fylkeskommune - Follo-piloten 

Se K-sak 49/18, 20.06.2018 

 47/18 Kroer skole - Struktur og drift fra 2019 Utsatt. Se HOK-sak 25/18, 
22.08.2018 og F-sak 61/18, 
29.08.2018 

 48/18 Ås kommunes reglementer - revidering 2. gang. Se K-sak 44/18, 
20.06.2018 

 49/18 Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - 
Dispensasjon - Klage på vedtak 

Se K-sak 42/18, 20.06.2018 

 50/18 Åsgård skole. Konsept Se K-sak 43/18, 20.06.2018 
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 51/18 Tiltaksplan for sykling og gange for Ås 
kommune 2019-2022 til politisk 
behandling 

Se K-sak 45/18, 20.06.2018 

 52/18 Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2019-
2022 

Se K-sak 46/18, 20.06.2018 

 53/18 Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og 
friluftsliv 

Se K-sak 47/18, 20.06.2018 

 54/18 Endringer i barnehageloven - 
minimumsnorm for bemanning 

Se K-sak 50/18, 20.06.2018 

 55/18 1. tertialrapport 2018 Se K-sak 54/18, 20.06.2018 

 56/18 Budsjettreguleringer 1. tertial 2018 Se K-sak 55/18, 20.06.2018 

 57/18 Uttreden av kommunale verv - John 
Oddvar Kvakkestad (FrP) - Nyvalg 

Effektuert 

 58/18 Ljungbyveien 17 - søknad om bruk av 
vedlikeholdsfond for 2018 

Under oppfølging  

 59/18 Gnr 17 bnr 1 - Drøbakveien 181 - 
Fradeling av tun med bygningsmasse - 
Søknad om dispensasjon 

Under oppfølging 

 60/18 Planrammer og budsjettforutsetninger 
2019-2022 

Under oppfølging 

29.08.2018 61/18 Kroer skole - Struktur og drift fra 2019 Se K-sak 57/18, 12.09.2018 

 62/18 Ny administrativ organisering av Ås 
kommune 

Se K-sak 58/18, 12.09.2018 

 63/18 Klima- og miljøutvalg (KMU) - Valg Se K-sak 59/18, 12.09.2018 

 64/18 Tomt for lokalisering av ny svømmehall i 
nærhet til Ås sentrum 

Utsatt, se F 10.10.2018 

 65/18 Budsjettering av lokalkostnader (FDV)  - 
oppfølging av verbalvedtak 

Se K-sak  65/18, 12.09.2018 

 66/18 Gnr 54 bnr 368 - Moer sykehjem - 
dispensasjon fra tilknytningsplikt til 
fjernvarme 

Under oppfølging 

 67/18 Gnr 27 bnr 30 - Drøbaksveien 137 - 
søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanens ramme- plan for 
holdningsklasser for avkjørsler 

Utsatt, se HTM 27.09. og F 
10.10.2018 

 68/18 Gnr 48 bnr 1 og 6 - Vestre Hogstvet - 
Bilatkomstvei til gnr 48 bnr 4 (Tangen) - 
Klage på vedtak om dispensasjon 

Under oppfølging 

 69/18 Gnr 79 bnr 3 - Garderveien 292 - Ny 
boenhet - Søknad om dispensasjon 

Under oppfølging 

 70/18 Flytting av garantiansvar fra Åspro AS til 
Åspro administrasjon og utvikling AS 

Se K-sak 66/18, 12.09.2018 

 71/18 Møteplan 2019 - formannskapet og 
kommunestyret 

Se K-sak 67/18, 12.09.2018 

 72/18 Fastsetting av valgdag - 
Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 
2019 

Se K-sak 68/18, 12.09.2018 
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 73/18 Valg av overtakstnemnd, ny behandling 
av punkt 1 i vedtak i K-sak 35/18. 

Se K-sak 69/18, 12.09.2018 

 74/18 Uttreden av kommunale verv - Elisabeth 
Sannum Vangen (Sp) - Nyvalg 

Se K-sak 70/18, 12.09.2018 

 75/18 TV-aksjonen 2018 - Kirkens Bymisjon - 
Mindre alene sammen 

Effektuert 
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Administrasjonsutvalget (ADM) 

I Administrasjonsutvalget 2. tertial 2018 ble det satt opp 19 saker. 
 
2 saker er effektuert. 11 saker ble videresendt kommunestyret. 6 saker ble utsatt. 
Det ble holdt 4 møter hvorav 1 ekstraordinært. 
 
Definisjon på "effektuert": Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har utført 
vedtaket. 

 Møtedato ADM-sak Sakstittel Behandlingsstatus 

        

    1. TERTIAL 2018   

31.01.2018 1/18 Møteplan 2018 - Administrasjonsutvalg Effektuert 

 2/18 Tariff - innspill til KS debatthefte 2018 Effektuert 

        

    2. TERTIAL 2018   

02.05.2018 3/18 Ås kommunes årsmelding 2017 Se K-sak 71/18, 12.09.2018 

 4/18 Ås kommunes reglementer - revidering Se K-sak 44/18, 20.06.2018 

 5/18 Voksnes rett til opplæring - organisering 
og tilbud 

Se K-sak 27/18, 15.05.2018 

 6/18 Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune 
2018-2030 

Se K-sak 23/18, 15.05.2018 

 7/18 Klage på avslag om tapt 
arbeidsfortjeneste og reisekostnader 

Utsatt, se ADM-sak 15/18, 
06.06.2018 

 8/18 Utflytting av kommunale virksomheter 
lokalisert i Rådhusplassen 29. Endret 
løsning 

Se K-sak 32/18, 15.05.2018 

 9/18 Omstillingsprosjektet på Moer sykehjem Se K-sak 26/18, 15.05.2018 

06.06.2018 14/18 Uravstemning tariffoppgjøret 2018 Effektuert 

 15/18 Klage på avslag om tapt 
arbeidsfortjeneste og reisekostnader 

Effektuert 

 10/18 Kroer skole - Struktur og drift fra 2019 Utsatt, se ADM-sak 16/18, 
13.06.2018 

 11/18 Endringer i barnehageloven - 
minimumsnorm for bemanning 

Utsatt, se ADM-sak 17/18, 
13.06.2018 

 12/18 1. tertialrapport 2018 Utsatt, se ADM-sak 18/18, 
13.06.2018 

 13/18 Budsjettreguleringer 1. tertial 2018 Utsatt, se ADM-sak 19/18, 
13.06.2018 

13.06.2018 16/18 Kroer skole - Struktur og drift fra 2019 Utsatt, se ADM-sak 20/18, 
29.08.2018 

 17/18 Endringer i barnehageloven - 
minimumsnorm for bemanning 

Se K-sak 50/18, 20.06.2018 

 18/18 1. tertialrapport 2018 Se K-sak 54/18, 20.06.2018 

 19/18 Budsjettreguleringer 1. tertial 2018 Se K-sak 55/18, 20.06.2018 

29.08.2018 20/18 Kroer skole - Struktur og drift fra 2019 Se K-sak 57/18, 12.09.2018 
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 21/18 Ny administrativ organisering av Ås 
kommune 

Se K-sak 58 /18, 12.09.2018 
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Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) 

I Hovedutvalg for helse og sosial 2. tertial 2018, ble det satt opp 4 saker. 
 
1 sak ble effektuert, 3 saker ble videresendt formannskapet eller kommunestyret. 
Det ble holdt 2 møter. 
 
Definisjon på "effektuert": Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har utført 
vedtaket. 

 Møtedato HHS-sak Sakstittel Behandlingsstatus 

        

    1. TERTIAL 2018   

24.01.2018 1/18 Endring av praksis i Ås kommune etter 
"avlaster 2 dommen" i høyesterett 

Se K-sak 5/18, 14.02.2018 

 2/18 ACT-team i Follo Se K-sak 4/18, 14.02.2018 

 3/18 Fastsettelse av tilsynsavgift for 
salgssteder av tobakksvarer  

Se K-sak 6/18, 14.02.2018 

 4/18 Møteplan 2018 - Hovedutvalg for helse 
og sosial 

Effektuert 

 5/18 Barnefattigdom Se K-sak 9/18, 14.02.2018 

25.04.2018 6/18 Ås kommunes årsmelding 2017 Se K-sak 38/18, 15.05.2018 

 7/18 Ås kommunes reglementer - revidering Se F-sak 30/18, 02.05.2018. 

 8/18 Omstillingsprosjektet på Moer sykehjem Se K-sak 26/18, 15.05.2018 

 9/18 Økonomiske beregninger ved etablering 
av døgnkontinuerlig legevakttilbud ved 
Follo lokalmedisinske senter (Follo LMS) 
for kommunene Frogn, Enebakk og Ås. 

Se K-sak 25/18, 15.05.2018 

 10/18 Integrering av flyktninger i Ås Se K-sak 34/18, 15.05.2018 

 11/18 Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune 
2018-2030 til politisk behandling 

Se K-sak 23/18, 15.05.2018 

 12/18 Søknad om salgsbevilling for alkohol - 
REMA 1000 (Øyvind Ranger Nielsen AS), 
Rådhusplassen 35 

Effektuert 

 13/18 Salgsbevillingssøknad netthandel 2018-
2020 - MENY Ski Storsenter, NG meny 
Østlandet AS 

Effektuert 

 14/18 Salgsbevillingssøknad netthandel 2018-
2020 - Meny Drøbak, NG Meny 
Østlandet AS, org.nr. 977 571 340 

Effektuert  

        

    2. TERTIAL 2018   

30.05.2018 15/18 1. tertialrapport 2018 Se K-sak 54/18, 20.06.2018 

 16/18 Budsjettreguleringer 1. tertial 2018 Se K-sak 55/18, 20.06.2018 

 17/18 Søknad om skjenkebevilling 2018-2020, 
Piece of cake Ås (Nordstrand conditori) 

Effektuert 

22.08.2018 18/18 Ny administrativ organisering av Ås Se K-sak 58/18, 12.09.2018 
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kommune 
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Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) 

I Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2. tertial 2018 ble satt opp 19 saker. 
 
3 saker er effektuert, 3 saker er under oppfølging, 2 saker behandles 2 ganger og 
11 saker er videresendt kommunestyret for endelig vedtak. Kommunestyret 
sendte 1 sak tilbake for ny behandling. Det ble det holdt 2 møter. 
 
Definisjon på "effektuert": Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har utført 
vedtaket. 

 Møtedato HOK-sak Sakstittel Behandlingsstatus 

        

    1. TERTIAL 2018:   

24.01.2018 1/18 Søknad om lån - Renovering av 
Brønnerud Grendehus 

Se K-sak 7/18, 14.02.2018 

 2/18 Møteplan 2018 - Hovedutvalg for 
oppvekst og kultur 

Effektuert 

 3/18 Tilstandsrapport barnehager 2017 Effektuert 

 4/18 Rammeplan for skolefritidsordningen i 
Ås 

Se K-sak 9/18, 14.02.2018 

28.02.2018 5/18 Tilstandsrapport 2017 med 
utviklingsmelding 2018 

Effektuert 

 6/18 Høringssak - Skolebehovsanalyse for  
Ås Nord 

Effektuert. Se HOK-sak 14/18, 
30.05.2018 

 7/18 Saksfremlegg høringssak - Kroer skole Effektuert. Se HOK-sak 13/18, 
30.05.2018 

25.04.2018 8/18 Voksnes rett til opplæring - organisering 
og tilbud 

Se K-sak 27/18, 15.05.2018 

 9/18 Ås kommunes årsmelding 2017 Se K-sak 38/18, 15.05.2018 

 10/18 Ås kommunes reglementer - revidering Se F-sak 30/18, 02.05.2018 

 11/18 Veinavn - Skifabrikkveien og Skituppen Effektuert 

 12/18 Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune 
2018-2030 til politisk behandling 

Se K-sak 23/18, 15.05.2018 

        

    2. TERTIAL 2018:   

30.05.2018 13/18 Kroer skole - Struktur og drift fra 2019 HOK fortsetter behandlingen 
22.08.2018, se HOK-sak 25/18. 

 14/18 Skolebehovsanalyse Ås nord 2018-2030 Utsatt/tilbakesendt HOK i K-sak 
48/18, 20.06.2018. Under 
oppfølging. 

 15/18 Åsgård skole. Konsept Se K-sak 43/18, 20.06.2018 

 16/18 Endringer i barnehageloven - 
minimumsnorm for bemanning 

Se K-sak 62/18, 12.09.2018 

 17/18 Ny samarbeidsavtale med Norges 
musikkhøgskole og Akershus 
fylkeskommune - Follo-piloten 

Se K-sak 49/18, 20.06.2018 
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 18/18 1. tertialrapport 2018 Se K-sak 54/18, 20.06.2018 

 19/18 Budsjettreguleringer 1. tertial 2018 Se K-sak 55/18,20.06.2018 

 20/18 Tiltaksplan for sykling og gange for Ås 
kommune 2019-2022 til politisk 
behandling 

Se K-sak 45/18, 20.06.2018 

 21/18 Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2019-
2022 

Se K-sak 46/18, 20.06.2018 

 22/18 Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og 
friluftsliv 

Se K-sak 47/18, 20.06.2018 

 23/18 Veinavn - Kjølstadveien Effektuert 

 24/18 Valg av representanter til skolenes 
samarbeidsutvalg (SU) - suppleringsvalg 

Effektuert 

22.08.2018 25/18 Kroer skole - Struktur og drift fra 2019 Se K-sak 57/18, 12.09.2018 

 26/18 Revidering av Kommunal forskrift om 
reglement for orden og oppførsel i Ås-
skolen 

Under oppfølging 

 27/18 Ny administrativ organisering av Ås 
kommune 

Se K-sak 58/18. 12.09.2018 

 28/18 Kunstnerisk utsmykning Nordby 
barnehage 

Under oppfølging 

 29/18 Endring av retningslinjer for tilskudd til 
kulturarbeid i Ås kommune 

1. gang. Se HOK-møte 
26.09.2018 

 30/18 Innsamlingsaksjon - nytt flygel i Ås 
kulturhus 

Under oppfølging 

 31/18 Representanter til frie plasser i 
ungdomsrådet 

Effektuert 
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Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) 

I Hovedutvalg for teknikk og miljø ble det i 2. tertial 2018 satt opp 30 saker. 
 
5 saker er effektuert, 6 saker er under oppfølging, 17 saker er videresendt til F 
eller K for endelig vedtak og 1 sak er sendt til fylkesmannen. Det ble holdt 3 
møter. 
 
Definisjon på "effektuert": Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har utført 
vedtaket. 

    Møtedato HTM-sak Sakstittel Behandlingsstatus 

        

    SAKER IKKE EFFEKTUERT 2009-2017   

17.09.2009 102/09 Nedleggelse av kommunale veier Prosjektet avventes  

27.02.2014 19/14 Gnr 39 bnr 35 - Vedtak om tvangsmulkt Effektuert 

16.10.2014 79/14 Gnr 107 bnr 344 – Ulveleina 9 – Pålegg 
om opprydding 

Tiltak utført, ny oppfølging i 
2018 

09.04.2015 20/15 R-277 - Reguleringsplan for gang- og 
sykkelvei fra Melby til Egget 

Saken avventes i påvente av 
sykkel- og gåstrategien 

    Ny kommunestyreperiode 2015-2019   

03.12.2015 6/15 R-288 Detaljreguleringsplan for 
Sjøskogenveien 2 

Effektuert, se K-sak 51/17, 
25.10.2017 

 11/15 VA-sanering Dysterskogen Under oppfølging, ferdigstilles i 
løpet av 2018 

19.01.2017 1/17 Mulighetsstudier fra White Arkitekter 
og divA Arkitekter - Høring 

Effektuert 

 2/17 R-298 Detaljreguleringsplan for Haug 
gård 

Effektuert, se HTM-sak 12/18, 
01.03.2018 

30.03.2017 21/17 R-307 Områdereguleringsplan for 
Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen 
- Fastsetting av planprogram 

Under oppfølging 

 22/17 R-310 Detaljreguleringsplan for 
Brekkeveien 19 - Varsel om oppstart 

Effektuert 

04.05.2017 27/17 R-309 Detaljreguleringsplan for Kvestad 
gård 

Effektuert, se K-sak 19/18, 
21.03.2018 

 28/17 Områdereguleringsplan for Ås 
sentralområde - Finansieringsmodell for 
felles infrastruktur 

Under oppfølging 

 29/17 Sykkel - og gåstrategi for Ås kommune - 
Oppstart planarbeid 

Effektuert. Strategi vedtatt, 
følges opp med tiltaksplan for 
sykling og gange, også vedtatt 
vår 2018. 

 30/17 Lysløyper i Ås Utsatt 

08.06.2017 32/17 Plan for naturmangfold, Ås kommune - 
Oppstart planarbeid 

Under oppfølging, planen 
ferdigstilles høst 2018 
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24.08.2017 50/17 Dimensjoneringsgrunnlag med 
fortettingsstrategier 

Se HTM-sak 11/18, 01.03.18 

 51/17 Vei- og gateplan for Ås sentralområde Se HTM-sak 3/18, 25.01.2018 

 53/17 R-311 Detaljreguleringsplan for del av 
Skogveien - Fastsettelse av planprogram 

Effektuert 

 55/17 R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby 
barnehage 

Se HTM-sak 56/18, 23.08.2018 

 57/17 Områdereguleringsplan for frittliggende 
småhusbebyggelse i Ås 

Under oppfølging 

02.11.2017 66/17 Vedlikeholdsplan 2018 Under oppfølging 

 68/17 R-311 Detaljreguleringsplan for del av 
Skogveien 

Se HTM-sak 35/18, 31.05.2018 

 71/17 Gnr 111 bnr 13 - Strandengveien 29 - 
Klage på avslag flytebrygge 

Effektuert 

 77/17 Gnr 61 bnr 131 - Toppen 3 - Klage på 
tillatelse til påbygg 

Effektuert 

07.12.2017 84/17 Parkeringsbestemmelser i Ås sentrum Se HTM-sak 22/18, 26.04.2018 

 85/17 Oppgradering av kunstgressbanene på 
Nordby og Ås stadion 

Under oppfølging 

        

    1. TERTIAL 2018   

25.01.2018 1/18 R-313 Detaljreguleringsplan for 
Kjærnesveien 18 med flere 

Under oppfølging 

 2/18 Dimensjoneringsgrunnlag med 
fortettingsstrategier 

Se K-sak 17/18 21.03.2018 

 3/18 Vei- og gateplan for Ås sentralområde Se K-sak 16/18 21.03.2018 

 4/18 Gnr 102 bnr 422 - 423 - Dispensasjon fra 
byggegrense og gesimshøyde 

Effektuert 

 5/18 Tømrernes feriehjem og Askehaugåsen - 
Gjennomføring og finansieringsmodell 

Se K-sak 8/18, 14.02.2018 

 6/18 Retningslinjer for søknad og behandling 
av landbruksveier 

Effektuert  

 7/18 Gnr 42 bnr 1 - Utveien 6 A - Riving av 
Kommandanten - Klage 

Effektuert 

 8/18 Gnr 98  bnr 7  - Sundbyveien 89 - 
Garasje - Klage på avslag på 
dispensasjonssøknad 

Under oppfølging 

 9/18 Møteplan 2018 - Hovedutvalg for 
teknikk og miljø 

Effektuert 

01.03.2018 10/18 Vei- og gateplan for Ås sentralområde se K-sak 16/18, 21.03.2018 

 11/18 Dimensjoneringsgrunnlag med 
fortettingsstrategier 

Se K-sak 17/18, 21.03.2018 

 12/18 R-298 Detaljreguleringsplan for Haug 
gård 

Se K-sak 18/18, 21.03.2018 

 13/18 Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - 
Landingsplass for helikopter - Søknad 
om dispensasjon 

Se K-sak 14/18, 21.03.2018 

 14/18 R-317 Detaljreguleringsplan for Åsgård Under oppfølging 
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skole 

 15/18 Gnr 111 bnr 281 - Kjærneslia 120 - 
Nybygg - Enebolig - Søknad om 
dispensasjon 

Se F-sak 18/18, 07.03.2018 

 16/18 Gnr 42 bnr 59 - Kilehagen 10 - Søknad 
om særskilt tillatelse til oppdeling av 
boenhet til hybler etter 
kommuneplanen § 18.4 jf. pbl. § 31-6 

Effektuert 

 17/18 Gnr 107 bnr 276 - Veidemannsveien 12 - 
Deling - Klage på vedtak om 
deletillatelse 

Effektuert 

 18/18 Gnr 55 bnr 1 - Behandling av klage på 
avslag om bruk av kommunalt vann for 
Dysterjordet andelslandbruk 

Effektuert 

 19/18 Forbud mot utslipp av septik i 
sjøområder fra skip inkludert 
fritidsfartøy m.m. i Ås kommune 

Under oppfølging  

 20/18 Intensjonsavtale Ås kommune vs DNT 
Oslo og Omegn - Breivoll 

Se K-sak 15/18, 21.03.2018 

 21/18 Deltakelse i sykkelbyordningen - 
Invitasjon fra Statens vegvesen Region 
øst 

Effektuert. Ås kommune fikk 
innvilget søknad om å delta i 
sykkelbyordningen og vil videre 
arbeide med intensjonsavtale 
med SVRØ. 

26.04.2018 22/18 Parkeringsbestemmelser i Ås sentrum Utsatt 

 23/18 Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune 
2018-2030 

Se K-sak 23/18, 15.05.2018 

 24/18 Regional plan for klima og energi i 
Akershus - høringsuttalelse fra Ås 
kommune 

Se F-sak 32/18, 02.05.2018 

 25/18 Gnr 48 bnr 6 - Vestre Hogstvedt - Vei til 
gnr./bnr. 48/4 ("Tangen") - Søknad om 
dispensasjon 

Se F-sak 33/18, 02.05.2018 

 26/18 Gnr 44 bnr 39 - Hestehagen 28 - 
Oppføring av ny frittstående 
dobbelgarasje - Klage på vedtak om 
byggetillatelse 

Se HTM-sak 40/18, 31.05.2018 

 27/18 Gnr 17 bnr 1 - Drøbakveien 181 - 
Fradeling av tun med bygningsmasse - 
Søknad om dispensasjon 

Se F-sak 59/18, 06.06.2018 

 28/18 Gnr 12 bnr 4 - Myrerveien 169 - 
Næringsvirksomhet i landbruksbygg - 
Søknad om dispensasjon 

Se F-sak 35/18, 02.05.2018 

 29/18 Ås kommunes reglementer - revidering Se K-sak 44/18, 20.06.2018 

 30/18 Revidering av reglement for bruk av 
idrettshaller 

Se HTM-sak 54/18, 21.06.2018 

 31/18 Gnr 54 bnr 360 og Gnr 55 bnr 55 - 
Brekkeveien 10 - Modulbygg  - Søknad 

Se K-sak 33/18, 15.05.2018 
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om dispensasjon 

 32/18 Revisjon av R-284 Reguleringsplan for 
utvidelse av Vinterbro næringspark 

Effektuert 

 33/18 Søndre Follo Renseanlegg IKS - 
Oppfyllelse av rensekrav 

Se K-sak 30/18, 15.05.2018 

 34/18 Ås kommunes årsmelding 2017 Se K-sak 38/18, 15.05.2018 

        

    2. TERTIAL 2018   

31.05.2018 35/18 R-311 Detaljreguleringsplan for del av 
Skogveien 

Se K-sak 41/18, 20.06.2018 

 36/18 Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - 
Dispensasjon - Klage på vedtak 

Se K-sak 42/18, 20.06.2018 

 37/18 Åsgård skole. Konsept Se K-sak 43/18, 20.06.2018 

 38/18 R-316 Detaljreguleringsplan for 
Sørbråtan 

Se HTM-sak 55/18, 23.08.2018 

 39/18 R-153 Reguleringsplan for E6 
Korsegården Nord - Frogn grense - 
Søknad om dispensasjon - klage på 
vedtak 

Effektuert 

 40/18 Gnr 44 bnr 39 - Hestehagen 28 - 
Oppføring av ny frittstående 
dobbelgarasje - Klage på vedtak om 
byggetillatelse 

Effektuert 

 41/18 Landskapsplan for Rådhusparken Under oppfølging 

 42/18 Varsel om midlertidig forbud mot tiltak 
innenfor området Tømrernes Feriehjem 
og Askehaugåsen - Plan R-307 

Effektuert 

 43/18 Tiltaksplan for sykling og gange for Ås 
kommune 2019-2022 til politisk 
behandling 

Se K-sak 45/18, 20.06.2018 

 44/18 Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2019-
2022 

Se K-sak 46/18, 20.06.2018 

 45/18 Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og 
friluftsliv 

Se K-sak 47/18, 20.06.2018 

 46/18 Gnr 104 bnr 36 - Kveldroveien 7 - 
Tilbygg/påbygg - Søknad om 
dispensasjon 

Under oppfølging 

 47/18 Ljungbyveien 17 - søknad om bruk av 
vedlikeholdsfond for 2018 

Se F-sak 58/18, 06.06.2018 

 48/18 1. tertialrapport 2018 Effektuert 

 49/18 Budsjettreguleringer 1. tertial 2018 Se K-sak 55/18, 20.06.2018 

21.06.2018 50/18 Gnr 104 bnr 50 - Vinterbro Næringspark 
- Rema 1000 distribusjonssenter - 
Søknad om dispensasjon fra regulerte 
høydebegrensninger 

Under oppfølging 

 51/18 Gnr 111 bnr 13 - Strandengveien 29 - 
Oppført brygge - Dispensasjon fra 

Effektuert 
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byggeforbudet i strandsonen 

 52/18 Gnr 79 bnr 3 - Garderveien 292 - Ny 
boenhet - Søknad om dispensasjon 

Se F-sak 69/18, 29.08.2018 

 53/18 Gnr 54  bnr 368  - Tunveien 2 - Moer 
sykehjem  - Utvidelse - Dispensasjon 

Under oppfølging 

 54/18 Revidering av reglement for bruk av 
idrettshaller  ( - med 
tilleggsopplysninger) 

Under oppfølging 

23.08.2018 55/18 R-316 Detaljreguleringsplan for 
Sørbråtan 

Under oppfølging 

 56/18 R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby 
barnehage 

Se K-sak 63/18, 12.09.2018 

 57/18 Midlertidig forbud mot tiltak innenfor 
området Tømrernes Feriehjem og 
Askehaugåsen - R-307 

Se K-sak 64/18, 12.09.2018 

 58/18 Gnr 54 bnr 368 - Moer sykehjem - 
dispensasjon fra tilknytningsplikt til 
fjernvarme 

Se F-sak 66/18, 29.08.2018 

 59/18 Gnr 27 bnr 30 - Drøbaksveien 137 - 
søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanens rammeplan for 
holdningsklasser for avkjørsler 

Se F-sak 67/18, 29.08.2018 

 60/18 Gnr 48 bnr 1 og 6 - Vestre Hogstvet - 
Bilatkomstvei til gnr 48 bnr 4 (Tangen) - 
Klage på vedtak om dispensasjon 

Se F-sak 68/18, 29.08.2018 

 61/18 Eldorlia - klage på pålegg om tilknytning 
til kommunalt vann- og avløpsnett 

Oversendt Fylkesmannen 

 62/18 Tomt for lokalisering av ny svømmehall i 
nærhet til Ås sentrum 

Se F-sak 64/18, 29.08.2018 

 63/18 Ny administrativ organisering av Ås 
kommune 

Se K-sak 58/18, 12.09.2018 

 64/18 Budsjettering av lokalkostnader (FDV)  - 
oppfølging av verbalvedtak 

Se K-sak 65/18, 12.09.2018 
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Notat 
 

Til Kommunestyret 

  

         
Fra Rådmannen 

Saksbehandler Ellen Grepperud 
Vår ref. 18/02623-9 Dato 22.10.2018 

 
Områdereguleringsplan - kostnader 
 

2. tertialrapport 2018  

– kostnader knyttet til arbeidet med detaljregulering av Europankvartalet og områdereguleringsplan for Ås 

sentralområde.  
 

Det vises til behandlingen av 2. tertialrapport i formannskapet hvor det ble etterspurt en oversikt over kostnadene til detaljregulering 

av Europankvartalet og områdereguleringsplan for Ås sentralområdet. 
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Kostnader til regulering av Europankvartalet  

 

Tabellen under viser kostnader og tilskudd knyttet til utarbeidelse av reguleringsplanforslaget for Europankvartalet i Ås sentrum. 

Kommunestyret vedtok i 2012 at området skulle inngå i arkitektkonkurransen Europan og det ble fastsatt at kommunen selv skulle 

stå for det påfølgende reguleringsarbeidet. Som tabellen viser har kommunens direkte kostnader ved dette arbeidet vært kr 

989 000, inklusivt deltakelse i arkitektkonkurransen. Egen arbeidsinnsats er ikke medregnet.  

 

Utredninger Kostnader 
totalt 

Tilskudd fra grunneierne 

Konkurransedeltakelse (Europan Norge 2012/2013) 
(K-sak 50/12 (12.09.2012)) 

990 000 Akershus fylkeskommune: 300 000 
Raveien 9 AS: 190 000 

Mulighetsstudier knyttet til utforming av 
reguleringsforslaget (2017/2018, to alternativer) 

- Volumstudier 
- Utforming av uterom 
- Fjernvirkning 
- Sol/skygge 
- Funksjonsfordeling 
- Alternativ utforming av Rådhusplassen 

418 000 Grunneiere:  194.000  

Trafikk (2018) 194 000 - 

Støy (2018) 71 000 - 

SUM 1 673 000 684 000 

 

 

Områdereguleringsplan for Ås sentralområdet 

Tabellen under viser kostnader fram til nå og forventede kostnader fram til planforslaget kommer til behandling. I tillegg til disse 

kostnadene kommer kommunens arbeidstid som ikke er medregnet. Som tabellen viser har kommunens kostnader vært  

kr 1 703 700 og kommunen har fått tilskudd tilsvarende kr 4 720 800 til dette planarbeidet. 
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Utredninger og aktiviteter  Kostnader 
totalt 

Tilskudd fra andre 

Kommunikasjonsplan Holtan Partners, 2017) 49 000 - 

Kulturhistorisk stedsanalyse inkludert grønnstruktur for Ås 
sentralområde 
(Asplan Viak, Trondheim 2017) 

450 000 Akershus fylkeskommune: 200 000 

Vei- og gateplan (Norconsult 2016/2017) 1 011 000 Statens vegvesen:      300 000  
Akershus fylkeskommune:      500 

000 

Dimensjoneringsgrunnlag for fortettingsstrategier for Ås 
sentralområde 
(Asplan Viak, Oslo 2017) 

653 000 Akershus fylkeskommune:      150 
000 

Boligmarkedet i Ås (Prognosesenteret 2017) 112 000 Akershus fylkeskommune:      
100 000 

  

Håndtering av overflatevann (NMBU) - - 

Fortetting i Ås sentralområdet – hvordan få det til? (WSP og NIBER 
2018) 

1 000 000 KMD: 1 000 0000  

Plan for rådhusparken (Dronninga landskap 2017) 150 000 Akershus fylkeskommune:      
150 000 

 

Parkeringsundersøkelse (2017 IPSOS MMI) 125 000  

Pop up kontor under Smak Ås (Utstilling) 115 800 Akershus fylkeskommune:       70 
800 

 

Teknisk-økonomisk utredning av foreslått infrastruktur 
(Sweco 2019) 

1 908 700 Akershus fylkeskommune:  
1 500 000 

Miljødirektoratet:     200 000 
 

Kartlegging av egnede lokaliseringer av arealkrevende 300 000  Akershus fylkeskommune:     
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virksomheter i Ås sentralområde (2019) 150 000  

Kartlegging av egnede arealer for blågrønne strukturer, parker,  
byrom og møteplasser (2019) 

300 000  Akershus fylkeskommune:     
150 000  

 

Kvalitetsprogram (2019) 250 000  Miljødirektoratet:    250 000 

SUM 6 424 500 4 720 800 

 

Til sammenlikning har Ski kommune brukt i overkant av 6 mill. kr til områdereguleringsplan for Ski sentrum fram til 

førstegangsbehandling.  

 

 

 

Med hilsen 
 
 
 
Ellen Grepperud  
leder for plan og utvikling  
 

 

 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Ås kommune  

  

 
   

 

Budsjettreguleringer 2. tertial 2018 

 
Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 18/02622-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for helse og sosial            
Administrasjonsutvalget            
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 26.09.2018 
Hovedutvalg for teknikk og miljø            
Formannskapet            
Kommunestyret            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Budsjettreguleringer 2. tertial 2018 vedtas i henhold til tabell 1, 2, 3 og 4. 
 
 
Ås, 14.09.2018 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret  
 
Behandlingsrekkefølge: 
 
Vedlegg:  
 
 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Etatsjefer 
Økonomiavdelingen  
Revisjonen  
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Saksutredning: 

 
Sammendrag: 
 
Vedtatt handlingsprogram innebærer et netto driftsresultat på ca 0,2 %. Status per 2. 
tertial viser at prognosen for resultatet for 2018 forbedres til ca 0,6 % som følge av 
økte skatteinntekter og refusjoner fra staten kombinert med en stram økonomisk drift 
på kommunens tjenesteområder. Rådmannen legger opp til at nye behov i hovedsak 
dekkes innenfor rammene i det tjenestebaserte budsjettet. Rådmannen vil 
understreke at enhetene må styre stramt innenfor de rammene som nå foreslås 
justert, og at det ikke er rom for ytterligere budsjettreguleringer i 2018.  
 
Fakta i saken  
Rådmannen foreslår i denne saken reguleringer av budsjettet for 2018. Bakgrunnen 
for reguleringene er endrede budsjettforutsetninger og behov for styrking av enkelte 
tjenesteområder for å få realistiske budsjetter. Budsjettendringer per 2. tertial gjelder i 
utgangspunktet kun for 2018. 
 
Økonomiske konsekvenser 
De foreslåtte budsjettreguleringene medfører at Ås kommune får et budsjettert netto 
driftsresultat på ca. 0,6 % for 2018.  
 

Kommentarer budsjettreguleringer drift 2.tertial 2018 
  

Nr 
Tjenestenavn Oppr. Ramme 

2018 
Rev. Ramme 

2018 
Endring Ny rev ramme 

1 Barnehage   156 389    156 296      156 296  

2 Grunnskoleopplæring   222 379    222 287   1 750    224 037  

3 Kultur-, idrett- og friluftsliv   31 762    32 040  
 

  32 040  

4 Kommunehelse   55 388    55 444   -1 500    53 944  

5 Barnevern   32 864    32 846   1 000    33 846  

6 Sosiale og arbeidsrettede tjenester   48 087    48 063  
 

  48 063  

7 Tjenester til hjemmeboende   128 249    132 640   2 000    134 640  

8 
Pleie og omsorgstjenester i 
institusjon   158 473    155 948  

 
  155 948  

9 
Fysisk planlegging, natur og 
nærmiljø   10 949    11 241    600    11 841  

10 Administrasjon og styring   64 378    63 328  
 

  63 328  

11 Eiendomsforvaltning og utleie   70 438    72 044  
 

  72 044  

12 Samferdsel   14 884    15 615  
 

  15 615  

13 Brann og ulykkesvern   13 104    13 104  
 

  13 104  

14 
Vann, avløp og 
renovasjonstjenester   -11 273    -11 204  

 
  -11 204  

15 Felles inntekter og utgifter   -1 064 276   -1 067 897   -7 500   -1 075 397  

  SUM endringer      -3 650    -3 650  

Tabell 1: Reguleringer driftsbudsjett. Tall i hele 1000.  
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Ås kommune  

  

 
 

1. Barnehage 

Det er ikke behov for rammeendringer 2. tertial 2018. 
 
2. Grunnskoleopplæring 

Det er behov for å styrke SFO med 1 mill. kr i 2018 som følge av mindre 
inntekter enn budsjettert. Dette skyldes delvis at flere brukere velger å 

benytte deltidsplass enn tidligere. I tillegg er inntektene redusert som 
følge av mulighet for redusert brukerbetaling avhengig av foreldrenes 
inntektsnivå.  

Som følge av økte priser er det behov for å styrke budsjettet for 
Skoleskyss med 750 000 kr.  

 
3. Kultur-, idrett-, og fritidstjenester 
Det er ikke behov for rammeendringer 2. tertial 2018. 

 
4. Kommunehelse 

Blant annet grunnet lavere aktivitet enn planlagt kan rammen for 
Kommunehelse reduseres med 1,5 mill. kr. Krevende lokalitetssituasjon 

ved stenging av Rådhusplassen 29 har bidratt til dette. 
 
5. Barnevern 

Rådmannen foreslår at 2018-rammen for tjenesten økes med 1,0 mill. kr 
grunnet merforbruk. Tjenesten er innvilget 2 nye stillinger og det jobbes 

for å begrense merforbruket i tjenesten.  
 
6. Sosiale og arbeidsrettede tjenester 

Det er ikke behov for rammeendringer 2. tertial 2018. 
 

7. Tjenester til hjemmeboende 
Det er behov for å øke rammen for tjenester til hjemmeboende med 2 mill. 
kr. Dette skyldes nye ressurskrevende brukere. 

 
8. Pleie og omsorgstjenester i institusjon 

Det er ikke behov for rammeendringer i 2. tertial 2018.  
 

9. Fysisk planlegging, natur og nærmiljø 

Ås kommune har hatt vesentlige utgifter til planarbeid i sentrum bl.a. 
knyttet til arbeidet med regulering av Europankvartalet. Det er derfor 

behov for å styrke budsjettet med 0,6 mill. kr.  
 

10. Administrasjon og styring 

Det er ikke behov for rammeendringer 2. tertial 2018.  
 

11. Eiendomsforvaltning og utleie 
Det er ikke behov for rammeendringer 2. tertial 2018.  

 

12. Samferdsel 
Det er ikke behov for rammeendringer 2. tertial 2018.  
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13. Brann og ulykkesvern 

Det er ikke behov for rammeendringer 2. tertial 2018 
 

14. Vann, avløp og renovasjonstjenester 

Det er ikke behov for rammeendringer 2. tertial 2018 
 

15. Felles inntekter og utgifter 
Minimumsavdraget er beregnet å bli 6 mill. kr lavere enn budsjettert. 
Integreringstilskuddet er beregnet å bli 3,5 mill. kr høyere enn budsjettert.  

Skatteinngangen er anslått å bli 3 mill. kr høyere enn budsjettert. 
Omstillingsprosjektets innsparingskrav på 5 mill. kr tas ut og er beregnet 

dekket av reduserte vekstutgifter.  

 
Bruk av fond og avsetning til fond.  

  Ekstraordinære poster 
Oppr. budsjett 

2018 
Rev. budsjett 

2018  Endring  
Nytt rev. 
budsjett 

1 
Avsetning av midler fra 2017 Ås 
u-skole 0 46 164 210 

2 
Avsetning av midler fra 2017 
Nordbytun u-skole 0 0 200 200 

3 
Avsetning av midler fra 2017 
Områderegulering Plan og utv. 0 0 1000 1000 

  Saldering med disposisjonsfond 
Oppr. budsjett 

2018 
Rev. budsjett 

2018  Endring  
Nytt rev. 
budsjett 

4 
Avsetning til generelt 
disposisjonsfond 7989 7836   2 286     10 122  

Tabell 2. bruk av fond og avsetning til fond. Tall i hele 1000.  
 
1. I forbindelse med avslutningen av årsregnskapet for 2017 ble det uteglemt å 

avsette øremerket tilskudd ved Ås u-skole. Skolens fond må derfor tilføres 
164 000 kr.  

2. Ved Nordbytun u-skole ble det uteglemt å periodisere en kreditnota for 2017. Det 
er derfor behov for å styrke skolens ramme via fond med 200 000 kr. 

3. Det ble uteglemt å avsette 1 mill. kr i øremerket tilskudd fra KMD vedrørende 
områdereguleringen for Ås sentralområde ved avslutningen av årsregnskapet for 
2017. Midlene avsettes på bundet driftsfond.  

4. Avsetning til generelt disposisjonsfond i 2018 kan økes med 2,286 mill. kr.  
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   Prosjekt  
 Tidligere 
ramme  

Totalt 
regnskap 

Regnskap 
2018 

Revidert 
budsjett 

2018 

Endring i 
budsjett 

2018 

Nytt 
revidert 
budsjett 

2018 
 Ny total 
ramme  

1 0781 - Utvidelse Nordby kirkegård        4 300         2 029         1 188         3 458          266         3 724         4 566  

2 0102 - Kirkelig fellesråd  *   *            -           266          -266            -    *  

3 0626 - Trafikksikkerhetstiltak Rustad        2 000         1 130            18          888          -870            -          1 130  

4 0690 - Modulskolen Rustad       72 000        44 004         3 709        5 031           870         5 901        72 870  

5 0630 - Flerbrukshall Ås vgs       40 400            -             -         40 400       -40 000           400        40 400  

6 0600 - Rustad skole      361 000       132 828        80 905       228 986      -100 000       128 986       361 000  

7 0307 - Moer sykehjem, 1. byggetrinn      200 000         6 895         2 867        18 650       -13 324         5 326       200 000  

8 0700 - Standardheving/påkostning  *   *         8 577         5 158         3 600         8 758   *  

  Avsluttes:               

9 0309 - Granheim Carport  *         1 125            -             79           -79            -    *  

10 0622 - Alternative kontorlokaler, Brekkeveien 10       22 000           385           366        21 981       -21 615           366            -   

  Endret finansieringsbehov             -171 418      

Tabell 3. Reguleringer Investeringsbudsjett. Tall i 1000.  

1. Midler fra 0102 - Kirkelig fellesråd, 266 000 kr foreslås tilført prosjekt 0781 - Utvidelse Nordby kirkegård. 

2. Budsjettet for Prosjekt 0102 – Kirkelig fellesråd reduseres med 266 000 kr.  

3. 0626 – Trafikksikkerhetstiltak Rustad kan avsluttes og gjenværende midler, 870 000 kr, kan reguleres ut.  

4.  0690 – Deler av trafikksikkerhetstiltakene tilknyttet 0626 er kostnadsført på Modulskolen. Prosjektet har behov for 

tilførte midler for å dekke dette. Det foreslås å øke rammen med 870 000 kr.  

5. Det ble i 1. tertial bevilget 40,4 mill. kr til prosjekt 0630 - Flerbrukshall Ås vgs. Det blir ikke bygging i 2018 og 40 

mill. kr foreslås flyttet til budsjett 2019. 

6. Budsjettet 2018 for 0600 - Rustad skole i kan reduseres med 100 mill. kr. Midlene flyttes til budsjett 2019. Total 

ramme vil vurderes i forbindelse med HP 2019-2022.  
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7. Budsjettet 2018 for 0307 – Moer sykehjem kan reduseres med 13,324 mill. kr. Midlene flyttes til budsjett 2019.  

8. 0700 – Standardheving/påkostning har behov for at rammen økes med 3,650 mill. kr. Dette skyldes omfattende 

behov for brannforebyggende tiltak i Tunveien 3, 5 og 7, blant annet som følge av endret brannklasse.  

9. Arbeidene på 0309 - Granheim Carport er ferdig og prosjektet kan avsluttes. Det gjenstår 79 000 kr som reguleres ut 

av budsjettet. 

10. Det ble i K-sak 32/18 og og K/sak 56/18 vedtatt at 0622-Alternative kontorlokaler, Brekkeveien 10, ikke skulle 

gjennomføres. Gjenværende budsjett, 21,615 mill. kr reguleres ut.  

Finansiering Regnskap 2018 
Revidert budsjett 

2018 
Endring i budsjett 

2018 
Nytt revidert 
budsjett 2018 

11 Til ubundet investeringsfond       30 000        81 992         1 136        83 128  

12 Fra vedlikeholdsfond               -         -3 600        -3 600  

13 Fra bundet investeringsfond           -             -           -956          -956  

14 Fra ubundet investeringsfond           -         -9 674        -1 815       -11 489  

15 Redusert låneopptak           -       -476 653       176 653      -300 000  

 Tabell 4: Regulering av finansieringsbehov investeringer. Tall i hele 1000.  

11. Det avsettes 1,136 mill. kr til ubundet investeringsfond.  

12. Det foreslås å benytte 3,6 mill. kr fra Vedlikeholdsfond kto.nr. 25650621.  

13. Det foreslås å benytte gjenværende 955 862 kr fra bundet investeringsfond Salg Åslund. Midlene var avsatt til 

sykehjemsformål, men er ikke benyttet siden 2012 da prosjekt 0608 Moer sykehjem ble avsluttet.   Dette er i tråd med 

kommunestyrets verbalvedtak om å redusere antall fond.  

14. Det brukes 1,815 mill. kr fra ubundet investeringsfond.  

15. Årets låneopptak reduseres med 176,653 mill. kr til 300 mill. kr.  

Ikrafttredelse 
Umiddelbart 
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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

PS 26/18 Henvendelse til kontrollutvalget - Oppjustering av  
  driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeuter -  
  Ny behandling 
Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00104-5 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ås kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg: 
Oppjustering av driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeuter - Innhenting av 
opplysninger 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalget vedtok 12.6.18 i sak 17/18 Henvendelse til kontrollutvalget - 
Oppjustering av driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeuter følgende: 

1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.
2. Kontrollutvalget ber rådmann om en skriftlig redegjørelse om Ås kommunes oppfølging av

kommunestyrets vedtak 3.4.13 i K-sak 15/13.

Bakgrunn for saken 
Kontrollutvalget mottok 1.6.18 en skriftlig henvendelse fra Ås Fysioterapi og 
Treningssenter, datert samme dag.  

Henvendelsen gjelder politisk vedtak i Ås kommunestyre fra 2013 om en 
opptrappingsplan fra 2014-2018, hvor alle driftsavtalene med privatpraktiserende 
fysioterapeuter skulle oppjusteres til 100 prosent. Ifølge de som har henvendt seg til 
kontrollutvalget så har Ås kommune ikke gjennomført dette vedtaket.  

Henvendelsen er vedlagt i sin helhet. Kommunestyrets vedtak 3.4.13 i K-sak 15/13 
følger vedlagt. 

Hjemmel:  
Det følger av lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven, koml.) § 77 nr.7:  

7. Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt,
kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som
det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene.

Det følger videre av Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner § 4 annet ledd:  

Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller 
fylkeskommunens folkevalgte organer.  
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Kontrollutvalgets kompetanse:  
Kontrollutvalget kan som hovedregel se på følgende forhold: 
 
 Faktiske forhold, herunder faktagrunnlaget for henvendelser  
 Formelle forhold, herunder blant annet om det er riktig myndighetsutøvelse fra 

kommunens side, korrekt hjemmelsgrunnlag etc.  
 Prosessuelle forhold, herunder blant annet saksgang, saksbehandlingstid, 

etterlevelse av rutiner etc.  
 
Kontrollutvalget er i stor grad avskåret fra muligheten til å vurdere materielle forhold, 
dvs. et vedtaks omfang og/eller innhold eller skjønnsmessige vurderinger. 
 
 
VURDERING 
Ås kommune v/rådmann har i brev, datert 17.9.18, gitt en skriftlig tilbakemelding til 
kontrollutvalget. Brevet følger vedlagt.  
 
 
Sekretariatets vurdering:  
Sekretariatet er av den formening at på bakgrunn av rådmannens svar, vil saken 
komme opp på det politiske sakskartet i Ås kommune i forbindelse med 
handlingsprogram med budsjett for årene 2019 – 2022.  
 
Sekretariatet er av den formening at sakens karakter vil da endre seg og falle utenfor 
kontrollutvalgets oppgave, med hensyn til at kontrollutvalget ikke kan overprøve 
politiske prioriteringer. 
 
Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 
 
 
Ås, 30.10.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

PS 27/18 Status forvaltningsrevisjon 2012 - 2018 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00112-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ås kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg: 
Ås Status Forvaltningsrevisjon 2012-2018 

SAKSUTREDNING: 
HJEMMEL  
Det følger av lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner 
(koml.) § 77 nr.4 følgende:  

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)

Det følger av Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner § 11 og § 12 følgende: 

§ 11.Rapporter om forvaltningsrevisjon

Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, skal kontrollutvalget avgi 
rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvilke forvaltningsrevisjoner som er gjennomført og om 
resultatene av disse, jf. § 8 i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner.  

§ 12.Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter

Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i tilknytning til 
behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp. Kontrollutvalget skal gi rapport til 
kommunestyret eller fylkestinget om hvordan kommunestyrets eller fylkestingets merknader til rapport 
om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp. Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter 
utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte.  

VURDERING  
Vedlagt følger oversikt over status forvaltningsrevisjon for perioden 2012 – 2018 

Status grønn  
De fleste saker i perioden anses avsluttet gjennom kommunestyrets endelige vedtak. 
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Status gul  
Det er 1 sak som er kategorisert som under behandling. Dette gjelder følgende 
forvaltningsrevisjonsprosjekt: 

 Follo landbrukskontor (2018): Dette er et fellesprosjekt mellom kontrollutvalgene
Frogn, Nesodden, Ski, Vestby og Ås. Follo Distriktsrevisjon IKS så for seg i sin
prosjektplan å oversende samt behandle revisjonsrapporten i oktober 2018. Dette
er nå endret til november/desember 2018.

Status oransje  
Det er 4 saker som er kategorisert som under videre oppfølging. Dette gjelder 
følgende saker: 

 Barnevernstjenesten – hjelpetiltak i hjemmet (2017): Ås kommunestyre vedtok
25.10.17 i sak 54/17 Forvaltningsrevisjonsrapport - Barneverntjenesten -
Hjelpetiltak i hjemmet følgende:

I. Kommunestyret merker seg at revisjonen gir Ås kommune følgende anbefalinger:
1. Gjennomføre tiltak som avklarer roller og ansvar for kommunens tjenesteenheter,

de krav lovverkene setter til enhetene og hvordan helhetlige tilbud på tvers av
enheter kan sikre at barn og foreldre får et best mulig tilbud om hjelpetiltak.

2. Utvikle en helhetlig plan som samordner tjenestetilbudet til barn og unge.
3. Sikre at bekymringsmeldinger sendes til barnevernet, herunder at:

a. Saker som bør meldes, blir meldt.
b. Følge opp den lave meldingsfrekvensen fra barnehagene.
c. Klargjøre den enkeltes personlige ansvar for å melde.

4. Påse at tiltaksplaner beskriver en ønsket situasjon som lar seg evaluere.
Evalueringen bør gjennomføres mer systematisk med fokus på om de tiltak som
iverksettes, fører til at målene for tiltakene blir nådd.

5. Sørge for at skriftlige avtaler inngås mellom barnevernet og de enheter som bør
samarbeide.

II. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene og melde tilbake til
kontrollutvalget om resultatet innen 12 måneder.

Her skulle rådmann gitt tilbakemelding til kontrollutvalget innen 12 måneder, dvs. 
innen 25.10.18. Sekretariatet har per dags dato ikke mottatt noen skriftlig 
tilbakemelding fra rådmann i denne saken. Kontrollutvalget bør vurdere om en 
overfor rådmann skal etterlyse tilbakemelding i denne saken. 

 Søndre Follo Renseanlegg IKS (2018): Ås kommunestyre vedtok 12.9.18 i sak
61/18 Rapport om selskapskontroll - Søndre Follo Renseanlegg IKS
følgende:

1. Kommunestyret ber Ås kommunes medlemmer av representantskapet i Søndre Follo
Renseanlegg IKS sørge for at selskapet setter i verk følgende tiltak:

a. Gjennomfører planlagte evalueringer av måloppnåelse og kostnadseffektivitet, og
sikrer at det blir rapportert om dette til styret.

b. Ferdigstiller arbeid med utvikling av skriftlige rutiner for budsjettarbeidet.
c. Sikrer en tilstrekkelig rensekapasitet for avløpsvann som bidrar til etterlevelse av

utslippskrav, i samsvar med lov og forskrift, utslippstillatelse og statlige pålegg.



27/18 Status forvaltningsrevisjon 2012 - 2018 - 18/00112-1 Status forvaltningsrevisjon 2012 - 2018 : Status forvaltningsrevisjon 2012 - 2018

Side 3 av 4 

2. Kommunestyret ber Ås kommunes representanter i representantskapet melde tilbake til
kommunestyret om oppfølging av anbefalingene under punkt 1 innen seks måneder.

Her er det Ås kommunes representanter i representantskapet i Søndre Follo 
Renseanlegg IKS som skal rapportere tilbake til Ås kommunestyre innen seks 
måneder, dvs. innen 12.3.19. Kontrollutvalget har ingen direkte rolle ved 
oppfølgingen av denne saken, men har et påse-ansvar for at vedtaket følges opp og 
rapportering skjer.   

 Psykisk helsearbeid for barn og unge (2018): Ås kommunestyre vedtok 24.10.18 i
sak 77/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid for barn og
unge følgende:

1. Kommunestyret har behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten om psykisk helsearbeid for
barn og unge i Ås kommune. Kommunestyret ber om at det utarbeides en helhetlig barne-  
og ungdomsplan som berører alle barn og unge. Den må være sektorovergripende og blant
annet være forankret i rikspolitiske retningslinjer (plan- og bygningsloven).
Kommunestyret ber rådmannen følge opp med følgende tiltak:
a) Utarbeide en oversikt over hvilke grupper av barn og unge som er risikoutsatt i forhold

til utvikling av psykiske vansker.
b) Utarbeide en samlet oversikt over tiltak rettet mot målgruppen.
c) Sørge for at tiltak er samordnet og forankret i kommunens ledelse.
d) Utarbeide skriftlige avtaler som ramme for de samarbeidsordninger som etableres.
e) Vurdere om en mer fleksibel bruk av individuell plan kan praktiseres når dette kan være

nyttig for brukeren.
2. Kommunestyret ber rådmannen melde tilbake til kontrollutvalget om iverksettingen av

tiltakene innen seks måneder, og helhetlig barne- og ungdomsplan skal være ferdigstilt
innen ett år.

Her skal rådmann gi tilbakemelding til kontrollutvalget innen seks måneder, dvs. 
innen 24.4.19. Sekretariatet vil foreslå at kontrollutvalget følger opp denne saken i 
løpet av 1.halvår 2019. 

 Investeringer og gjeld (2018): Ås kommunestyre vedtok 24.10.18 i sak 78/18
Forvaltningsrevisjonsrapport – Investeringer og gjeld i Ås kommune
følgende:

1. Kommunestyret har behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten om Investeringer og gjeld Ås
kommune og ber rådmannen utarbeide forslag til følgende tiltak som skal til politisk
behandling:

a. En administrativ prosjektmodell for investeringer skal utarbeides.
b. Overordnede prinsipper for valg og prioriteringer av investeringsprosjekter utarbeides.
c. Realistisk ettårig investeringsbudsjett vektlegges.

2. Kommunestyret ber rådmannen melde tilbake til kontrollutvalget om utarbeidelsen av
administrativ prosjektmodell og iverksettingen av øvrige tiltak innen utgangen av første
halvår 2019.
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Her skal rådmann gi tilbakemelding til kontrollutvalget innen 1.halvår 2019, dvs. 
innen 30.6.2019. Sekretariatet vil foreslå at kontrollutvalget følger opp denne saken 
våren 2019. 

Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 

Ås, 26.10.18 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 



27/18 Status forvaltningsrevisjon 2012 - 2018 - 18/00112-1 Status forvaltningsrevisjon 2012 - 2018 : Ås Status Forvaltningsrevisjon 2012-2018

Kontrollutvalget i 
Ås kommune 

STATUS FORVALTNINGSREVISJON 2012 - 2018 
Nr. 1/18       A jour pr 30.10.18 

Kommune Prosjekt Ansvar/ 
Utfører 

1.Tema 2.Mål/ 
problemstillinger

3.Prosjektplan 4.FR-rapport 5.Oppfølging
FR-rapport

6.Annet

Ås 

2012: 

Informasjonssikkerhet og IT-drift FDR KU 20.3.12 KU 8.5.12 KU 11.12.12 
KST 30.1.13 

KU 4.2.14 
KST 19.3.14 
KST 10.9.14 

2013: 

Vedlikehold av kommunale bygg FDR KU 29.1.13 KU 19.3.13 KU 14.5.13 KU 4.2.14 
KST 19.3.14 

KU 14.6.16 
KST 20.6.16 
KU 8.11.16 
KST 23.11.16 

NAV Ås FDR KU 9.10.12 KU 6.11.12 KU 11.12.12 KU 13.5.14 
KST 10.9.14 

KU 15.12.15 
KU 15.3.16 
KST 25.5.16 

2014: 

Samhandlingsreformen FDR KU 10.9.13 KU 5.11.13 KU 4.2.14 KU 3.2.15 
KST 18.3.15 

KU 13.12.16 
KST 1.2.17 
KU 12.6.18 
KST 12.9.18 

Follo Ren IKS FDR KU 10.9.13 KU 17.6.14 KU 16.9.14 KU 12.5.15 
KST 10.6.15 

Felles 
prosjekt 

2015: 

Dokumentbehandling og arkiv FDR KU 16.9.14 KU 4.11.14 KU 3.2.15 
KU 17.3.15 

KU 8.9.15 
KST 21.10.15 

KU 27.9.16 
KST 12.10.16 

Hjemmetjenester FDR KU 16.9.14 KU 4.11.14 KU 3.2.15 KU 20.10.15 
KST 9.12.15 

KU 14.6.16 
KST 20.6.16 

2016: 

Kunstinnkjøp til kommunen KU/ 
FIKS/FDR 

KU 
20.10.15 

KU 9.2.16 
KST 25.5.16 

Egen 
undersøkelse 

Samfunnssikkerhet og beredskap FDR KU 
20.10.15 

KU 15.12.15 KU 9.2.16 KU 8.11.16 
KST 23.11.16 

KU 23.1.18 
KST 14.2.18 

Skoleutbygging FDR KU 
20.10.15 

KU 15.12.15 KU 9.2.16 KU 14.6.16 
KST 7.9.16 
KST 23.11.16 

KU 9.5.17 
KST 23.05.17 

2017: 
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Internkontroll FDR KU 8.11.16 KU 13.12.16 KU 24.1.17 KU 12.9.17 
KST 25.10.17 

KU 25.9.18 
KST 24.10.18 

Barnevernstjenesten 
– hjelpetiltak i hjemmet 

FDR KU 8.11.16 KU 13.12.16 KU 24.1.17 KU 12.9.17 
KST 25.10.17 

(frist: 12 mnd.) 

2018: 

Psykisk helsearbeid for barn og 
unge 

FDR KU 12.9.17 KU 31.10.17 KU 12.12.17 KU 25.9.18 
KST 24.10.18 

(frist: 6 mnd.) 

Investeringer og gjeld FDR KU 12.9.17 KU 31.10.17 KU 12.12.17 KU 25.9.18 
KST 24.10.18 

(frist: 1.halvår 
2019) 

Søndre Follo Renseanlegg IKS Deloitte KU 10.4.18 
KST 12.9.18 

(frist: 6 mnd.) Utført for 
Vestby 

Follo landbrukskontor FDR KU 13.6.17 KU 12.9.17 
KU 12.12.17 

KU 23.1.18 Felles 
prosjekt 

Statuskoder 

A Saken er avsluttet 

B Under behandling 

O Til videre oppfølging 

U Saken utgår 
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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

PS 28/18 Tema for forvaltningsrevisjon 2019 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00155-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ås kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

1. Kontrollutvalget velger følgende tema for forvaltningsrevisjon i 2019:
1)
2)

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet utarbeide forslag til mål og problemstillinger for
hvert av prosjektene til neste møte.

Vedlegg: 
Plan forvaltningsrevisjon Ås  2017 - 2020, FDR OverordnetAnalyse 

SAKSUTREDNING: 
Ås kommunestyre vedtok 12.10.16 i sak 82/16 Sak fra Kontrollutvalget - Plan for 
forvaltningsrevisjon 2017-2020 følgende: 

1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for
2017 – 2020.

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer av prioriteringene i planperioden.

Ås kommune får utført i gjennomsnitt to forvaltningsrevisjonsprosjekt pr. år. 

Aktuelle forvaltningsrevisjonsprosjekt 
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 prioriterte følgende prosjekt: 

Prosjekt Aktuelle tema Merknad 

1. Administrativ organisering Vurdere hensiktsmessigheten 
av nåværende 
organisasjonsstruktur 
Måloppnåelse og effektivitet 

2. Investeringer og gjeld Kommunens sårbarhet for 
renteoppgang 
Investeringsprogrammets 
hensiktsmessighet Bruk av 
aktuelle statstilskudd til 
investeringer 

FR prosjekt 2018 

3. Kommunale innkjøp Innkjøpenes effektivitet 
Bestillerkompetanse  
Bruken av rammeavtaler  
Etiske innkjøp  
Bruken av felles innkjøpskontor 

4. Internkontroll Etterlevelse av regelverket i FR prosjekt 2017 
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tjenesteproduksjon og 
myndighetsutøvelse 

5. Barn og unges psykiske 
helse 

Hvordan kan kommunale 
virksomheter hver for seg og 
sammen bidra til unge 
innbyggeres livsmestring 
Skolens virkemidler overfor 
utagerende elever 

FR prosjekt 2018 

6. Flyktningetjenesten Integreringen av flyktninger 
som bosettes i kommunen. Nås 
målene for bolig, barnehage, 
skole og arbeid Enslige 
mindreårige og voksne 

 

7. Barnevern Etterlevelse av regelverket FR prosjekt 2017 

8. Utleieboliger Kommunens forvaltning av 
boligene  
Husleiepriser, belegg, boevne. 

 

9. Prosjektledelse bygg Holdes budsjettene Kvaliteten 
på byggene 

 

10. Korrupsjon Forebygging  
Håndtering av saker 

 

11. Forvaltningsrevisjon av et 
selskap 

Effektivitet og måloppfyllelse 2018: Søndre Follo 
Renseanlegg IKS 
(utført for Vestby KU) 

 
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 følger vedlagt. 
 
Fremdriftsplan  
En ser for seg følgende fremdrift: 
 
Fase Beskrivelse Dato/tidsperiode 

1 Tema for forvaltningsrevisjon 06.11.18 

2 Mål og problemstillinger 11.12.18 

3 Prosjektplan Januar/februar 2019 

4 Forvaltningsrevisjonsrapport  September/oktober 2019 

5 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Frist: 6 mnd./12 mnd. etter vedtak i 
kommunestyre 

 
Avslutning 
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. 
 
 
Ås, 30.10.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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PLAN FOR 
GJENNOMFØRING AV 
FORVALTNINGSREVISJON 
2017 – 2020 
Ås kommune 

Vedtatt av kommunestyret 12. oktober 2016, 
Jf. sak  82/16  
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Plan for forvaltningsrevisjon i Ås kommune  
2017 - 2020 
Bakgrunn 
 
Kommunelovens § 77 bestemmer at kontrollutvalget skal påse at det blir gjennomført 
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut 
fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). 
 
I henhold til § 78 i loven skal forvaltningsrevisjonen  i kommunen gjøres årlig. I 
forskriften går det fram (§10) at kontrollutvalget skal utarbeide en plan for 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon.  
 
Forvaltningsrevisjonsarbeidet har etter hvert blitt en sentral del av kontroll- og 
tilsynsarbeidet i kommunal sektor og det er derfor viktig at kontrollutvalget og 
kommunestyret bruker plan for forvaltningsrevisjon som et redskap for å utøve en 
mest mulig målrettet og effektiv tilsynsfunksjon i kommunen. Kontrollutvalget vil ha 
planen til løpende vurdering og ber om fullmakt til å gjøre endringer i planen, dersom 
dette blir ønskelig.  
 
Kontrollutvalget har  bestilt en overordnet analyse fra  Follo distriktsrevisjon som 
grunnlag for utarbeiding av planen, jf. vedlegg. Analysen er drøftet i kontrollutvalget 
og danner et viktig grunnlag for utvalgets forslag til plan for 2017 – 2020.  
 

Innholdet i plan for forvaltningsrevisjon  
 
Forskrift om kontrollutvalg, § 10 pålegger kontrollutvalget å utarbeide en plan for 
forvaltningsrevisjon for hver kommunestyreperiode basert på en overordnet analyse 
av kommunens virksomhet. Planen skal utarbeides minst en gang i valgperioden, og 
senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. Planen skal 
vedtas av kommunestyret. 
 
Planen skal bygge på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- 
og vesentlighetsvurderinger.  «Risiko- og vesentlighetsvurderinger» betyr at det skal 
gjøres vurderinger av på hvilke områder av kommunens virksomhet det er risiko for 
vesentlige avvik i forhold til vedtak og mål som er satt.   
 
 

Formålet med forvaltningsrevisjon 
 
Formålet med gjennomføring av forvaltningsrevisjon er å bidra til at kommunen driver 
sin virksomhet etter gjeldende lover og bestemmelser og oppnår de målene som 
kommunen har satt for sin virksomhet i vedtatte planer, budsjett, årsmeldinger og 
øvrige politiske vedtak. 
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Foruten å være en viktig del av kontroll- og tilsynsarbeidet bidrar forvaltningsrevisjon 
til: 

- forbedringer i kommunen. 
- læring blant medarbeiderne. 
- diskusjon blant de folkevalgte og i administrasjonen  

Gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjonen 
Gjennomføring 
Etter at kommunestyret har vedtatt plan for forvaltningsrevisjon, vil kontrollutvalget 
sørge for å bestille forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget vedtar problemstillinger, 
prosjektplan og ressurser. Bestillingen sendes kommunens revisor.  
Rapportering 
I tråd med forskrift om revisjon § 8 skal revisor rapportere fortløpende til 
kontrollutvalget om resultater av gjennomført forvaltningsrevisjon. Videre er 
kontrollutvalget pålagt ansvar for å rapportere til kommunestyret. Rapport og 
resultater fra det enkelte forvaltningsrevisjonsprosjekt legges fortløpende frem for 
kommunestyret. Kontrollutvalget påser at kommunestyrets vedtak om hver rapport 
blir fulgt opp og rapporterer om dette til kommunestyret.  
 
Forvaltningsrevisjon i forrige planperiode (2013 - 2016) 
 
2013 
Forvaltningen av kommunens bygg 
NAV-Ås 
 
2014 
Samhandlingsreformen 
Selskapskontroll/forvaltningsrevisjon av Follo Ren IKS  
 
2015 
Dokumentbehandling og arkiv 
Hjemmetjenester 
2016 
Sikkerhet og beredskap 
Skoleutbyggingen i Ås 

 
Prioriteringer i denne planperioden 
Generelt  
Overordnet analyse er basert på innsamlet skriftlig informasjon og statistikk for 
kommunen, bl.a. Kostra-tall,  kontrollutvalgets drøftinger, innspill fra rådmannens 
ledergruppe og en questback-spørreundersøkelse blant enhetsledere.  Follo 
distriktsrevisjon mener 12 områder er særlig aktuelle for forvaltningsrevisjon i 
perioden, jf. analysen.  
Kontrollutvalget har med utgangspunkt i denne analysen prioritert tema for 
forvaltningsrevisjon 2017 – 2020.  
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Ved utformingen av et prosjekt vil kontrollutvalget avgrense temaet slik at prosjektet 
blir konkret og gir kontrollutvalget de nødvendige opplysninger for deres kontroll med 
kommunen. 
 
Kontrollutvalget velger prosjekt for det enkelte år. Erfaringene viser at det ofte vil 
dukke opp aktuelle saker som gjør at det må gjøres omprioriteringer. Prioriteringen er 
ikke til hinder for at kontrollutvalget også kan finne det aktuelt å gjennomføre 
forvaltningsrevisjon innenfor andre tjenesteområder eller med et annet innhold.   
 
Selskapskontroll 
Kommunen er pålagt å føre tilsyn med de selskapene som kommunen har 
eierinteresser i. Kontrollutvalget har bestilt en overordnet analyse for dette formålet 
hos FIKS. Selskapskontrollen har en obligatorisk del i form av eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon som er frivillig. Kontrollutvalget foreslår at det gjennomføres 
minst en forvaltningsrevisjon av selskapa som er aktuelle i løpet av planperioden. 
Denne revisjonen vil bli forsøkt samordnet med de andre eierne av de aktuelle 
selskapa.  Følgende selskap er aktuelle for slik kontroll, jf. Kommuneloven § 80: 
 

1. Alarmsentralen brann øst AS 
2. Follo lokalmedisinske senter IKS 
3. Follo Ren IKS 
4. Follo krise- og incestsenter IKS 
5. Follo Brannvesen IKS 
6. Follo distriktsrevisjon IKS  
7. Nordre Follo Renseanlegg IKS 
8. Søndre Follo Renseanlegg IKS 

 
Spørsmålet om det i perioden skal gjennomføres en forvaltningsrevisjon av et eller 
flere selskap avklares i forbindelse med planen for selskapskontroll 2017 – 2020.  
 
Prioritering av forvaltningsrevisjoner 
  
  
Follo distriktsrevisjon er kommunens revisor og står for gjennomføringen av de årlige 
forvaltningsrevisjonene.   Tilskuddene til revisjonen baserer seg på at kommunen i 
gjennomsnitt har rett på å få gjennomført 2,25 prosjekter innen forvaltningsrevisjon 
pr. år. 0,25 prosjekt per år løses ved at kommunen f.eks. får ett ekstra prosjekt hvert 
fjerde år.  
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I tillegg kan evaluering av private barnehager og samhandlingsreformen være 
aktuelle tema for forvaltningsrevisjon. 
 
Prioriteringen er ikke til hinder for at kontrollutvalget kan finne det aktuelt å 
gjennomføre forvaltningsrevisjon innenfor andre tjenesteområder eller med et annet 
innhold.  
 
 
 
 

 Prosjekt Aktuelle tema 
 

1.  Administrativ organisering Vurdere hensiktsmessigheten av 
nåværende organisasjonsstruktur 
Måloppnåelse og effektivitet 

2.  Investeringer og gjeld Kommunens sårbarhet for 
renteoppgang 
Investeringsprogrammets 
hensiktsmessighet 
Bruk av aktuelle statstilskudd til 
investeringer 

3.  Kommunale innkjøp Innkjøpenes effektivitet 
Bestillerkompetanse 
Bruken av rammeavtaler 
Etiske innkjøp  
Bruken av felles innkjøpskontor 

4.  Internkontroll Etterlevelse av  regelverket i 
tjenesteproduksjon og 
myndighetsutøvelse 

5.  Barn og unges psykiske helse Hvordan kan kommunale virksomheter 
hver for seg og sammen bidra til unge 
innbyggeres livsmestring 
Skolens virkemidler overfor utagerende 
elever. 

6.  Flyktningetjenesten Integreringen av flyktninger som 
bosettes i kommunen. 
Nås målene for bolig, barnehage, skole 
og arbeid 
Enslige mindreårige og voksne. 

7.  Barnevern Etterlevelse av regelverket 
8.  Utleieboliger Kommunens forvaltning av boligene 

Husleiepriser, belegg, boevne. 
9.  Prosjektledelse bygg Holdes budsjettene 

Kvaliteten på byggene  
10.  Korrupsjon Forebygging 

Håndtering av saker 
11.  Forvaltningsrevisjon av et 

selskap 
Effektivitet og måloppfyllelse  
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Vedlegg: Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon fra Follo distriktsrevisjon datert  

     1.6.2016  
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1 INNLEDNING 

1.1 Sammendrag 

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner pålegger utarbeiding av plan for 

forvaltningsrevisjon basert på overordnet analyse med risikovurdering én gang i fireårsperio-

den. Basert på innspill og dokumentstudier gjennomgås risikoområder.   

1.2 Konklusjon 

1.2.1 Utviklingstrekk og utfordringer 

Kommuneplan 2015–2027. Planbeskrivelse Kommuneplanens arealdel legger til grunn at det i 

Ås vil bli bygget ca. 100 boliger årlig i 2016 og 2017, ca. 640 boliger årlig i 2018 og 2019 og 

ca. 320 boliger årlig fra 2020. Boligprogrammet anslås å gi en gjennomsnittlig befolknings-

vekst på ca. 2,6 % per år. Dette tilsvarer befolkningsveksten de siste tre årene (2013–2015).  

 

Høy befolkningsvekst fører til store investeringer, især i skoleutbygging. Rådmannen anser at 

Ås kommune er avhengig av mer effektiv drift enn de fleste sammenliknbare kommuner. "For 

at dette skal realiseres er det behov for endringer i dagens organisering og drift. Kompetansen 

må brukes best mulig, og kommunen bør ha en mer effektiv bruk av arealer." (Handlingspro-

gram 2016-2019, s. 12.)  

 

1.2.2 Risiko- og vesentlighetsvurdering 

Ås kommunes kontrollutvalg, rådmannens ledergruppe og enhetsledere har gitt innspill til 

risikoområder, og revisor har studert handlingsprogrammet. På dette grunnlag gjennomgås 21 

risikoområder. Noen felles (like) forvaltningsrevisjonsprosjekter i Follo-kommunene er 

ønskelig, ifølge flere rådmenn. 

1.3 Anbefalinger  

Utfra Follo distriktsrevisjons risiko- og vesentlighetsvurdering er følgende 12 områder særlig 

aktuelle for forvaltningsrevisjon i Ås kommune 2017–2020:   

a. Administrativ organisering. 

b. Personale. 

c. Investeringer og gjeld. 

d. Kommunale innkjøp. 

e. Internkontroll. 

f. Barn og unges psykiske helse. 

g. Barnehagedrift. 

h. Flyktningetjeneste. 

i. Barnevern. 

j. Utleieboliger. 

k. Prosjektledelse bygg. 

l. Reguleringsplan og byggesak. 

 

 

Steinar Neby (sign.)    Didrik Hjort (sign.) 

revisjonssjef     avdelingsleder forvaltningsrevisjon   
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2 PROSJEKTBESKRIVELSE 

2.1 Bakgrunn 

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (2004) sier følgende:  

 § 9 Forvaltningsrevisjon: "Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskom-

munens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar med 

bestemmelsene i dette kapittel." 

 § 10 Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon: "Kontrollutvalget skal minst én 

gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fyl-

kestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. 

Planen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til kontroll-

utvalget å foreta endringer i planperioden. Planen skal baseres på en overordnet ana-

lyse av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighets-

vurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike 

sektorer og virksomheter." 

 

Kontrollutvalgsboken (Deloitte/Kommunaldepartementet 2011) definerer nøkkelbegrepene 

slik (s. 78): 

 Risiko: "Med risiko menes i denne sammenheng faren for at det kan forekomme avvik 

fra for eksempel regelverk, mål, vedtak og andre føringer som kommunen har satt for 

virksomheten. Risiko må vurderes innenfor alle kommunens tjenesteområder."  

 Vesentlighet: "For å kunne prioritere mellom områder i kommunen hvor det identifise-

res risiko for avvik, må kontrollutvalget vurdere hvilke områder som er mest vesent-

lige. Det finnes ingen objektiv størrelse å vurdere vesentlighet opp mot. Kontrollutval-

get må derfor skjønnsmessig vurdere de ulike områdene opp mot hverandre, og 

avgjøre hvilke områder de mener det er mest vesentlig å undersøke." 

 

Risiko defineres ofte som "konsekvens ganger sannsynlighet". Norges kommunerevisorfor-

bund (NKRF) sin Veileder til utarbeidelse av overordnet analyse (2010) legges til grunn for 

analysen.  

2.2 Bestilling – formål og problemstillinger 

Ås kommunes kontrollutvalg bestilte 15.12.2015 forvaltningsrevisjonsprosjekter 2016, 

herunder overordnet analyse. 

 

Formålet med overordnet analyse er å samle informasjon om kommunens virksomhet slik at 

kontrollutvalget settes i stand til å legge en fireårs plan for forvaltningsrevisjon, herunder 

prioritere mellom aktuelle temaer. Analysen omfatter to problemstillinger:  

1. Beskrive utviklingstrekk og utfordringer i kommunen. 

2. Risiko- og vesentlighetsvurdering.  

2.3 Metode 

Problemstillingene i overordnet analyse er deskriptive, uten klare revisjonskriterier. 

 

Vi har benyttet følgende datakilder i den overordnete analysen:  

1. Kommuneplan 2015–2027. Samfunnsdel (vedtatt av kommunestyret 2.9.2015) og 
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Kommuneplan 2015–2027. Planbeskrivelse Kommuneplanens arealdel (vedtatt 3.2.2016). 

2. Handlingsprogram 2016–2019 (9.12.2015).  

3. Kommunens internettsider (www.as.kommune.no).  

4. Statistisk sentralbyrås kommune-statistikk (Kostra) og befolkningsstatistikk (Folke-

mengde og befolkningsendringar, 1. januar 2016 og Folkemengd og areal, etter kom-

mune) (ssb.no).  

5. Kommunal Rapports Kommunebarometer 2016 (foreløpig utgave) (Kommunebaromete-

ret.no). 

6. Kontrollutvalgets innspill til risikoområder.  

7. Rådmannens ledergruppes innspill til risikoområder.  

8. Enhetslederes innspill til risikoområder (Questback spørreundersøkelse).  

9. Follo distriktsrevisjons erfaringer fra tidligere forvaltningsrevisjonsprosjekter og fra regn-

skapsrevisjon.  

 

Overordnet analyse er utarbeidet med følgende fremdrift: 

 

Dato:  Aktivitet:  

15.12.2015: Ås kommunes kontrollutvalg bestilte forvaltningsrevisjonsprosjekter 2016, herunder 

overordnet analyse 

15.1.2016: Kontrollutvalgskonferanse Strømstad med idédugnad om risikovurdering. 

9.2.2016: Prosjektplan fremmet for kontrollutvalget.  

Feb. 2016: Kontrollutvalgets medlemmer drøftet risikoområder i egne partier og miljøer. 

15.3.2016: Idédugnad med rådmannens ledergruppe.  

15.3.2016: Revisor presenterte utviklingstrekk (Kostra-nøkkeltall 2015) for kontrollutvalget.   

10.5.2016:   Kontrollutvalget drøftet utkast til overordnet analyse. 

14.6.2016: Kontrollutvalget behandler overordnet analyse.  

Høst 2016: Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) fremmer Plan for forvalt-

ningsrevisjon 2017–2020 for kontrollutvalget, som fremmer den for kommunestyret.   

 

Revisor takker for godt samarbeid med Ås kommune og FIKS i prosjektet.  
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3 UTVIKLINGSTREKK OG UTFORDRINGER 

3.1 Administrativ organisering 

Ås kommunes administrasjon består av sentraladministrasjon og tre etater med 37 resultat-

enheter:    

  

 
 
Kilde: as.kommune.no 

 

I rådmannens ledergruppe sitter åtte personer: rådmannen, tre etatssjefer, økonomisjef, orga-

nisasjons- og personalsjef, service- og kommunikasjonssjef og plan- og utviklingssjef. 

3.2 Utviklingstrekk 

Under arbeidet med overordnet analyse har revisor presentert 35 indikatorer på kommunens 

utvikling 2013–2015, sammenliknet med andre kommuner, hentet for det meste fra Kostra-

statistikk.
1
  Her gjengis bare enkelte utviklingstrekk:  

 

                                                           
1
 Kostra er Kommunaldepartementets regnskaps- og rapporteringsstandard for norske kommuner fra 2001. 

Kostra-gruppen er liknende kommuner – mest korrekt å sammenlikne med. Kostra-gruppe 7 består av 

"Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter", ofte 

omegnskommuner rundt byer. 31 kommuner, bl.a. 11 Akershus-kommuner: Ås, Nesodden, Enebakk, Vestby, 

Aurskog-Høland, Nes, Nannestad, Sørum, Fet, Rælingen og Gjerdrum.  
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3.2.1 Befolkning 

 Ås vokste med 489 innbyggere i 2015 til 18 992 innbyggere (1.1.2016). Befolknings-

veksten utgjorde 2,6 % – mot 0,9 % i landet.  

 Også over de siste tre årene har Ås' folkemengde steget med gjennomsnittlig 2,6 % per 

år (2,3 % i 2013, 3,0 % i 2014 og 2,6 % i 2015). 

 Over tiårsperioden 2006–2015 vokste Ås' folkemengde med 30,7 %, hvilket ga 4. 

plass i kommune-Norge.
2
 

 I forhold til Kostra-gruppe 7 har Ås litt større andel barn i barnehagealder, normal 

andel i grunnskolealder og normal andel innbyggere 80 år og over. 

 

3.2.2 Personale  

 Ås kommunes personale utførte til sammen ca. 1 064 årsverk i 2015. 

 Sammenliknet med Kostra-gruppe 7 har Ås kommune (2014) noe høyere andel års-

verk i administrasjon, tilnærmet lik andel årsverk i grunnskole og klart lavere andel 

årsverk i helse- og sosialtjenester.  

 Ås kommune hadde et totalt sykefravær på 8,4 % i 2015 – på linje med fire Follo-

kommuners gjennomsnitt (8,3 %, ifølge kommunenes årsrapporter). 

 

3.2.3 Kommuneøkonomi 

 Ås kommune hadde driftsinntekter på til sammen nesten 1,3 mrd. kr i regnskap 2015. 

 Kommunen hadde netto driftsresultat på 5,2 mill. kr (0,9 % av sum driftsinntekter) i 

2014 og 46,8 mill. kr (3,9 %) i 2015. Sistnevnte var høyere enn anbefalt minimum 

(1,75 %, ifølge teknisk beregningsutvalg). Det gode driftsresultatet i 2015 forklares 

med høy skatteinngang, redusert pensjonspremie og høy kapasitetsutnytting uten 

tilsvarende utgiftsvekst.  

 Gode økonomiske resultater de senere årene har bidratt til å styrke kommunens 

disposisjonsfond, som beløper seg til 96 mill. kr etter 2015. I tillegg kommer et 

everksfond på ca. 120 mill. kr.  

 Kommunens netto lånegjeld – 55 289 kr per innbygger – er likt med Kostra-gruppe 7. 

 

3.2.4 Tjenesteområder  

 Ås kommunes grunnskoler kostet 101 578 kr per elev i 2015 – lik gjennomsnittet i 

Kostra-gruppe 7.  

 En sykehjemsplass kostet vel 1,1 mill. kr i 2015 – 10 % mer enn Kostra-gruppe 7 

(gjennomsnitt). 

 Barneverntjenestens utgifter stiger i Ås, som i andre kommuner.  

 Avløpstjeneste (kloakk) kostet 3 520 kr (+ mva) for en 120 m
2
 bolig i 2015 – 17 % 

under Kostra-gruppe 7.   

 Kommunale byggs energiforbruk har gått ned i Ås de siste par årene – til 159 kWh per 

m
2
 i 2015. 

 

                                                           
2
 SSBs statistikk Folkemengd og areal, etter kommune viser at landets folkemengde vokste med 12,4 % over 

tiårsperioden 1.1.2006–1.1.2016. Fem kommuner vokste med over 30 %: Rennesøy (42,3 %), Ullensaker (35,3 

%), Meland (31,7 %), Ås (30,7 %) og Sørum (30,5 %). De tre fylkene med høyest befolkningsvekst var: Oslo 

(22,3 %), Akershus (18,6 %) og Rogaland (18,3 %).  
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Kommunal Rapports Kommunebarometer 2016, som måler tjenesteyting og økonomi ved 

hjelp av 124 Kostra-indikatorer, plasserer Ås kommune som nr. 27 blant landets 428 

kommuner (uten justering for inntektsnivå). Kommunebarometeret oppsummerer Ås 

kommune slik: "Totalt er profilen veldig positiv, langt bedre enn i normalkommunen." 

3.3 Utfordringer 

3.3.1 Overordnete mål 

Basert på Kommuneplan 2015–2027. Samfunnsdel setter Handlingsprogram 2016–2019 (s. 3) 

opp seks hovedmål for Ås kommune:  

1. "Innen 2027 er Ås en miljøvennlig kommune med fokus på bærekraftig ressursbruk. 

2. Innen 2027 er Ås en inkluderende og mangfoldig kommune. 

3. Innen 2027 er Ås et kunnskaps- og kultursenter i regionen.  

4. Innen 2027 er Ås kommune et godt sted å bo for alle kommunens innbyggere. 

5. Innen 2027 er Ås kommune en aktiv samfunnsutvikler og en attraktiv arbeidsgiver. 

6. Innen 2027 skal Ås kommune levere gode og effektive tjenester til kommunens 

innbyggere." 

 

Handlingsprogrammet inndeler hovedmålene i 25 delmål med tiltak. Kommunen innfører i 

2016 et nytt opplegg for målstyring basert på hovedsatsingsområdene miljø, mangfold og 

muligheter.  

 

3.3.2 Boligbygging og befolkningsprognose 

Boligprogrammet fastsettes i Kommuneplan 2015–2027. Planbeskrivelse Kommuneplanens 

arealdel. Boligprogrammet legger til grunn at det i Ås vil bli bygget ca. 100 boliger årlig i 

2016 og 2017, ca. 640 boliger årlig i 2018 og 2019, og ca. 320 boliger årlig i 2020–2030. 

Plan- og utviklingssjefen understreker at boligprogrammet er usikkert. Realisert boligbygging 

vil avhenge av regulering (21 felt er ferdig regulert; 18 felt er uregulert/under regulering) og 

private aktørers utbyggingsinteresse.  

  

"I hht dette boligprogrammet forventes en befolkningsvekst på om lag 7 000 nye innbyggere 

fram mot 2030." Dette tilsvarer en gjennomsnittlig befolkningsvekst på ca. 2,6 % per år, det 

vil si samme befolkningsvekst som de siste tre årene (2013–2015).  

 

Akershus fylkeskommune og Oslo kommune vedtok i desember 2015 Regional plan for areal 

og transport i Oslo og Akershus, som skal styre boligutbygging og transport i Oslo og Akers-

hus frem mot 2030. Planen definerer Ås som en "regionby" – ved siden av Sandvika, Asker, 

Lillestrøm, Jessheim og Ski. Området mellom Oslo, Asker, Lillestrøm og Ski har i planen fått 

navnet Bybåndet; her kommer den sterkeste fortetningen, også ved bygging i høyden. Ås 

defineres som en regionby, men faller utenfor området med sterkest urbanisering.  

 

Ved siden av nærhet til hovedstaden er Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 

(NMBU) en drivkraft i befolkningsveksten i Ås. 

 

3.3.3 Utfordringer mot 2020  

Basert på utviklingstrekk og Handlingsprogram 2016–2019 oppsummerer revisor følgende 

utfordringer for Ås kommune til 2020: 
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1 Omfattende investeringer:  

 Høyest befolkningsvekst forventes blant barn under 13 år og eldre over 70 år. Kapasiteten 

i barnehager, skoler og eldreomsorg må derfor utvides.  

 "Ås kommune står foran sitt største investeringsløft noensinne, med investeringer i 

planperioden på 1,2 milliarder kroner" (s. 3).  

 

2 Press på driftsbudsjett - omstillingsbehov:  

 Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) viser realvekst (25 mill. kr i 2016), for å dekke økt 

tjenesteproduksjon til en voksende befolkning.  

 "Ås kommune er avhengig av mer effektiv drift enn de fleste sammenlignbare kommu-

nene," og rådmannens budskap er "Stram økonomistyring" (s. 11). "For at dette skal reali-

seres er det behov for endringer i dagens organisering og drift. Kompetansen må brukes 

best mulig, og kommunen bør ha en mer effektiv bruk av arealer."  

 

3 Sentraladministrasjon – innsparinger:  

 Handlingsprogrammet (s. 22 og 72) viser at stab- og støttefunksjonene skal driftes med 

noe reduserte driftsrammer, bl.a. gjennom reduksjon i seniorpolitiske tiltak og sykefravær 

og økte inntekter (parkeringsavgift m.m.).  

 

4 Oppvekst- og kulturetat – nye skoler:  

 Nye skoler kommer i drift både i 2018, 2019 og 2021. Et par nye barnehager er også i 

støpeskjeen. Både byggefase og innflytting vil kreve stor innsats fra personalet.   

 

5 Helse- og sosialetat – jevn økning:  

 Follo Lokalmedisinske senter IKS, Ski, kom i drift i 2016. Nytt demenssenter med 30 

plasser og ni nye plasser på mottaksavdeling åpnes i 2017.  

 Økte utgifter til barnevern (to nye saksbehandler-stillinger) og sosialhjelp m.m. gjør at 

helse- og sosialetaten får økte budsjettrammer fremover.  

 

6 Teknikk- og miljøetat – prosjektstyring:  

 Et omfattende investeringsprogram skal styres. Prosjektavdeling omorganiseres til en 

stabsfunksjon under etatsjef teknikk og miljø i august 2016; tre stillinger opprettes.  
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4 RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING 

SENTRALADM.,

PERSONAL, 

ØKONOMI 

 

Risiko for avvik: 

 

Risikovurdering 

(Høy, Middels, 

Lav) 

 

Vesentlighet: 

Område: Konse-

kvens: 

Sann-

synligh: 

Skillet politikk/ 

administrasjon: 

Risiko for at kommunens effekti-

vitet hemmes av uklar arbeids-

deling mellom politisk og admi-

nistrativt nivå. Ås kommunes 

reglementer vil bli revidert i 

2016. En gjennomgang et par år 

senere kan være hensiktsmessig.  

H M Rasjonell arbeids-

deling og saksgang 

er viktig, ikke minst 

i store investerings-

prosjekter. 

Administrativ 

organisering: 

Risiko for uhensiktsmessig orga-

nisering på noen områder. Orga-

nisasjonskartet har i store trekk 

ligget fast i ti år. Etter kommune-

reformens avklaring (2016) bør 

organiseringen vurderes. Etats- 

og enhetsledelse bør styrkes?  

M H Optimal administra-

tiv organisering er 

viktig for ansatte, 

folkevalgte og inn-

byggere. 

Målstyring: Risiko for at etater og resultat-

enheter ikke styres målrettet. 

Kommunen forlot opplegget for 

balansert målstyring i 2015 og 

innfører i 2016 målstyring basert 

på hovedsatsingsområdene miljø, 

mangfold og muligheter.     

M L Offentlig virksom-

het trenger målsty-

ring.  

Personale: Risiko for at vekst i befolkning 

og tjenesteyting medfører press 

på personalet. Er årsverkene 

optimalt fordelt? Rekruttere, 

utvikle og beholde kvalifiserte 

medarbeidere er en utfordring 

både i oppvekst/kultur og 

helse/sosial.  

Kommunens årsverk i h.t. egne 

tall avviker mindre fra Kostra-

statistikken enn i andre 

kommuner. 

H M Kompetent perso-

nale er avgjørende 

for kommunal 

tjenesteyting. 
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Kommunens 

driftsøkonomi: 

Risiko for at budsjettmidler 

utnyttes dårlig. Årlig gjennom-

gang i handlingsprogram "snur 

hver stein"? Noen vil hevde at 

innsparingene har gått for langt. 

Nytt inntektssystem for kommu-

nene fra 2017 kan gi endringer 

for Ås kommune. Rådmannen har 

etablert prosjekt økte inntekter i 

2016. Innhenting av statlige til-

skuddsmidler til driftsprosjekter 

kan gjennomgås om et par år. 

Også brukerbetaling (gebyrnivå), 

innkreving og Agressos funksjo-

nalitet kan sees på.   

M M Med trang kommu-

neøkonomi er jevn-

lig trimming av tje-

nesteproduksjonen 

vesentlig. Kommu-

nen gjør selv en 

årlig gjennomgang i 

budsjett/ handlings-

program. 

Investeringer  

og gjeld: 

Risiko for at kommunens gjelds-

byrde blir tung og renteutgiftene 

høye. Lånegjeld per innbygger er 

(2015) på nivå med sammenlikn-

bare kommuner. Kommunen er 

sårbar for renteoppgang. Er 

investeringsprogrammet hen-

siktsmessig, og hanker kommu-

nen inn alle aktuelle statstilskudd 

til investeringsprosjekter? 

H M Styring av investe-

ringer og gjeld er 

meget viktig. Kom-

munen gjør selv en 

årlig gjennomgang i 

budsjett/ handlings-

program.   

Kommunale 

innkjøp:  

 

Risiko for brudd på lov om 

offentlige anskaffelser og for 

dårlige innkjøp. Er Ås kommunes 

innkjøp effektive? Utfordringer er 

bestillerkompetanse, konkurran-

sebasert innkjøp, protokoller, 

lojalitet til rammeavtaler, etisk 

innkjøp og innkjøpssamarbeid. 

Ås, Nesodden, Frogn og Vestby 

kommuner har felles innkjøps-

kontor med fire årsverk. 

M M Regelverket for 

anskaffelser er noe 

forenklet, men fort-

satt komplisert. 

Kommuner blir 

stadig innklaget for 

Klagenemnda for 

offentlige anskaffel-

ser (KOFA). 

  

Internkontroll: Risiko for at lovverk ikke etterle-

ves i tjenesteproduksjon og myn-

dighetsutøvelse.  

H H Regelbrudd kan føre 

til rettssaker og 

omdømmetap. 
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BARNEHAGE, 

GRUNNSKOLE 
 

Område: 

 

Risiko for avvik: 

 

Risikovurdering 

(Høy, Middels, 

Lav) 

 

Vesentlighet: 

Konse-

kvens: 

Sann-

synligh: 

Barn og unges 

psykiske helse: 

Risiko for at stadig flere barn får 

psykiske lidelser og sammensatte 

hjelpebehov. Ensomhet oppgis 

som et økende problem.  Kan 

helsestasjon, barnehage, skole, 

PPT og skolehelsetjeneste bidra 

mer for unge innbyggeres livs-

mestring? Lærere føler at de 

mangler virkemidler overfor 

utagerende elever. Ås deltar i et 

KS-prosjekt i 2016. 

H H Psykiske lidelser 

blant barn og unge 

er et samfunnspro-

blem som kommu-

nene bør ta tak i. 

Barnehagedrift: Risiko for svikt i barnehagedrif-

ten og forskjellsbehandling av 

barnehager (kommunale og pri-

vate). Kvalitet i kommunale og 

private barnehager - følger barne-

hagemyndigheten opp sitt ansvar?  

H M Barnehager er viktig 

for barna – og 

kommunens 

omdømme.  

Grunnskoledrift: Risiko for at ikke alle elevgrupper 

får tilpasset opplæring. Kan 

undervisningen forbedres med 

systemtiltak og digitale undervis-

ningsmidler? Læreres og elevers 

trivsel og kompetanse er temaer.  

M L  Grunnskole er et 

stort og krevende 

tjenesteområde.  

Forvalningsrevisjon 

Skoleutbygging 

(2016) berørte 

temaet delvis. 

 

 

KULTUR, 

IDRETT, 

FRILUFTSLIV 
Område: 

 

Risiko for avvik: 

 

Risikovurdering 

(Høy, Middels, 

Lav) 

 

Vesentlighet: 

Konse-

kvens: 

Sann-

synligh: 

Kultur, idrett og 

friluftsliv:  

Risiko for at kulturtilbudet svek-

kes. Noen temaer: kulturskole, 

idrettshaller og innbyggernes 

rekreasjonsmuligheter.  

M M "Limet i lokalsam-

funnet" er viktig for 

identitet og trivsel. 
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HELSE OG 

OMSORG 
 

Område: 

 

Risiko for avvik: 

 

Risikovurdering 

(Høy, Middels, 

Lav) 

 

Vesentlighet: 

Konse-

kvens: 

Sann-

synligh: 

Pleie og omsorg: Risiko for at kommunen ikke 

makter å dekke tjenestebehovet til 

et økende antall pasienter, som 

følge av befolkningens stigende 

etterspørsel (inkludert flere yngre 

brukere, under 67 år) og sam-

handlingsreformen. Utfordringer 

er omsorgsboliger, årsverk, kom-

petanse, velferdsteknologi og 

samarbeid med andre aktører: 

Ahus (liggetid, kommunikasjon i 

Helsenett, legemiddellister, 

avvikshåndtering og kompetanse-

overføring) og Follo Lokalmedi-

sinske senter IKS, Ski. 

H H Pleie og omsorg er 

et voksende tjenes-

teområde.   

Hjemmetjenester var 

gjenstand for for-

valtningsrevisjon i 

2015.    

Ressurskrevende 

brukere: 

Risiko for at tjenesteyting til psy-

kisk utviklingshemmede m.fl. 

ikke har god kvalitet og ressurs-

bruk, samt at refusjon av utgifter 

svikter. Flere Follo-kommuner 

opplever nå økende utgifter for 

ressurskrevende brukere.  

H M Sårbar brukergruppe 

– store beløp. 

 

 

BARNEVERN, 

SOSIAL, 

FLYKTNING 
Område: 

 

Risiko for avvik: 

 

Risikovurdering 

(Høy, Middels, 

Lav) 

 

Vesentlighet: 

Konse-

kvens: 

Sann-

synligh: 

Flyktninge-

tjeneste: 

Risiko for sviktende integrering 

av flyktninger som bosettes i 

kommunen. Utfordringer er bolig, 

barnehage, skole, arbeid og 

sosialisering/integrering. Det 

gjelder enslig mindreårige og 

voksne flyktninger. 

H H Et krevende fag-

område i årene som 

kommer. 

Barnevern: Risiko for svikt i barnevernet. 

Kommunens barneverntjeneste er 

endret – med nesten dobling av 

driftsutgiftene de siste tre årene. 

Skiller barnevernet i Ås kom-

mune seg fra andre Follo-kom-

muner? To saksbehandler-

stillinger opprettes i 2016. 

H M Barnevern er viktig 

for barna og for 

kommunens 

omdømme. 
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Sosialtjenester: Risiko for at sosialhjelp utbetales 

til for mange og for lenge, men 

også for lite i noen tilfeller. 

Sosialhjelpsutbetalingene øker i 

mange kommuner – i Ås 

kommune nær dobling over to år. 

L M Hjelp til selvhjelp 

for innbyggere er 

viktig, samt å 

økonomisere med 

kommunens midler. 

 

 

EIENDOM, VAR, 

REGULERING, 

BYGGESAK  
Område: 

 

Risiko for avvik: 

 

Risikovurdering 

(Høy, Middels, 

Lav) 

 

Vesentlighet: 

Konse-

kvens: 

Sann-

synligh: 

Utleieboliger:  Risiko for feil i boligutleien. Ås 

kommune har relativt mange 

utleieboliger. Utfordringer er 

husleiepriser, utleie/belegg og 

boevne. Administrative forbed-

ringer gjennomføres i 2016–2017. 

M M Utleie av boliger er 

et krevende område 

der det lett kan opp-

stå friksjon. 

Eiendoms-

forvaltning: 

Risiko for at kommunale eien-

dommer verdiforringes. Hand-

lingsprogram 2016–2019 (s. 4) 

opplyser at "Kommunen har de 

senere årene styrket vedlikehold 

og renovering av bygg... for å ta 

igjen et betydelig etterslep" 

Andre utfordringer kan være 

system for kommunal eiendoms-

forvaltning, bruk av bygnings-

arealer og sikkerhet i kommunale 

bygg.  

M M Bygningsvedlike-

hold er et svakt 

punkt i mange 

kommuner. Ås 

kommune har gjort 

forbedringer. 

Prosjektledelse 

bygg: 

Risiko for svikt i byggeprosjekter.  

Et stort antall prosjekter og hyp-

pige endringer har medført høyt 

arbeidspress og sykefravær. Pro-

sjektavdeling omorganiseres til en 

stabsfunksjon under etatsjef tek-

nikk og miljø i 2016; tre stillinger 

opprettes. Konsulentbruken (7 

mill. kr per år) ønskes redusert.  

H M Prosjektledelse er en 

nøkkelfunksjon i 

kommunens store 

investeringsprogram 

Reguleringsplan 

og byggesak: 

Risiko for mangler i reguleringer 

og byggesaksbehandling. Ås har 

stort utbyggingstrykk. Kan plan-

arbeid og byggesaksbehandling 

forbedres? Gir byggesaksgebyrer 

kostnadsdekning (selvkost)? 

Kommunesammenlikning i Follo 

er ønskelig.  

H M Vellykket lokalsam-

funnsutvikling er 

krevende – og viktig 

for mange mennes-

kers trivsel.  
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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

PS 29/18 Møteplan 2019 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00156-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ås kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

1. Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 2019: 

1.halvår 2019
Tirsdag 29.januar 
Tirsdag 5.mars 
Tirsdag 23.april 
Tirsdag 11.juni 

2.halvår 2019
Tirsdag 3.september 
Tirsdag 22.oktober  
Tirsdag 26.november (konstituering av nytt kontrollutvalg) 

2. Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 18:00 

Vedlegg: 
Vedtatt møteplan 2019 - Formannskap og Kommunestyre 

SAKSUTREDNING: 
I forhold til kontrollutvalgets budsjettforslag for 2019 er det planlagt åtte møter, 
hvorav 7 ordinære kontrollutvalgsmøter.  

Sekretariatet foreslår å videreføre tirsdag som møtedag og kl. 18:00 som 
møtetidspunkt.  

Sekretariatets forslag til møtedatoer er avstemt med møteplan for øvrige folkevalgte 
organ i Ås kommune, herunder spesielt kommunestyret. 

VURDERING 
Fra og med 1.oktober 2018 må kommuneansatte selv booke møterom i 2.etg. i Ås 
kulturhus til kommunale formål. Private selskap, møter/arrangement skal bookes 
gjennom Follo catering AS. 

For å sikre fortrinnsrett til møtelokaler bør kontrollutvalgets møteplan for 2019 vedtas 
så tidlig som mulig. 

Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til diskusjon og behandling. 
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Ås, 30.10.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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1. halvår:

Uke Dag Dato  kl. Utvalg Utsending 

4 tirsdag 22. jan. 15:30 Eldrerådet 16. jan.

15:30 Ungdomsrådet "
16:30 Plan- og byggekomite "

17:30 Råd for mennesker med nedsatt funksj. "

18:30 Klima- og miljøutvalg "
onsdag 23. jan. 18:30 Hovedutvalg for helse og sosial "

18:30 Hovedutvalg for oppvekst og kultur "

torsdag 24. jan. 18:00 Hovedutvalg for teknikk og miljø "

5 onsdag 30. jan. 16:30 Administrasjonsutvalget "

18:30 Formannskap "

7 onsdag 13. feb. 18:30 Kommunestyre 6. feb.

10 tirsdag 5. mar. 15:30 Eldrerådet 27. feb.

15:30 Ungdomsrådet "

16:30 Plan- og byggekomite "

17:30 Råd for mennesker med nedsatt funksj. "

18:30 Klima- og miljøutvalg "

onsdag 6. mar. 18:30 Hovedutvalg for helse og sosial "

18:30 Hovedutvalg for oppvekst og kultur "

torsdag 7. mar. 18:00 Hovedutvalg for teknikk og miljø "

11 onsdag 13. mar. 16:30 Administrasjonsutvalget "

18:30 Formannskap "

13 onsdag 27. mar. 18:30 Kommunestyre 20. mar.

15 tirsdag 9. apr. 15:30 Eldrerådet 3. apr.

15:30 Ungdomsrådet "

16:30 Plan- og byggekomite "

17:30 Råd for mennesker med nedsatt funksj. "

18:30 Klima- og miljøutvalg "

onsdag 10. apr. 18:30 Hovedutvalg for helse og sosial "

18:30 Hovedutvalg for oppvekst og kultur "

torsdag 11. apr. 18:00 Hovedutvalg for teknikk og miljø "

17 onsdag 24. apr. 16:30 Administrasjonsutvalget "

18:30 Formannskap "

19 onsdag 8. mai. 18:30 Kommunestyre 30. apr.

21 tirsdag 21. mai. 15:30 Eldrerådet 15. mai.

15:30 Ungdomsrådet "

16:30 Plan- og byggekomite "

17:30 Råd for mennesker med nedsatt funksj. "

18:30 Klima- og miljøutvalg "

onsdag 22.mai 18:30 Hovedutvalg for helse og sosial "

18:30 Hovedutvalg for oppvekst og kultur "

torsdag 23.mai 18:00 Hovedutvalg for teknikk og miljø "

23 onsdag 5. jun. 16:30 Administrasjonsutvalget "

18:30 Formannskap "

25 onsdag 19. jun. 09:00 Kommunestyre 12. jun.

25 torsdag 20. juni 18:00 Hovedutvalg for teknikk og miljø "

Møteplanen gjelder formannskap og kommunestyre og er bare retningsgivende for øvrige utvalg. 

Vedtatt møteplan 2019  - Formannskap og kommunestyre K-67/18
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2. halvår 2019

Uke Dag Dato  kl. Utvalg Utsend.

34 tirsdag 20. aug. 15:30 Eldrerådet 14. aug.

15:30 Ungdomsrådet "

16:30 Plan- og byggekomite "

17:30 Råd for mennesker med nedsatt funksj. "

18:30 Klima- og miljøutvalg "

onsdag 21. aug. 18:30 Hovedutvalg for helse og sosial "

18:30 Hovedutvalg for oppvekst og kultur "

torsdag 22. aug. 18:00 Hovedutvalg for teknikk og miljø "

35 onsdag 28. aug. 16:30 Administrasjonsutvalget "

18:30 Formannskap "

36 onsdag 4. sep. 18:30 Kommunestyre 28. aug.

39 torsdag 26. sep. 18:00 Hovedutvalg for teknikk og miljø 18. sept.

41 tirsdag 8. okt. 15:30 Eldrerådet 25. sept.

15:30 Ungdomsrådet "

16:30 Plan- og byggekomite "

17:30 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne "

18:30 Klima- og miljøutvalg "

onsdag 9. okt. 18:30 Hovedutvalg for helse og sosial "

18:30 Hovedutvalg for oppvekst og kultur "

torsdag 10. okt. 18:00 Hovedutvalg for teknikk og miljø "

42 onsdag 16. okt. 16:30 Administrasjonsutvalget "

18:30 Formannskap "

43 onsdag 23. okt. 16:30 Formannskap (budsjettpresentasjon) 16.okt.

18:30 Kommunestyre -avtroppende og konstituerende "

44 tor-fre 31/10 - 1/11 Folkevalgtopplæring

45 tirsdag 5. nov. 15:30 Eldrerådet 30. okt.

15:30 Ungdomsrådet "

16:30 Plan- og byggekomite "

17:30 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne "

18:30 Klima- og miljøutvalg "

45 onsdag 6. nov. 18:30 Hovedutvalg for helse og sosial "

18:30 Hovedutvalg for oppvekst og kultur "

torsdag 7. nov. 18:30 Hovedutvalg for teknikk og miljø "

46 onsdag 13. nov. 16:30 Administrasjonsutvalget 06.nov

" 18:30 Formannskap (budsjett 1. gang) "

47 onsdag 20. nov. 16:30 Formannskap (budsjett 2. gang -  innstilling) 13. des.

20. nov. 18:30 Kommunestyre "

49 torsdag 5. des. 18:00 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27. nov.

50 onsdag 11. des. 09:00 Kommunestyre (budsjettvedtak) 4.des. 
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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

PS 30/18 Referat og orienteringer 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00072-5 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ås kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg: 
Saksutskrift K sak 76-18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll i 
Ås kommune, Saksutskrift K sak 77-18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk 
helsearbeid for barn og unge, Saksutskrift K sak 78-18 Forvaltningsrevisjonsrapport 
– Investeringer og gjeld i Ås kommune, Protokoll Ås KU 250918, Forespørsel om
avlysning av møter i folkevalgte organ etter kommuneloven 32, Aktivitetsplan pr
250918

SAKSUTREDNING: 

Referatsaker (RS): 

RS 06/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll i Ås kommune, 
saksprotokoll K sak 76/18 (vedlagt) 

RS 07/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid for barn og unge, 
saksprotokoll K sak 77/18 (vedlagt) 

RS 08/18 Forvaltningsrevisjonsrapport – Investeringer og gjeld i Ås kommune, 
saksprotokoll K sak 78/18 (vedlagt) 

Orienteringssaker (OS): 

OS 33/18 Protokoll Ås KU 25.9.18 (vedlagt) 
OS 34/18 Forespørsel om avlysning av møter i folkevalgte organ etter 

kommuneloven § 32, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 
datert 15.10.18 (vedlagt) 

OS 35/18 Aktivitetsplan pr 25.9.18 (vedlagt) 

Ås, 30.10.18 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Saksutskrift 
 

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll i Ås 
kommune 

 
Arkivsak-dok. 16/03898-15 
Saksbehandler Lene Henriksen Lilleheier 
 
Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 24.10.2018 76/18 

 

 
Kommunestyrets behandling 24.10.2018: 
Kontrollutvalgets leder orienterte. 
 
Votering: Innstilingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 24.10.2018: 
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av 
      forvaltningsrevisjon – Internkontroll, datert 12.07.2018, til orientering. 
2. Kommunestyret ber rådmann følge opp anbefalingene i forbindelse med 

fremleggelsen av kommunens årsmelding for 2018. 
 
 

 
 
Saksutskriften bekreftes 
Ås, 30.oktober 2018 
 
 
 
Lene Henriksen Lilleheier 
Rådgiver  
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Ås kommune  
Vår ref.: 16/03898 

 
Side 2 av 2 

 

Tidligere behandlinger 
 
 

Saksfremlegg 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av 
      forvaltningsrevisjon – Internkontroll, datert 12.07.2018, til orientering. 
2. Kommunestyret ber rådmann følge opp anbefalingene i forbindelse med 

fremleggelsen av kommunens årsmelding for 2018. 
 
   
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret  
 
Behandlingsrekkefølge: 
Kontrollutvalget, 25.09.2018 sak 21/18 
Kommunestyret, 24.10.2018 sak 76/18 
 
 
 
Vedlegg: 
1. Saksutskrift Ås KU sak 21-18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - 
Internkontroll i Ås kommune 
2. Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjon - internkontroll 
 
Vedtaket i saken sendes til: 
Kontrollutvalget v/Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
 
 
 
 

Saksutredning: 
 
Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) v/sekretær oversendte 
02.10.2018 sak fra kontrollutvalget til kommunestyret. Se vedlagte saksutskrift og 
Rådmannens svar til kontrollutvalget om oppfølgingen av forvaltningsrevisjon – 
internkontroll. 
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Saksutskrift 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid for barn og unge 

Arkivsak-dok. 17/03532-6 
Saksbehandler Lene Henriksen Lilleheier 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 24.10.2018 77/18 

Kommunestyrets behandling 24.10.2018: 
Kontrollutvalgets leder orienterte.  

Laila P. Nordsveen (Ap) fremmet følgende forslag: 
Ordlyden i setningen «..rikspolitiske retningslinjer (plan og bygningsloven).» i punkt 1 
endres språklig av ordfører.  

Hilde Kristin Marås (H) fremmet forslag om tillegg i pkt 2: 
og helhetlig barne- og ungdomsplan skal være ferdigstilt innen ett år. 

Votering: 
Kontrollutvalgets innstilling med endringsforslaget fra Ap ble enstemmig vedtatt. 
Hs tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.  

Kommunestyrets vedtak 24.10.2018: 
1. Kommunestyret har behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten om psykisk

helsearbeid for barn og unge i Ås kommune. Kommunestyret ber om at det
utarbeides en helhetlig barne- og ungdomsplan som berører alle barn og unge.
Den må være sektorovergripende og blant annet være forankret i rikspolitiske
retningslinjer (plan- og bygningsloven). Kommunestyret ber rådmannen følge opp
med følgende tiltak:

a) Utarbeide en oversikt over hvilke grupper av barn og unge som er
risikoutsatt i forhold til utvikling av psykiske vansker.

b) Utarbeide en samlet oversikt over tiltak rettet mot målgruppen.
c) Sørge for at tiltak er samordnet og forankret i kommunens ledelse.
d) Utarbeide skriftlige avtaler som ramme for de samarbeidsordninger som

etableres.
e) Vurdere om en mer fleksibel bruk av individuell plan kan praktiseres når

dette kan være nyttig for brukeren.
2. Kommunestyret ber rådmannen melde tilbake til kontrollutvalget om iverksettingen

av tiltakene innen seks måneder, og helhetlig barne- og ungdomsplan skal være
ferdigstilt innen ett år.

Saksutskriften bekreftes 
Ås, 30.oktober 2018 

Lene Henriksen Lilleheier 
Rådgiver  
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Ås kommune  
Vår ref.: 17/03532 

 
Side 2 av 2 

 

Tidligere behandlinger 
 
 
 
 
 

Saksfremlegg 
 
Kontrollutvalgets innstilling 25.09.2018: 
1. Kommunestyret har behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten om psykisk 

helsearbeid for barn og unge i Ås kommune. Kommunestyret ber om at det 
     utarbeides en helhetlig barne- og ungdomsplan som berører alle barn og unge.    
     Den må være sektorovergripende og være forankret i rikspolitiske retningslinjer      
     (plan- og bygningsloven). Kommunestyret ber rådmannen følge opp med    
     følgende tiltak: 
 a) Utarbeide en oversikt over hvilke grupper av barn og unge som er         
     risikoutsatt i forhold til utvikling av psykiske vansker. 
 b) Utarbeide en samlet oversikt over tiltak rettet mot målgruppen. 
 c) Sørge for at tiltak er samordnet og forankret i kommunens ledelse. 
 d) Utarbeide skriftlige avtaler som ramme for de samarbeidsordninger som      
      etableres. 
 e) Vurdere om en mer fleksibel bruk av individuell plan kan praktiseres når        
     dette kan være nyttig for brukeren. 
2. Kommunestyret ber rådmannen melde tilbake til kontrollutvalget om iverksettingen 
    av tiltakene innen seks måneder. 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Kontrollutvalget, 25.09.2018, sak 19/18 
Kommunestyret, 24.10.2018, sak 77/18 
 

Vedlegg: 
1. Saksutskrift Ås KU sak 19-18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid for 
barn og unge i Ås kommune 
2. Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid for barn og unge i Ås kommune 
 

Vedtak i saken sendes til: 
Kontrollutvalget v/Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
 
 

Saksutredning: 
 
Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) v/sekretær oversendte 
02.10.2018 sak fra kontrollutvalget til kommunestyret.  Se vedlagte saksutskrift og 
Forvaltningsrevisjonsrapport – Psykisk helsearbeid for barn og unge 
 
Kontrollutvalget innstiller direkte til kommunestyret.  
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Ås kommune  

  

 

Postadresse Besøksadresse Telefon 64 96 20 00 Org.nr. 964 948 798 
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Saksutskrift 
 

Forvaltningsrevisjonsrapport – Investeringer og gjeld i Ås kommune 
 
Arkivsak-dok. 18/00059-9 
Saksbehandler Lene Henriksen Lilleheier 
 
Saksgang Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 24.10.2018 78/18 

 
Kommunestyrets behandling 24.10.2018: 
Kontrollutvalgets leder orienterte.  
 
Laila P. Nordsveen (Ap) fremmet følgende endringsforslag til innstillingen: 
Pkt.1: Kommunestyret har behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten om Investeringer 
 og gjeld Ås kommune og ber rådmannen utarbeide forslag til følgende tiltak 
 som skal til politisk behandling: 
Pkt. 1b:«innføres» endres til «utarbeides» 
 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende endringsforslag til innstillingen: 
Pkt.1a:«bør» endres til «skal»  
 
Votering: 
Aps endringsforslag ble enstemmig vedtatt ved alternativ votering mot innstillingen. 
Hs endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
Kontrollutvalgets innstilling ble for øvrig enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 24.10.2018: 
1. Kommunestyret har behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten om Investeringer og 

gjeld Ås kommune og ber rådmannen utarbeide forslag til følgende tiltak som skal til 
politisk behandling: 

 
 a. En administrativ prosjektmodell for investeringer skal utarbeides. 
 b. Overordnede prinsipper for valg og prioriteringer av         
investeringsprosjekter utarbeides. 
 c. Realistisk ettårig investeringsbudsjett vektlegges. 
 
2. Kommunestyret ber rådmannen melde tilbake til kontrollutvalget om  

utarbeidelsen av administrativ prosjektmodell og iverksettingen av øvrige tiltak innen 
utgangen av første halvår 2019. 

 
 

 
Saksutskriften bekreftes 
Ås, 30.oktober 2018 
 
Lene Henriksen Lilleheier 
Rådgiver 
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Ås kommune  
Vår ref.: 18/00059 

 
Side 2 av 2 

 

 
Tidligere behandlinger 

 
Saksfremlegg 

 
Kontrollutvalgets innstilling: 

1. Kommunestyret har behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten om Investeringer 
og gjeld Ås kommune og ber rådmannen følge opp med følgende tiltak: 
 

 a. En administrativ prosjektmodell for investeringer bør utarbeides. 
 b. Overordnede prinsipper for valg og prioriteringer av         
investeringsprosjekter innføres. 
 c. Realistisk ettårig investeringsbudsjett vektlegges. 
 
      2. Kommunestyret ber rådmannen melde tilbake til kontrollutvalget om  
 utarbeidelsen av administrativ prosjektmodell og iverksettingen av øvrige tiltak 
 innen utgangen av første halvår 2019. 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Kontrollutvalget, 25.09.2018 sak 20/18 
Kommunestyret 
 
 
Vedlegg: 
1. Saksutskrift Ås KU sak 20-18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Investeringer og gjeld i 
Ås kommune 
2. Forvaltningsrevisjonsrapport - Investeringer og gjeld i Ås kommune 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Kontrollutvalget v/Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
 
 

Saksutredning: 
 
Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) v/sekretær oversendte 
02.10.2018 sak fra kontrollutvalget til kommunestyret. Se vedlagte saksutskrift og 
Forvaltningsrevisjonsrapport – Investeringer og gjeld i Ås kommune. 
 
Kontrollutvalget innstiller direkte til kommunestyret.  
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MØTEPROTOKOLL 
 

Ås kontrollutvalg 
 
Møtetid: 25.09.2018 kl. 18:00 
Sted: Store salong, Ås kulturhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Einride Berg (Ap) nestleder, Anne Odenmarck (Ap), Liv Korslund (Sp) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Anne Grete Edvardsen (H) for Håkon L. Henriksen (H) leder 
 
Forfall:  
Håkon L. Henriksen (H) leder, Janna Bitnes Hagen (Ap) 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Emil Schmidt, økonomisjef 
 
Fra Follo Distriktsrevisjon IKS møtte: 
Bjørn Tore Nedregård, forvaltningsrevisor 
Even Tveter, forvaltningsrevisor 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS   
 
Diverse merknader: 
I leders fravær ble møtet ledet av nestleder Einride Berg. 
Innkalling og sakliste ble godkjent.  
 
 
Møteprotokoll godkjent 28.09.2018 
 
 
 
 
 

Einride Berg/s./  Anne Odenmarck/s./ 
Møteleder   
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Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

19/18 17/00345-5 Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid 
for barn og unge i Ås kommune 

3 

20/18 17/00354-5 Forvaltningsrevisjonsrapport - Investeringer og gjeld 
i Ås kommune 

5 

21/18 17/00011-9 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - 
Internkontroll i Ås kommune 

7 

22/18 18/00118-2 Revisjonsstrategi 2018 8 

23/18 18/00121-1 Kontroll og revisjon - Budsjett 2019 9 

24/18 18/00072-4 Referat og orienteringer 10 

Eventuelt 
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Ås KU-19/18 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid for barn og 
unge i Ås kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret har behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten om psykisk 

helsearbeid for barn og unge i Ås kommune og ber rådmannen følge opp med 
følgende tiltak: 

 
a) Utarbeide en oversikt over hvilke grupper av barn og unge som er risikoutsatt i 

forhold til utvikling av psykiske vansker.  
b) Utarbeide en samlet oversikt over tiltak rettet mot målgruppen.  
c) Sørge for at tiltak er samordnet og forankret i kommunens ledelse.  
d) Utarbeide skriftlige avtaler som ramme for de samarbeidsordninger som 

etableres.  
e) Vurdere om en mer fleksibel bruk av individuell plan kan praktiseres når dette 

kan være nyttig for brukeren. 
 
2. Kommunestyret ber rådmannen melde tilbake til kontrollutvalget om 

iverksettingen av tiltakene innen seks måneder.  
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 25.09.2018: 
Forvaltningsrevisor Bjørn Tore Nedregård presenterte rapporten og svarte på 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Anne Odenmarck fremmet følgende forslag: 
 
Punkt 1: punktum etter «..Ås kommune.»  
Punkt 1 Nytt avsnitt: «Kommunestyret ber om at det utarbeides en helhetlig barne- 
og ungdomsplan som berører alle barn og unge. Den må være sektorovergripende 
og være forankret i rikspolitiske retningslinjer (plan- og bygningsloven).» 
Punkt 1 Endret ordlyd i eksisterende setning: «Kommunestyret ber rådmannen følge 
opp med følgende tiltak:» 
 
Votering: 
Forslaget fra Anne Odenmarck ble enstemmig vedtatt. 
Endret innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 25.09.2018: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret har behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten om psykisk 

helsearbeid for barn og unge i Ås kommune. Kommunestyret ber om at det 
utarbeides en helhetlig barne- og ungdomsplan som berører alle barn og unge. 
Den må være sektorovergripende og være forankret i rikspolitiske retningslinjer 
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(plan- og bygningsloven). Kommunestyret ber rådmannen følge opp med 
følgende tiltak: 

 
a) Utarbeide en oversikt over hvilke grupper av barn og unge som er risikoutsatt i 

forhold til utvikling av psykiske vansker.  
b) Utarbeide en samlet oversikt over tiltak rettet mot målgruppen.  
c) Sørge for at tiltak er samordnet og forankret i kommunens ledelse.  
d) Utarbeide skriftlige avtaler som ramme for de samarbeidsordninger som 

etableres.  
e) Vurdere om en mer fleksibel bruk av individuell plan kan praktiseres når dette 

kan være nyttig for brukeren. 
 
2. Kommunestyret ber rådmannen melde tilbake til kontrollutvalget om 

iverksettingen av tiltakene innen seks måneder.  
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Ås KU-20/18 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Investeringer og gjeld i Ås kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret har behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten om Investeringer og 

gjeld Ås kommune og ber rådmannen følge opp med følgende tiltak: 
 

a. En administrativ prosjektmodell for investeringer bør utarbeides.  
b. Overordnede prinsipper for valg og prioriteringer av investeringsprosjekter 

innføres.  
c. Realistisk ettårig investeringsbudsjett vektlegges.  
d. Hvorvidt regnskaps- og budsjettall som presenterer investeringsprosjekter 

inneholder merverdiavgift (mva.) eller ikke, bør tydeliggjøres. 
 
2. Kommunestyret ber rådmannen melde tilbake til kontrollutvalget om utarbeidelsen 

av administrativ prosjektmodell og iverksettingen av øvrige tiltak innen utgangen 
av første halvår 2019.  

 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 25.09.2018: 
Forvaltningsrevisor Even Tveter presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. 
 
Økonomisjef Emil Schmidt supplerte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Møteleder fremmet følgende forslag: 
 
«Punkt 1 bokstav d strykes.» 
 
Votering: 
Møteleders forslag ble enstemmig vedtatt. 
Endret innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 25.09.2018: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret har behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten om Investeringer og 

gjeld Ås kommune og ber rådmannen følge opp med følgende tiltak: 
 

a. En administrativ prosjektmodell for investeringer bør utarbeides.  
b. Overordnede prinsipper for valg og prioriteringer av investeringsprosjekter 

innføres.  
c. Realistisk ettårig investeringsbudsjett vektlegges.  
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2. Kommunestyret ber rådmannen melde tilbake til kontrollutvalget om utarbeidelsen 
av administrativ prosjektmodell og iverksettingen av øvrige tiltak innen utgangen 
av første halvår 2019.  
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Ås KU-21/18 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll i Ås 
kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av 

forvaltningsrevisjon – Internkontroll, datert 12.07.2018, til orientering.  
2. Kommunestyret ber rådmann følge opp anbefalingene i forbindelse med 

fremleggelsen av kommunens årsmelding for 2018. 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 25.09.2018: 
Leder innledet. 
Sekretær supplerte 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 25.09.2018: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av 

forvaltningsrevisjon – Internkontroll, datert 12.07.2018, til orientering.  
2. Kommunestyret ber rådmann følge opp anbefalingene i forbindelse med 

fremleggelsen av kommunens årsmelding for 2018. 
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Ås KU-22/18 
Revisjonsstrategi 2018 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi 2018 til orientering. 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 25.09.2018: 
Leder innledet. 
 
Forvaltningsrevisor Even Tveter orienterte. 
Økonomisjef Emil Schmidt supplerte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 25.09.2018: 
 
Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi 2018 til orientering. 
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Ås KU-23/18 
Kontroll og revisjon - Budsjett 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 

 
1. Ås kommunes utgifter til kontroll og revisjon 2019 foreslås budsjettert til kr. 

1 899 000,-:  
 

Tekst Budsjett 2019 

Kontrollutvalgets drift 158 000 

Kjøp av sekretariatstjenester (FIKS) 279 000 

Kjøp av revisjonstjenester (FDR IKS) 1 462 000 

SUM 1 899 000 

 
2. Forslaget følger Ås formannskap sin innstilling vedrørende Ås kommunes budsjett 

for 2019. 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 25.09.2018: 
Leder innledet. 
Sekretær orienterte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 25.09.2018: 

 
1. Ås kommunes utgifter til kontroll og revisjon 2019 foreslås budsjettert til kr. 

1 899 000,-:  
 

Tekst Budsjett 2019 

Kontrollutvalgets drift 158 000 

Kjøp av sekretariatstjenester (FIKS) 279 000 

Kjøp av revisjonstjenester (FDR IKS) 1 462 000 

SUM 1 899 000 

 
2. Forslaget følger Ås formannskap sin innstilling vedrørende Ås kommunes budsjett 

for 2019. 
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Ås KU-24/18 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 25.09.2018: 
Leder innledet og viste til referat- og orienteringssakene. 
 
Sekretær supplerte. 
 
OS 30/18 Faglig forum 2018 – Program 
 Sekretær ber om tilbakemelding på hvem av kontrollutvalgets medlemmer 

som skal delta. 
Påmeldingsfrist er 12.oktober. 

 
   
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 25.09.2018: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Møtet hevet kl. 19:21. 
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Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 858 

Avdeling 
Kommunalavdelingen 

Saksbehandler 
Edvard Thorolf 
Aspelund 
22 24 72 20 

Forespørsel om avlysning av møter i folkevalgte organ etter 
kommuneloven § 32 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til e-post 17. september 2018 fra Forum 

for Kontroll og Tilsyn hvor det spørres om det er hjemmel for å avlyse "et lovlig innkalt møte i 

kommunestyret eller politiske utvalg".  

 

Departementet vil her gi en kort redegjørelse for vårt syn på regelverket omkring avlysning 

av møter i folkevalgte organer.  

 

Kommuneloven har ingen egne bestemmelser som handler om avlysning av møter i 

folkevalgte organer. Kommunestyrene kan selv fastsette nærmere regler om 

saksbehandlingen i folkevalgte organer, jf. kommuneloven § 39 nr. 1, og det kan derfor være 

at enkelte kommuner har egne regler om avlysning av møter. Slike regler må imidlertid ikke 

være i strid med saksbehandlingsreglene i kommuneloven eller i andre lover.  

 

Det følger av kommuneloven § 32 nr. 1 at møter i folkevalgte organer skal holdes når 

kommunestyret, organet selv eller organets leder har bestemt det. I tillegg kan 1/3 av et 

organs medlemmer kreve at det skal holdes et møte. Dette er rammene for hvem som kan 

fastsette når et møte skal holdes. Departementet mener at selv om det ikke er sagt 

uttrykkelig, så følger det indirekte av disse bestemmelsene at det samme organet eller de 

samme personene som har bestemt at det skal ære et møte på et aktuelt tidspunkt, også kan 

vedta å utsette eller avlyse et møte.  

 

Dersom organet selv har blitt enige om en møtekalender, kan derfor ikke organets leder på 

egen hånd velge å avlyse et møte, men hvis organet blir enige om å avlyse møtet vil dette 

Forum for Kontroll og Tilsyn 

Postboks 41 Sentrum 

0101 OSLO 

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

18/3992-2 

Dato 

15. oktober 2018 
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Side 2 
 

være uproblematisk. Et flertall i organet kan likevel ikke bli enige om å avlyse et møte 

dersom 1/3 av medlemmene krever at det skal holdes et møte for å drøfte en konkret sak. 

Organet kan heller ikke selv avlyse et fastsatt møte når kommunestyret har vedtatt at 

organet skal møtes. På den annen side må lederen kunne avlyse et møte han eller hun selv 

har kalt inn til, for eksempel fordi det viser seg at det er ingen saker å drøfte.  

 

Det er organets leder som har myndighet til å sette opp sakslisten til møtene, jf. 

kommuneloven § 32 nr. 2. Lederen kan dermed avgjøre om det i det hele tatt er saker å 

diskutere på et møte. Hvis organets leder mener at det ikke er noen saker som er klare til 

behandling i et møte fastsatt av organet selv, betyr det likevel ikke at lederen står fritt til å 

avlyse møtet på egen hånd. Det kan f.eks. være medlemmer som vil benytte retten til å stille 

spørsmål, eller har saker de ønsker å behandle etter reglene i § 34 nr. 1 andre punktum. 

Eventuell avlysning av slike møter må derfor vedtas av organet selv.  

 

Lederens mulighet til ikke å sette saker opp sakslisten, gjelder imidlertid ikke saker som skal 

på sakslisten som følge av et krav fra 1/3 av medlemmene. Slike saker må på sakslisten selv 

om organets leder motsetter seg det, jf. prinsippet om møtefastsettelse i § 32 nr. 1, og møtet 

hvor saken er på sakslisten må derfor holdes.  

 

Dersom det er sendt ut en innkalling med saker på sakslisten, må det være et flertallsvedtak 

for å utsette behandlingen av en sak på sakslisten, jf. § 34 nr. 1. Etter at lederen har sendt ut 

en innkalling med saksliste som inneholder saker til behandling, er det derfor ikke mulig 

avlyse dette møtet. Eventuell utsettelse av disse sakene skal behandles i et møte, jf. 

møteprinsippet i § 30 nr. 1.   

 

 

Med hilsen 

 

 

Siri Halvorsen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Edvard Thorolf Aspelund 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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KONTROLLUTVALGET I  

ÅS KOMMUNE 

AKTIVITETSPLAN 
A jour pr 25.09.2018  

Oversikten nedenfor viser planlagte aktiviteter, frist for når de skal være ferdig, ansvar for å utføre oppgaven samt status. Oversikten ajourføres 

fortløpende.  FDR står for all revisjon. FIKS utreder andre saker, lager innstilling i alle saker og er sekretær for utvalget.  FDRs rapporter skal 

være FIKS i hende senest fjorten dager før utvalgsmøtet.  Forkortelser: KU = Kontrollutvalget, KST = Kommunestyret 

Nr. Beskrivelse 

 

Frist Ansvar Status Avsluttet 

1. Kontrollutvalgets årsrapport     

 Kontrollutvalgets årsrapport for 2017  FIKS KU 23.1.18 KST 14.2.18 

2. Handlingsplanen for utvalget Desember FIKS Årlig ajourføring   

3. Aktivitetsplan   FIKS Ajourføres etter hvert kontrollutvalgsmøte  

4. Møteplan     

 Møteplan 2018 
(preferanse på tirsdager kl. 18:00) 

 FIKS Vedtatt møteplan 2018: 

23.1 – Lille sal, Ås kulturhus  

10.4 – Møterom 2, 2.etg, Ås rådhus 

30.4 – Store salong, 2.etg, Ås kulturhus 

12.6 – Lille sal, 2.etg, Ås kulturhus 

25.9 – Store salong, 2.etg, Ås kulturhus 

6.11 – Lille sal, 2.etg, Ås kulturhus 

11.12 – Lille sal, 2.etg, Ås kulturhus 

 

Gjennomført 

Gjennomført 

Gjennomført 

Gjennomført 

Gjennomført 

 

 

5. Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo     

 Faglig forum 2018  FIKS 25.10 – Kommunestyresalen, Ski rådhus  

6. Kommunens årsregnskap     

 Kommunens årsmelding 2017  Rådmann KU 30.4.18 KST 12.9.18 

 Kommunens årsregnskap 2017  Rådmann KU 30.4.18 KST 15.5.18 

 Revisjonsberetning 2017 15.4.18 FDR KU 30.4.18 KST 15.5.18 

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2017  FIKS KU 30.4.18 KST 15.5.18 

7. Tertialrapporter:     

 1. Tertialrapport (januar – april) Mai/juni  Rådmann KU 12.6.18 KST 20.6.18 

 2. Tertialrapport (mai – august) Sept./oktober  Rådmann   

8. Rapporter fra revisjonen:     

 Pr. 30.04.18 (perioden 1.5.17 – 30.4.18) Mai  FDR KU 12.6.18  



30/18 Referat og orienteringer - 18/00072-5 Referat og orienteringer : Aktivitetsplan pr 250918

  

Aktivitetsplan 2 

Nr. Beskrivelse 

 

Frist Ansvar Status Avsluttet 

 Pr. 31.10.18 (perioden 1.5.18 – 31.10.18) November  FDR   

 Revisors uavhengighet – utdanning/praksis  FDR KU 23.1.18  

 Revisjonsstrategi 2018 August 2018 FDR KU 25.9.18  

9. Overordnet analyse og 

Plan for forvaltningsrevisjon 

    

 Overordnet analyse og 

Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 

 FDR KU 27.9.16 KST 12.10.16  

10. Forvaltningsrevisjon 2017     

 Internkontroll  FDR KU 12.9.17 – FR rapport KST 25.10.17 

 Barnevernet  FDR KU 12.9.17 – FR rapport KST 25.10.17 

11. Forvaltningsrevisjon 2018     

 Psykisk helsearbeid for barn og unge  FDR KU 12.12.17 – prosjektplan 

KU 25.9.18 – FR-rapport 

 

 Investeringer og gjeld  FDR KU 12.12.17 – prosjektplan 

KU 25.9.18 – FR-rapport 

 

 Follo landbrukskontor  

(fellesprosjekt Frogn, Nesodden, Ski, Vestby, Ås) 

 FDR/ 

FIKS 

KU 23.1.18 – prosjektplan 

 

 

 Søndre Follo Renseanlegg IKS  

(utført for Vestby KU) 

 Deloitte/ 

FIKS 

KU 10.4.18 KST 12.9.18 

12. Oppfølging av tidligere FR-rapporter     

 Samhandlingsreformen – videre oppfølging Januar 2018 Rådmann KU 12.6.18 KST 12.9.18 

 Sikkerhet og beredskap 23.11.17 Rådmann KU 23.1.18 KST 14.2.18 

 Barnevern – hjelpetiltak i hjemmet 25.10.18 Rådmann   

 Internkontroll 25.10.18 Rådmann KU 25.9.18  

13. Overordnet analyse og  

Plan for selskapskontroll 

    

 Overordnet analyse og  

Plan for selskapskontroll 2017 - 2020 

2016 FIKS KU 27.9.16 KST 12.10.16 

14. Andre tilsynsoppgaver     

 Oppjustering av driftstilskudd til 

privatpraktiserende fysioterapeuter  

17.09.2018 Rådmann KU 12.6.18  
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