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Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ås kontrollutvalg 

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.

Avgjørelsesmyndighet: 
Ås kommunestyre 

Vedlegg: 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid for barn og unge i Ås kommune 

SAKSUTREDNING: 
Ås kontrollutvalg vedtok 12.09.2017 i sak 19/17 Tema forvaltningsrevisjon 2018 
følgende:  

Kontrollutvalget velger følgende tema for forvaltningsrevisjon i 2018: 

1. Follo landbrukskontor – samarbeidsprosjekt.
2. Psykisk helse barn og unge
3. Investeringer og gjeld.

Sekretariatet bes legge fram forslag til mål og problemstillinger for prosjektene til neste møte. 
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Ås kontrollutvalg vedtok 31.10.2017 i sak 24/17 følgende mål og problemstillinger for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Psykisk helse barn og unge»: 
 
Formål: 
Formålet med forvaltningsrevisjonen er å vurdere om Ås kommunes tilbud til barn og unge 
innenfor psykisk helsearbeid er i tråd med sentrale og lokale myndighetskrav. 
 
Problemstillinger: 
 
1) I hvilken grad har Ås kommune et tjenestetilbud som ivaretar helsefremmende og 

forebyggende arbeid?  
 

 Er kapasitet og kompetanse tilpasset behovene?  
 
2) I hvilken grad ivaretar de ulike tjenesteyterne i Ås kommune sine plikter til å samarbeide?  
 
3) Hvordan ivaretar kommunen krav til utforming og oppfølging av individuell plan? 

 
 
Prosjektplanen ble godkjent 12.12.2017 i sak 27/17. 
 
Bakgrunn: 
I overordnet analyse pekte revisor på 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 livsmestring? 
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten: 
I rapporten som nå foreligger er det Follo Distriktsrevisjon AS sin hovedkonklusjon at: 
 
Forebyggende og helsefremmende tiltak 
Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de 
positive og negative faktorer som kan virke inn på denne, som grunnlag for de tiltak 
som iverksettes. Kommunens oversiktsdokument over folkehelsen, viser i stor grad til 
ungdataundersøkelsen når det gjelder barn og unges psykiske helse. Det psykiske 
helsearbeidet for barn og unge omtales i liten grad i kommunens styringsdokumenter 
for øvrig. Det fremgår bl.a. ikke hvilke grupper av barn og unge som er risikoutsatt ift. 
psykisk helse. Revisjonen har heller ikke funnet at kommunen har noen samlet 
oversikt over hvilke tiltak som tilbys.  
 
Oversikten over helsetilstanden skal baseres på kunnskap fra de kommunale helse- 
og omsorgstjenestene og på kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og 
lokalsamfunn. Revisjonens inntrykk er at mye av den lokale kunnskapen om 
helsetilstanden og utsatte grupper, finnes blant ansatte på enhetsnivå. 
Systematisering og samordning av denne kunnskapen vil kunne bidra til å sikre et 
godt grunnlag for målrettede tiltak.  
 
Revisjonen mener det ville være en fordel om det forelå en analyse for kommunen 
som helhet som redegjør for risikoutsatte grupper og tiltak rettet mot disse. Når man 
på kommunenivå ikke har oversikt over hvem som er risikoutsatt eller hvilke tiltak 
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som samlet sett gjennomføres, kan dette øke risikoen for at tiltak ikke når de riktige 
målgruppene eller har forventet effekt.  
 
På tross av at Ås kommune har økt satsingen på barn og unges helse, viser 
ungdataundersøkelsen for 2017 en liten økning i negativ retning når det gjelder barn 
og unges psykiske helse. Dette gir grunn til å stille spørsmål om kommunen satser 
på de tiltakene som gir best effekt eller om det gjøres "mer av det samme" med økte 
ressurser. Dette indikerer et behov for å evaluere nærmere hvilke effekter som har 
kommet ut av tiltakene som er iverksatt.  
 
Revisjonen har mottatt tilbakemeldinger om at ressurssituasjonen oppleves som 
krevende, bl.a. etter at Helsedirektoratet ga ut nye faglige retningslinjer i februar 
2018.  
 
Etter revisjonens vurdering, er det ikke åpenbart at økte tildelinger er løsningen på 
det nåværende tidspunkt, før det er gjort nærmere analyser av hvilke effekter 
iverksatte tiltak har. I følge Kostra er kommunens ressursforbruk høyere på flere 
felter enn sammenlignbare kommuner. Revisjonen forutsetter dessuten at 
omstillingsprosjektet vil adressere hvordan kommunen skal imøtekomme behovet for 
kompetanse. 
 
Tverrfaglig samarbeid 
Det er vanskelig å få oversikt over hvilket samarbeid som er etablert og hvordan 
dette fungerer. Revisors inntrykk er at fokuset for samarbeid i første rekke er 
individrettet, og i mindre grad omhandler systemnivå. Det finnes heller ingen sentral 
forankring og styring av samarbeidsrutiner. 
 
Ås kommune har gjennom flere år vist til at det er nødvendig å samordne tjenestene 
til barn og unge med mål om systematiske, helhetlige og koordinerte tjenester. Dette 
har sklidd ut i tid. Fra å være et hovedsatsingsområde med særskilt rapportering, 
inngår det nå i kommunens omstillingsprosjekt og særskilt rapportering er utelatt. 
Begrepsbruken i dagens styringsdokumenter svekker den opprinnelige intensjonen. 
Fra å skulle anbefale "hvordan", kommunen kan gi mer systematiske, helhetlige og 
koordinerte tjenester skal det nå "ses på" og "utføres" i omstillingsprosjektet, Tiltaket 
er ikke inkludert i årsmeldingens rapportering på hovedsatsinger slik det har vært i 
tidligere år. Så langt har kommunen endret fremdrift, reformulert prosjektet og tatt det 
ut av rapporteringslisten. 
 
Det kan etter revisjonens mening stilles spørsmål ved om samarbeidet blir godt nok 
koordinert over enhetsnivå i Ås kommune. Revisjonens betenkning knytter seg til at 
kommunen mangler et koordinerende ledd som har et helhetlig ansvar for tverrfaglig 
tilrettelegging av aktiviteter og tiltak. Revisjonen etterlyser at det er noen som i det 
daglige "eier" saksområdet for kommunen som helhet og har ansvaret for 
samordning og koordinering. Slik det fremstår, er det i stor grad virksomhetene selv 
som utvikler og gjennomfører tiltak. Tiltakene er i mindre grad styrt fra ut fra et 
helhetlig ansvar tillagt et sentralt plassert organisatorisk ledd i kommunen.  
 
Ås kommune har i liten grad formelle avtaler og beskrivelser for det tverrfaglige 
samarbeidet. Revisjonen mener generelt at skriftlige prosedyrer/avtaler kan bidra til å 
avklare forventninger til hvordan et samarbeid bør fungere. Dette gjelder forhold som 
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hvilke møter som skal finne sted, hvem som er ansvarlig, hva møtene skal omhandle, 
mål og virkemiddelbruk, styrings og rapporteringslinjer, hvem som bør delta osv. 
Slike rutiner kan formuleres ganske korte og uten stor formalisme. De rutiner for 
samarbeid som helsestasjons- og skolehelsetjenesten er pålagt ved lov å ha, bør 
være skriftlige. 
 
Ås kommune peker på at BUP Follo ikke gir veiledning etter avsluttet behandling. 
Kompetansesamarbeide og veiledning inngår i avtalen mellom Follo-kommunene og 
BUP Follo. Ås kommune bør derfor følge opp dette med hjemmel i eksisterende 
avtale. Det er dessuten inngått andre avtaler mellom Ahus og kommunene som 
berører temaet. 
 
Oppfølging av barn og unge med psykiske vansker 
Revisjonen mener at de maler som kommunen har utviklet, legger til rette for at 
forskriftens krav til individuell plan etterleves.  
 
Revisjonen registrerer videre at forholdet mellom lavterskeltilbud og rettighetsbaserte 
tilbud, kan gi grunnlag for faglig uenighet om hvor en sak hører hjemme. 
Lavterskeltilbudene er viktige for å komme raskt i gang og å være lett tilgjengelig når 
det trengs. På den annen side bør ikke brukeren bli værende for lenge i et 
lavterskeltilbud. Det kan medføre en risiko for at tiltak ikke blir journalført og ikke blir 
fulgt opp med tilstrekkelig kraft. Det er derfor viktig å ha samarbeidsrutiner som sikrer 
at brukerens behov ivaretas, på tvers av organisatoriske skillelinjer i kommunen.  
 
Kommunale tjenester kan fra et brukerperspektiv oppleves som fragmentert, og det 
kan lett oppstå brudd i overgang mellom barnehage, skole og myndighetsalder. 
Foreldre, barn og unge som møter hjelpeapparatet, opplever det som krevende å 
forholde seg til ulike deler av hjelpeapparatet og å måtte gjenta sin historie og sine 
behov for stadig nye hjelpere. De opplever at de selv må ta ansvaret for å skaffe 
riktig hjelp fra flere tjenestetilbydere. Tidligere utredninger viser at bruk av individuelle 
planer bidrar til større tilfredshet hos brukerne (NOU). 
 
Kommunen har lagt koordineringsansvaret for IP til forvaltningsenheten, som også 
har ansvar for å oppnevne koordinator for IP. 
 
En IP kan være et godt verktøy for å koordinere tilbudet til den enkelte. En fordel 
med en individuell plan er at den plasserer ansvar både mellom bruker og 
tjenesteapparat og mellom ulike instanser innenfor tjenesteapparatet. Dette kan gi 
oversikt og gjøre det enklere å finne fram til hvem som er ansvarlig når et tiltak ikke 
fungerer. 
 
Revisjonen mener at IP kan være et nyttig verktøy for brukeren som bør vurderes og 
eventuelt tilbys. Kommunen innvilger søknad om individuell plan ut fra om brukeren 
har rett på en slik plan, men det er ingenting i veien for at denne modellen kan 
brukes dersom den er tjenlig for brukeren. Det blir en løsning som balanserer faglige 
vurderinger og brukerens behov for hjelp til å følge opp tiltakene mot ulike deler av 
det kommunale hjelpeapparatet. Rollen som koordinator kan fylle brukerens behov 
for ett kontaktpunkt mot hjelpeapparatet. 
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Revisjonens anbefalinger: 
Follo distriktsrevisjon IKS anbefaler Ås kommune å vurdere følgende tiltak innenfor 
området psykisk helsearbeid for barn og unge:  
 
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. 
 
Rådmannens høringsuttalelse: 
Rådmannen har avgitt en høringsuttalelse, datert 17.08.2018.  
Rådmannen mener rapporten gir nyttig informasjon samt forslag til tiltak og disse vil 
bli fulgt opp i arbeidet, særlig ved eventuell vedtak om ny organisering. 
Høringsuttalelsen ligger vedlagt.  
 
Sekretariatets vurdering: 
Sekretariatet er av den formening at rapporten følger opp de problemstillinger som 
ble vedtatt i prosjektplanen. 
 
Sekretariatet vil anbefale at kontrollutvalget ber rådmannen om en ny redegjørelse 
vedrørende kommunens fremtidige organisering og oppfølging av anbefalinger med 
tiltak innen utgangen av første halvår 2019. 
 
Avslutning: 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor eller den han bemyndiger, bes komme i 
kontrollutvalgets møte for å redegjøre for rapporten, samt svare på eventuelle 
spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer. 
 
 
Ås, 18.09.18 
 
 
Beate Nathalia Lillejord Kaldahl/s./  
kontrollsekretær 
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1 I KORTE TREKK 

  Sammendrag 1.1

Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å vurdere om Ås kommunes tilbud til barn og 

unge innen psykisk helsearbeid er i tråd med sentrale og lokale myndighetskrav. Rapporten 

omhandler bl.a. hvilke helsefremmende og forebyggende tiltak som er iverksatt i kommunen, 

hvordan psykisk helsearbeid for barn og unge fremkommer i kommunale planer, hvilken 

oversikt kommunen har over risikoutsatte grupper samt ressurssituasjon og kompetanse. 

 

Revisjonen har også sett på hvordan ansvaret for det psykiske helsearbeidet for barn og unge 

er forankret i kommunen, hvordan samarbeid og koordinering er ivaretatt mellom enheter, 

samt sider ved kommunens oppfølging, herunder bruk av individuell plan.  

 Konklusjoner 1.2

 Helsefremmende og forebyggende arbeid 1.2.1

Det drives et omfattende generelt helsefremmende og forebyggende arbeid blant barn og unge 

i Ås kommune. Det psykiske helsearbeidet for barn og unge er lite omtalt i kommunens 

styringsdokumenter. Dette gjelder bl.a. hvilke grupper av barn og unge som er risikoutsatte i 

forhold til psykisk helse. Kommunen har heller ingen samlet oversikt over tiltak.  

 

Revisjonens inntrykk er at mye av den lokale kunnskapen om helsetilstanden og risikoutsatte 

grupper, finnes blant kommunens ansatte på enhetsnivå, men kunnskapen er ikke 

systematisert eller samordnet. Revisjonen mener det ville være en fordel om det forelå en 

analyse for kommunen som helhet.  Manglende oversikt over risikoutsatte grupper eller 

hvilke tiltak som samlet sett gjennomføres, øker risikoen for at tiltak ikke når de riktige 

målgruppene eller har forventet effekt. 

 

Kostra-tall viser at Ås kommune de siste årene har økt ressursinnsatsen til helsefremmende og 

forebyggende arbeid for barn og unge. På tross av denne satsingen viser 

Ungdataundersøkelsen for 2017 en økning i negativ retning når det gjelder barn og unges 

psykiske helse. Det kan være grunn til å vurdere nærmere om kommunen bruker ressursene 

på en måte som gir best effekt. Revisjonen har ikke grunnlag for å anbefale økte ressurser ut 

fra denne rapporten. 

 Tverrfaglig samarbeid 1.2.2

Det kan stilles spørsmål ved om samarbeidet blir godt nok koordinert over enhetsnivå i Ås 

kommune. Kommunen mangler et koordinerende ledd som har et helhetlig ansvar for 

tverrfaglig tilrettelegging av tiltak. Voksne over 18 år har en organisatorisk forankring i Rus 

og psykisk helsetjeneste, mens ansvaret for barn og unge under 18 år er fordelt mellom flere 

enheter i kommunen som også forholder seg til ulike lovgrunnlag. Det er i stor grad enhetene 

selv som utvikler og gjennomfører tiltak. Dette øker risikoen for at tiltak som iverksettes ikke 

koordineres godt nok slik at de trekker i samme retning. Tiltakene bør i større grad styres ut 

fra et helhetlig ansvar tillagt et sentralt plassert organisatorisk ledd i kommunen. Dette krever 

større grad av samordning og koordinering.  
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Ås kommune har i sine styringsdokumenter tidligere vist til at det er nødvendig å samordne 

tjenestene til barn og unge med mål om systematiske, helhetlige og koordinerte tjenester. 

Prosessen har sklidd ut i tid. Fra å være et hovedsatsingsområde med særskilt rapportering, 

inngår det nå i kommunens omstillingsprosjekt, og særskilt rapportering er utelatt. 

 

Ås kommune har for øvrig i liten grad formelle avtaler og beskrivelser for det tverrfaglige 

samarbeidet. Revisjonen mener generelt at skriftlige prosedyrer/avtaler kan bidra til å avklare 

forventningene til hvordan et samarbeid bør fungere. 

 Oppfølging av barn og unge med psykiske vansker 1.2.3

Forvaltningsenheten har ansvar for arbeidet med individuell plan og for oppnevning av 

koordinator. Kommunen innvilger søknad om individuell plan ut fra om brukeren har rett på 

en slik plan. Malene som kommunen har utviklet legger til rette for at forskriftskrav til 

individuell plan etterleves. 

 

Revisjonen peker på at individuell plan, eller en tilpasset variant av den, kan være et nyttig 

verktøy selv om brukeren formelt ikke kan kreve dette.  Det kan gjøre det lettere for foreldre, 

barn og unge å forholde seg til ulike ledd i kommunen. 

 

Koordinatorrollen kan fylle brukerens behov for et kontaktpunkt mot det kommunale 

hjelpeapparatet. Ikke alle ansattgrupper har tradisjon for å påta seg denne rollen. Dette gjelder 

bl.a. skolesektoren. En mer aktiv motivering av ansatte med retningslinjer om hvilke grupper 

som kan påregne å bli valgt ut til koordinator, kan bidra positivt.  

 

For å sikre en god oppfølging av barn og unge med psykiske vansker i Ås kommune, er det 

viktig at grensesnittet mellom lavterskeltilbud og rettighetsbaserte tilbud gås opp for å avklare 

hvor en sak til enhver tid hører hjemme.  Lavterskeltilbudene er viktige for å komme raskt i 

gang, og skal være lett tilgjengelig når det trengs. Men dersom brukeren blir værende for 

lenge i et lavterskeltilbud, er det en risiko for at tiltak ikke blir dokumentert og fulgt opp med 

tilstrekkelig tyngde. Det er derfor viktig å ha samarbeidsrutiner som sikrer at brukerens behov 

ivaretas på tvers av organisatoriske skillelinjer i kommunen. 

 Anbefalinger 1.3

Follo distriktsrevisjon IKS anbefaler Ås kommune å vurdere følgende tiltak innenfor området 

psykisk helsearbeid for barn og unge: 

 

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. 
 
 

/s/       /s/ 

Steinar Neby      Bjørn Tore Nedregård 

Revisjonssjef     Prosjektleder 
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2 PROSJEKTBESKRIVELSE 

 Oppdrag/bestilling 2.1

Ås kommunes kontrollutvalg vedtok i sitt møte 31.10.2017 å gjennomføre en 

forvaltningsrevisjon i 2018 av psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunen. Formål og 

problemstillinger ble vedtatt på utvalgets møte 12.12.2017. 

 

Formålet er å "Vurdere om Ås kommunes tilbud til barn og unge innenfor psykisk helsearbeid 

er i tråd med sentrale og lokale myndighetskrav". 

 

Bestillingen inneholdt tre problemstillinger: 

 

1) "I hvilken grad har Ås kommune et tjenestetilbud som ivaretar helsefremmende og 

forebyggende arbeid? 

 Er kapasitet og kompetanse tilpasset behovene? 

 

2) I hvilken grad ivaretar de ulike tjenesteyterne i Ås kommune sine plikter til å 

samarbeide? 

 

3) Hvordan ivaretar kommunen oppfølgingen av barn og unge med psykiske vansker?" 

 

  Definisjoner, avgrensninger og presiseringer 2.2

Med helsefremmende arbeid forstås tiltak som skal bedre forutsetningene for god helse og ta 

sikte på å fremme trivsel, velvære og mulighetene til å mestre de utfordringer og belastninger 

mennesker utsettes for i dagliglivet.
1
 

 

Regjeringens rundskriv, Forebyggende innsats for barn og unge, (Q-16/2013) sier at 

forebyggende arbeid fokuserer ikke først og fremst på symptomer, men er generelt orientert 

med sikte på å fremme sunne barn og unge som håndterer framtidige utfordringer og risikoer. 

Forebygging rettet mot barn og unge handler først og fremst om å legge til rette for et godt 

oppvekstmiljø for alle. Rundskrivet skiller mellom tre typer forebygging: 

 Universell forebygging omfatter innsats rettet mot hele befolkningsgrupper, for 

eksempel alle barn og unge, uten at det er identifisert individer eller grupper med 

forhøyet risiko. 

 Selektiv forebygging er tiltak rettet mot grupper med kjent eller forhøyet risiko for å 

utvikle problemer. Tiltakene her skal motvirke negativ utvikling hos barn og unge 

eller deres foreldre. 

 Indisert forebygging er tiltak rettet mot individer med høy risiko eller klare tegn på 

problemer. Tiltak rettet mot barn og unge med symptomer på psykiske vansker er 

eksempel på indisert forebygging.  

 

Hva som er barn og unge, er ulikt ut fra hvilket lovverk som anvendes. Barnevernloven 

gjelder for barn opp til 18 år, men tiltak som er iverksatt før fylte 18 år kan etter samtykke 

opprettholdes inntil fylte 23 år. Helsestasjonene og skolehelsetjenesten skal i følge egen 

                                                           
1
 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i skolehelsetjenesten, Sosial og helsedirektoratets 

veileder til forskrift av 3. april 2003 nr. 450. 
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forskrift tilby tjenester til barn og unge fra 0-21 år. Det er aldergrenser på 12, 16 og 18 år etter 

pasient- og brukerrettighetsloven for en del situasjoner, bl.a. for informasjon og taushetsplikt. 

 

Det generelle helsefremmende og forebyggende arbeidet har fokus på å skape et godt 

oppvekstmiljø.  Dette temaet inngikk i forvaltningsrevisjonsrapporten Barneverntjenesten – 

hjelpetiltak i hjemmet, (27.06.2017).  Rapporten viste til at Ås kommune ikke har en samlet 

plan og en helhetlig tilnærming til barn og unges oppvekstforhold; dette arbeidet følges i stor 

grad opp på enhetsnivå. Kommunen har erkjent behovet for dette, noe som også fremkom ved 

at Handlingsprogram med økonomiplan 2017-2020 satte det på kartet i 2018. 

  

Folkehelseinstituttet bruker betegnelsen psykiske plager om plager som kan gi høy 

symptombelastning, men ikke nødvendigvis så høy at de karakteriseres som diagnoser.  

Betegnelsen psykiske lidelser benyttes når symptombelastningen er så stor og av en slik 

karakter at det kan stilles en diagnose, som for eksempel depresjon, ADHD, schizofreni eller 

bipolar lidelse. 

 Informasjon om revidert enhet 2.3

Ås kommune er i sterk vekst. Befolkningsveksten i 2017 var 4,1 %, som tilsvarer en økning 

på 796 personer fra året før. Pr 31.12.2017 var antall innbyggere 20 084. Sum driftsinntekter 

var på ca. 1,4 mrd. kr. i 2017. Kommunens personell utførte til sammen 1173 årsverk, en 

økning på 83 årsverk fra året før. 

 

I rådmannens ledergruppe sitter åtte personer: rådmannen, tre etatsjefer, økonomisjef, 

organisasjons- og personalsjef, service- og kommunikasjonssjef og plan- og utviklingssjef. 

Kommunens administrasjon består av sentraladministrasjonen og tre etater med til sammen 37 

resultatenheter: 
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Kommunen gjennomfører for tiden en omorganiseringprosess. Iverksetting er planlagt fra 

01..01.2019. Figuren over viser organiseringen i 2018. Etter hva revisjonen er blitt fortalt, vil 

det i den nye organisasjonen etableres et kommunalområde for barn og unge og et for voksne, 

hver ledet av en kommunalsjef. Kommunens tjenestetilbud blir etter dette organisert etter 

alder på mottakerne (barn, unge, voksne) og ikke etter fag (skole, helse). 
 

Av denne grunn har det begrenset verdi å analysere dagens organisering, samtidig som det er 

for tidlig å mene noe om den nye organisasjonen. Revisjonen vil dog spille inn enkelte 

momenter som det uansett organisering er viktig å ta med seg.  

 

Problemstillingene er også noe overlappende. Tverrfaglig samarbeid (problemstilling 2) vil 

som eksempel også være viktig for kommunens oppfølging (problemstilling 3).  

 Lovgrunnlag og metode 2.4

 Metode generelt 2.4.1

Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. pålegger i § 7 at forvaltnings-

revisjon gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og 

anerkjente standarder på området. Follo distriktsrevisjon IKS følger Standard for 

forvaltningsrevisjon (2011) som styret i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har 

fastsatt. Noen utdrag fra standarden: 

 

1. Revisjonskriterier (pkt. 22, 23 og 25): "Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller 

standarder som forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/vurderes i forhold til. 

Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, og utledet av, autoritative kilder innenfor 

det reviderte området." 

2. Data/fakta (pkt. 27): "I valg av metode må revisor sikre dataenes relevans (gyldighet, 

validitet) i forhold til problemstillingen(e). Datainnsamlingen må gjennomføres på en 

måte som sikrer dataenes pålitelighet (reliabilitet)." 

3. Vurderinger (pkt. 31): "Revisor må analysere de innsamlede dataene i forhold til 

revisjons-kriteriene og vurdere om praksis eller tilstand er i tråd med kriteriene." 

4. Konklusjoner (pkt. 33): "På bakgrunn av vurderinger av dataene opp mot kriteriene 

skal revisor konkludere i forhold til problemstillingen(e). Dersom revisor finner 

vesentlige avvik, skal dette komme tydelig til uttrykk i 

forvaltningsrevisjonsrapporten." 

5. Anbefalinger (pkt. 34): "Der det er hensiktsmessig bør revisor gi anbefalinger. 

Anbefalinger må aldri formuleres som pålegg til administrasjonen. Revisor skal også 

være varsom med å foreslå detaljerte løsninger." 

6. Kvalitetssikring (pkt. 45): "Utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres." Et 

rapportutkast sendes til kommunens kontaktperson for prosjektet for verifisering av 

datagrunnlaget. 

7. Kontradiksjon (pkt. 16). Endelig rapport sendes administrasjonssjefen, som "skal gis 

anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som framgår av rapporten. 

Høringssvaret skal vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget." 

 Metode i dette prosjektet 2.4.2

Datainnhentingen er hovedsaklig foretatt i perioden februar-april 2018. Metoden har vært 
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dokumentanalyse og intervju, supplert med Kostra-statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB)2 

Revisjonen har også innhentet vurderinger fra Akershus universitetssykehus ved Barne- og 

ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) Follo. Det er utledet revisjonskriterier for hver 

problemstilling. Kriteriene er lagt til grunn for datainnsamlingen og revisjonens vurderinger 

og konklusjoner. 

 

Prosjektet er gjennomført med følgende fremdrift: 

 

Dato: Aktivitet: 

16.10.2017 Kontrollutvalget vedtok formål og problemstillinger.  

12.12.2017   Kontrollutvalget vedtok prosjektplan. 

19.2.2018 Oppstartsmøte med enhetsleder Andrea Skaarer Kreutz, Forebyggende 

helsetjenester. 

26.2.2018 Anne Holter Bentzrød, fagkoordinator for Helsestasjon for ungdom 

26.2.2018 Guro Winsnes, leder for familieteamet. 

8.3.2018 Gerd Johansen, fagkoordinator skolehelsetjenesten. 

8.3.2018 Intervju med Kjersti Kvarving, fagkoordinator helsestasjonen. 

25.4.2018 Anette Meum Simensen, Enhetsleder rus og psykisk helse. 

2.5.2018 Gry Mathisen, Enhetsleder Forvaltningsenheten. 

3.5.2018 Helge Seeser-Hoff, Enhetsleder Liavegen Ung. 

27.5.2018 Utkast til rapport sendt til kontaktperson og Helse- og sosialsjef for verifisering 

av fakta. 

14.6.2018 Tilbakemelding på faktagrunnlaget mottatt fra Helse og sosialsjef Marit 

Roxrud Leinhardt og Oppvekst og kultursjef Ellen Benestad. 

21.6.2018 Revisjonsrapport sendt rådmannen for høring. 

20.8.2018 Revisjonsrapport med rådmannens uttalelse sendt til Ås kommunes 

kontrollutvalg via Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS). 

25.9.2018 Planlagt dato for fremleggelse av revisjonsrapporten i Ås kommunes 

kontrollutvalg. 

 
 
  

                                                           
2
 Kostra er Kommunaldepartementets regnskaps- og rapporteringsstandard for norske kommuner fra 2001. 
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3 Forebyggende og helsefremmende tiltak 

 
 
 
 

 Revisjonskriterier 3.1

Folkehelseloven § 5 pålegger kommunen å ha skriftlig oversikt over helsetilstanden i 

befolkningen og de faktorer som påvirker denne. Kommunens forebyggende arbeid skal være 

basert på kunnskap om målgrupper og virkningen av tiltak. 

 

Helsedirektoratet viser i sin veileder Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene til at 

kommunens overordnede oppgave er å legge til rette for trygge og gode oppvekstmiljøer og 

iverksette forebyggende tiltak for å hindre psykiske vansker. I det forebyggende arbeidet bør 

tjenestene være særlig opptatt av grupper med spesielle behov. Barn og unge som lever med 

risiko for eller er i ferd med å utvikle psykiske vansker eller lidelser, er en slik gruppe.  

 

Forebyggende innsats for barn og unge (Rundskriv Q-16/2013) viser til at forebygging 

forutsetter planlegging, helhetsperspektiv og tid. God forankring viser seg derfor også 

gjennom prioritering i det kommunale plansystemet. Tiltak bør nedfelles i kommunale 

planverk. 

 

Kommunen skal ha et apparat som fanger opp barn og unge i risikosonen eller som har 

psykiske vansker eller lidelser. Det forebyggende arbeidet i skoler, barnehager og andre 

oppvekstarenaer er særlig sentralt. For å ivareta dette må kommunen etablere et bredt spekter 

av tiltak på tvers av tradisjonelle sektorgrenser. 

 

Forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon- og 

skolehelsetjenesten setter krav til hva disse tjenestene skal tilby til barn og ungdom 0 – 20 år. 

Kommunen skal sørge for å ha tilgang på nødvendig personell for de oppgavene de skal 

utføre og ha en hensiktsmessig arbeidsfordeling mellom disse. Helsedirektoratets 

retningslinjer utdyper både kravene til bemanning og omfang av tiltakene.
3
  

 
Revisjonskriterier: 

 Kommunen skal ha skriftlig dokumentasjon som identifiserer folkehelseutfordringene 

i kommunen. Helsetilstand og påvirkningsfaktorer skal danne grunnlag for 

helsearbeidet. Gjennomføring av tiltak skal være systematisk og kunnskapsbasert. 

 Kommunen skal etablere et bredt spekter av forebyggende tiltak. Tjenestene bør være 

særlig opptatt av grupper med spesielle behov. Tiltak bør være nedfelt i 

plandokumenter. 

 Kommunen skal sørge for å ha tilgang på kompetent personell for oppgavene. 

                                                           
3
Retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjenesten og 

helsestasjon for ungdom, oppdatert februar 2018. 

 

I hvilken grad har Ås kommune et tjenestetilbud som ivaretar helsefremmende og 

forebyggende arbeid? Er kapasitet og kompetanse tilpasset behovene? 
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 Overordnet planverk 3.2

I følge Kommunal planstrategi 2017-2020 skal kommunen prioritere ungdom og psykisk 

helse. Utarbeidelsen av en barne- og ungdomshelseplan er prioritert i 2018. 

 

Kommuneplan 2015-2027 sier at kommunens respons på disse forholdene er å: 

 bidra til at voksne tar ansvar i møtet med barn og unge,  

 gi barn og unge som lever under vanskelige forhold, god oppfølging  

 veilede og gi råd til foreldre som har behov, slik at barn opplever omsorg og god oppvekst 

i hjemmet. 

 

Handlingsprogrammet 2018-2021 sier bl.a. at Ås kommune skal gi mer systematiske, 

helhetlige og koordinerte tjenester til barn og unge, og at dette skal utføres i forbindelse med 

organisasjonsgjennomgangen våren 2018.  

 Oversikt over helsetilstanden 3.2.1

Med referanse til Ungdataundersøkelsen i 2017
4
 viser Ås kommune i Oversiktsdokument 

folkehelse 2017-2021 til at ungdoms psykiske helse er en av de store utfordringene. Det pekes 

på en liten økning i negativ retning, og det er urovekkende at så mange som 16 % er plaget av 

depressive symptomer. Altfor mange rapporterer om problemer med søvn, ensomhet, stress 

og bekymringer. Jentene er i flertall, men det uttrykkes bekymring for mørketall blant guttene. 

Det presiseres at psykisk helse er, og vil fortsatt være, et viktig fokusområde for kommunen 

og skolene fremover. Hvordan kommunen skal forholde seg til dette, fremgår ikke. 

 

Revisjonen har blitt orientert om at mange unge sliter med rusproblemer, ensomhet, dårlig 

selvfølelse og psykiske plager.  Det er også registrert bruk av hasj, mye alkohol, vold og 

overgrep. En stor del av de som henvender seg til hjelpeapparatet er studenter ved Norges 

miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). 

Ansatte i kommunens hjelpeapparat vet mye om risikoområder og hva barn og unge sliter 

med innenfor de områder de har ansvar for. Det er imidlertid etterlyst mer kunnskap og 

innsikt i hvordan andre organisasjonsledd arbeider. 

 
 Forebyggende og helsefremmende tiltak 3.3

Ås kommune tilbyr en rekke forebyggende og helsefremmende tiltak. Oversikten under er 

ikke uttømmende, men gir et bilde av bredden i tilbudene. 

   Helsestasjonen 0-5 år 3.3.1

Helsestasjonen er i kontakt med alle barn i en tidlig fase og kan observere avvik som må 

følges opp. Helsestasjonen skal bidra til en god start for tilknytningen mellom barnet og 

foreldrene, og gir råd, veiledning og støtte i foreldrerollen og om stell av barnet. Tjenesten 

tilbyr bl.a. helseundersøkelser, vaksiner og hjemmebesøk til nyfødte og deres familier.  Det 

gjennomføres jevnlige konsultasjoner med lege og/eller helsesøster, vaksinering og møter i 

grupper. Barseltreff med helsesøster og fysioterapeut gjennomføres etter avtale og behov. 

                                                           
4 Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser. Undersøkelsen 

innebærer at skoleelever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring svarer på spørsmål om ulike side vedr 

livet sitt. Undersøkelsene foregår i skoletiden og gjennomføres elektronisk. 
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Helsestasjon 0-5 år legger til grunn et standardisert program med 14 konsultasjoner, inkludert 

et hjemmebesøk til nyfødte. 

 Skolehelsetjenesten 3.3.2

Skolehelsetjenesten arbeider for å fremme elevenes fysiske og psykiske helse og forebygge  

sykdom og skader. Tjenesten følger et fast program som starter med skolestartundersøkelse 

der elev og foresatte er tilstede på den skolen der barnet går. Tjenesten tilbyr bl.a. vaksiner, 

høyde og vektmåling og samtalegrupper for barn med skilte foreldre. På barneskolen handler 

temaene som dukker opp ofte om trivsel, klassemiljø, mobbing, vegring mot å gå på skolen, 

pubertet og vekstutvikling,.samt spørsmål vedrørende psykiske helseplager.  

 

Aktuelle tema som skolehelsetjenesten møter i 8-10. trinn dreier seg ofte om: 

 Trivsel/ klassemiljø/skolefravær/mobbing. 

 Kroppen i vekst og utvikling, sex og samliv, prevensjon. 

 Fysisk og psykisk smerte; magesmerter, hodepine, søvnproblemer, stress/bekymring, 

spiseproblemer, tristhet, selvskading, sorg. 

 Utfordringer når foreldrene ikke bor sammen. 

 Nettvett/ nettbruk. 

 Hørselstesting. 

 Vaksiner. 

Skolehelsetjenesten 8-10. trinn er et "drop-in"-tilbud for elevene. Foreldre kan også ringe og 

gjøre en avtale. 

 Helsestasjon for ungdom 3.3.3

Helsestasjon for ungdom og studenter i Ås er et samarbeid mellom kommunen og NMBU. 

Gjennom utnyttelse av felles ressurser, kan tjenesten ha lengre åpningstider og flere ansatte 

enn sammenlignbare kommuner. Tilbudene er rettet mot ungdom fra 13 til 25 år, og 

inkluderer seksuell helse, psykososial helse og livsstilsproblemer. Det er ingen aldersgrense 

for NMBU- studenter. Tjenesten er gratis og det legges vekt på å være lett tilgjengelig ("drop-

in"). Det er ingen ventetid på "drop-in"-henvendelser.  Ventetid for samtaletilbud er på under 

to uker. Tjenesten er åpen tre ganger pr uke.  

 Familieteamet 3.3.4

Målgruppen er barn og unge fra 0-20 år og deres familier, gravide og andre med ansvar for 

barn. Teamet behandler enkeltpersoner og tilbyr samtaler med barn og ungdom, 

forelder/foresatte, gravide og familiens nettverk. Teamet legger vekt på å bedre relasjoner og 

samspill i familier, styrke foreldrerollen og barn og unges behov, mestring og ressurser. 

Eksempler på dette kan være rutiner i hverdagen, vanskelige livssituasjoner, sinne, tristhet, 

engstelse og følelsesmessige vansker, grensesetting, barn som er pårørende i familier med 

fysisk eller psykisk sykdom og/eller rus, konflikter i familien, nettverksbygging og bidrar til å 

etablere tverretatlig samarbeid. 

 Barneteamet 3.3.5

Barneteamet har fagpersoner med spesiell kompetanse på barn i alderen 0-12 år. Teamet 

består av helsesøster, psykisk helsearbeider, barnevernskonsulent og spesialpedagog. 
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Tjenesten gir råd og veiledning i foreldrerollen, vurderinger av sammensatte saker og 

eventuelt hjelp til å henvise videre i hjelpeapparatet. 

  
Barneteamet har kompetanse på normal/skjevutvikling hos barn, kommunikasjon og samspill, 

grensesetting, barns behov for å bli sett, møtt og forstått, psykiske lidelser hos barn og voksne 

og tverrfaglig samarbeid rundt barn som har foresatte med alvorlig psykisk eller somatisk 

sykdom. 

 Liavegen Ung 3.4

Ås kommune har registrert at en gruppe unge ser ut til ikke å fanges opp av kommunens 

hjelpeapparat. Disse kjennetegnes av at de kan ha problemer med å fullføre skolen, har ingen 

sosial omgangskrets, mangler evne til å forholde seg til aksepterte atferdsnormer og mangler 

evne til å innordne seg systemer og rutiner som samfunnet forventer at alle skal være 

fortrolige med. De er ofte ikke registrert noen steder som hjelpetrengende.  

 

Liavegen Ung forsøker å gi bistand og opplæring i daglige gjøremål. Det kan dreie seg om 

skoledeltakelse, bistand for å stå i jobb, bo for seg selv (eller sammen med andre), sosial 

deltakelse og mange andre utfordringer som livet som ungdom kan by på. 
 

Tjenesten har et ambulerende team som kan gi veiledning der brukeren bor eller i det miljøet 

der brukeren ellers oppholder seg. Tjenesten jobber turnus dag og kveld. Omtrent 25 

ungdommer er til enhver tid omfattet av tilbudet. Aldersgruppen er 16-26 år. Omtrent 

halvparten mottar tilbudet etter å ha fått dette som del av et formelt vedtak, mens den andre 

halvparten mottar tjenestene som et lavterskeltilbud. 

 Rus og psykisk helsetjeneste 3.5

Ås kommune har en enhet for psykisk helsetjeneste som har ansvar for voksne over 18 år. Pr 

mai 2018, er det én bruker som er 17 år. Tjenesten yter tilbud etter formelt fattede vedtak. 

Dette gir mottakeren en rettighet og dermed kunnskap om hva den enkelte har å forholde seg 

til. 

 Barneverntjenesten 3.6

Formålet med barnevernloven er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan 

skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og å bidra til at barn 

og unge får trygge oppvekstvilkår. Kommunen skal følge nøye med i de forhold barn lever 

under, og har ansvar for å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer. 

Barneverntjenesten har spesielt ansvar for å søke avdekket omsorgssvikt, adferds-, sosiale og 

emosjonelle problemer så tidlig at varige problemer kan unngås, og sette inn tiltak i forhold til 

dette. 

 

Barnevernet skal gi hjelp og støtte for at hjemmet skal makte sitt oppdrageransvar, men har 

også plikt til å gripe inn hvis dette ikke er tilstrekkelig. Hjelpetiltak i hjemmet kan være råd 

og veiledning, støttekontakt, besøkshjem, terapeutiske tiltak, økonomisk hjelp, plass i 

barnehage/SFO, organisering av fritidsaktiviteter. Dersom barnet eller ungdommen av ulike 

årsaker ikke kan bo hjemme, formidler barneverntjenesten institusjonsplassering og 

fosterhjemsplassering.  

 

Det vises til Follo distriktsrevisjon IKS sin rapport om barneverntjenesten i Ås kommune  
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(27.6.2017) for nærmere beskrivelse av tjenesten. 

 Pedagogisk psykologisk senter 3.7

Ås pedagogisk-psykologiske senter, (PPS) er en faglig ressurs og samarbeidspartner for 

foresatte, barnehager, skoler og voksne med spesielle behov. Ansvarsområdene er barn og 

elevers utvikling og læring, barnehagers og skolers kompetanseheving og 

organisasjonsutvikling og barn, ungdom og elever som ikke har eller ikke kan få 

tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. PPS skal gi sakkyndig 

vurderinger av behov for: 

 tidlig eller utsatt skolestart 

 spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning 

 fritak fra opplæring 

 punktskriftopplæring og tegnspråkopplæring 

 alternativ og supplerende kommunikasjon 

 Alternative opplæringsarenaer. 

 Kapasitet og kompetanse 3.8

Budsjett og handlingsprogrammet for 2018-2021 viser til at det generelt er et økende behov 

for individuell oppfølging og veiledning innenfor psykisk helse, foreldreveiledning og 

livsmestring. Som eksempler på områder nevnes skolefravær, ensomhet og angst.   

  

I intervjuer fremheves at etterspørselen etter tjenester er stor. Det pekes på at kommunen bør 

drive mer generell forebygging. Enheten forebyggende helsetjenester har behov for mer 

psykologkompetanse. Det vises til at samarbeidet mellom Ås kommune og NMBU når det 

gjelder helsestasjon for unge utnytter ressursene på en god måte og gir større tilgjengelighet 

for alle. 

 

Revisjonen får opplyst at tjenestene ser utfordringer med å imøtekomme nye krav som er gitt 

fra Helsedirektoratet i 2018. Bl.a. gjelder dette skolelege, som Ås kommune ikke har i dag.  

 Kostra-sammenlikninger 3.8.1

Statistisk sentralbyrå (SSB) sin Kostra-statistikk gir et bilde av ressursbruken i Ås kommune 

innen psykisk helse for barn og unge, sammenliknet med lignende kommuner.  

Informasjon om hva kommunene får ut av ressursene, er imidlertid mer begrenset. Nedenfor 

følger noen diagrammer fra Kostra som er relevante for problemstillingene. 
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Ås kommunes driftsutgifter til forebygging, helsestasjonstjeneste og skolehelsetjeneste økte 

markant i årene 2015-2017.  Per 2017 er ressursbruken betydelig høyere i Ås enn i 

sammenligningsgruppene.  
 

Figuren under viser forbrukte årsverk i alt til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste 

samt helsestasjon for ungdom (funksjon 232).  Ås kommune ligger noe over 

sammenligningsgruppene. 
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Figurene under viser forbrukte årsverk av helsesøstre og leger pr. 10 000 innbyggere til 

forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste samt helsestasjon for ungdom (funksjon 

232). Ås kommune ligger noe høyere for helsesøstre, og markant høyere når det gjelder leger, 

sett i forhold til sammenligningsgrunnlaget. 
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Diagrammene under viser at Ås kommune ligger over sammenligningsgruppene, både når det 

gjelder årsverk av psykiatriske sykepleiere og andel med videreutdanning i psykisk 

helsearbeid. 
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 Vurderinger 3.9

Det generelt rettede forebyggende og helsefremmende arbeid blant barn og unge i Ås 

kommune, er omfattende og har et bredt siktemål. Ås kommune satser på helsefremmende og 

forebyggende tiltak. Dette underbygges av Kostra-tallene som viser en årlig økning i netto 

driftsutgifter og økningen av antall årsverk innenfor forebygging, helsestasjons- og 

skolehelsetjeneste samt helsestasjon for ungdom. 

 

Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og 

negative faktorer som kan virke inn på denne, som grunnlag for de tiltak som iverksettes. 

Kommunens oversiktsdokument over folkehelsen, viser i stor grad til ungdataundersøkelsen 

når det gjelder barn og unges psykiske helse. Det psykiske helsearbeidet for barn og unge 

omtales i liten grad i kommunens styringsdokumenter for øvrig. Det fremgår bl.a. ikke hvilke 

grupper av barn og unge som er risikoutsatt ift. psykisk helse. Revisjonen har heller ikke 

funnet at kommunen har noen samlet oversikt over hvilke tiltak som tilbys. 

 

Oversikten over helsetilstanden skal baseres på kunnskap fra de kommunale helse- og 

omsorgstjenestene og på kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn. 

Revisjonens inntrykk er at mye av den lokale kunnskapen om helsetilstanden og utsatte 

grupper, finnes blant ansatte på enhetsnivå. Systematisering og samordning av denne 

kunnskapen vil kunne bidra til å sikre et godt grunnlag for målrettede tiltak. 

 

Revisjonen mener det ville være en fordel om det forelå en analyse for kommunen som helhet 

som redegjør for risikoutsatte grupper og tiltak rettet mot disse. Når man på kommunenivå 

ikke har oversikt over hvem som er risikoutsatt eller hvilke tiltak som samlet sett gjennomfø-

res, kan dette øke risikoen for at tiltak ikke når de riktige målgruppene eller har forventet  

effekt. 

 

På tross av at Ås kommune har økt satsingen på barn og unges helse, viser 

ungdataundersøkelsen for 2017 en liten økning i negativ retning når det gjelder barn og unges 

psykiske helse. Dette gir grunn til å stille spørsmål om kommunen satser på de tiltakene som 

gir best effekt eller om det gjøres "mer av det samme" med økte ressurser.  Dette indikerer et 

behov for å evaluere nærmere hvilke effekter som har kommet ut av tiltakene som er 

iverksatt. 

 

Revisjonen har mottatt tilbakemeldinger om at ressurssituasjonen oppleves som krevende, 

bl.a. etter at Helsedirektoratet ga ut nye faglige retningslinjer i februar 2018.  

 

Etter revisjonens vurdering, er det ikke åpenbart at økte tildelinger er løsningen på det 

nåværende tidspunkt, før det er gjort nærmere analyser av hvilke effekter iverksatte tiltak har. 

I følge Kostra er kommunens ressursforbruk høyere på flere felter enn sammenlignbare 

kommuner. Revisjonen forutsetter dessuten at omstillingsprosjektet vil adressere hvordan 

kommunen skal imøtekomme behovet for kompetanse. 
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4 Tverrfaglig samarbeid 

 
 
 
 
 

 Revisjonskriterier 4.1

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-4 pålegger kommunen plikt til samhandling og samarbeid 

ved å "legge til rette for samhandling mellom ulike deltjenester innad i kommunen og med 

andre tjenesteytere der dette er nødvendig for å tilby tjenester omfattet av loven her." 

Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten § 2-1 pålegger at helsestasjons- og skolehelsetjenesten "skal ha rutiner for 

samarbeid med fastlegene, med andre kommunale tjenester, med tannhelsetjenesten, med 

fylkeskommunen og med spesialisthelsetjenesten". 

 

Helsedirektoratet understreker i sin veileder Psykisk helsearbeid for barn og unge i 

kommunene at det psykiske helsearbeidet for barn og unge er et ansvar for kommunen som 

helhet og involverer alle kommunale tjenester som er i kontakt med barn og unge. Hvis det 

psykiske helsearbeidet for barn og unge skal få et godt fotfeste i kommunen, er det avgjørende 

med en tydelig forankring på ledelsesnivå. 

 

Regjeringens rundskriv Forebyggende innsats for barn og unge fremholder at det er viktig at 

det blir laget rutiner og systemer som gjør det enkelt å samarbeide. Felles forståelse av 

problem, mål og virkemiddelbruk samt gode styrings- og rapporteringssystemer, vil øke 

sannsynligheten for å oppnå gode resultater. Samarbeidsrutiner bør gjøres skriftlige. 

 

Revisjonskriterier: 

 Det psykiske helsearbeidet for barn og unge skal være tydelig forankret på 

ledelsesnivå i kommunen. 

 Kommunen skal legge til rette for samhandling mellom deltjenester innad i 

kommunen og med andre tjenesteytere der dette er nødvendig. 

 Samarbeidsrutiner bør være skriftlige. 

 Faktabeskrivelse 4.2

 Ledelse, ansvar og organisering 4.2.1
 

Voksne (fra 18 år) som har psykiske vansker, sorterer under enheten Rus og psykisk 

helsetjeneste. Ansvaret for barn og unge under 18 år, er ikke forankret på samme måte. 

Psykisk helsearbeid for barn og unge er et ansvar for kommunen som helhet og involverer alle 

kommunale tjenester som er i kontakt med barn og unge. Ås kommune har ingen enhet som 

har et formalisert hovedansvar i kommunen for gruppen barn og unge med psykiske vansker. 

Flere av informantene har i samtaler med revisjonen gitt uttrykk for at de i hovedsak styrer 

sine egne fagområder når det gjelder hvilke tiltak som skal prioriteres ut fra gjeldende lovverk 

og faglige retningslinjer.  

I hvilken grad ivaretar de ulike tjenesteyterne i Ås kommune sine plikter til å samarbeide? 
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 Samarbeidspraksis 4.2.2

I revisjonsrapporten om barneverntjenesten (2017) ble det vist til en rekke 

samarbeidsordninger mellom ulike ledd i kommunen. Barneverntjenesten hadde 

samarbeidsavtaler med enkelte eksterne ledd. Internt i kommunen ble det vist til at 

samarbeidet generelt sett var lite formalisert og styrt. Det samme inntrykket gjelder også for 

psykisk helse for barn og unge.  

 

Det finnes en rutinebeskrivelse for samarbeid i enkeltsaker mellom psykisk helse, NAV og 

forebyggende helsetjenester. Revisjonen får opplyst at denne fungerer mellom NAV og 

psykisk helsetjeneste, men er ikke i bruk mot enheten forebyggende helsetjeneste. 

 

Det er etablert et regelmessig samarbeid med universitetet i Ås som gir studenter tilgang til de 

tjenestene som Helsestasjon for ungdom kan tilby. Dette fremheves som en god løsning for 

begge parter som øker tilgjengeligheten av tjenesten. Samarbeidet følges opp gjennom 

halvårlige møter. 

 

Pålagt samarbeid og koordinering mellom helsestasjon, skolehelsetjeneste, helsestasjon for 

ungdom, koordinerende enhet, barnevern, folkehelse, fastlege, kommunelege, psykolog, NAV 

og tannlege er ikke skriftliggjort.   

 

Det er også fremhevet at Liavegen Ung har et godt samarbeid med skolene, som bl.a. 

informerer om Liavegen Ung til barn og foreldre. 

I revisjonens rapport om barnevernstjenesten ble det vist til at Ås kommune ikke hadde noen 

barne- og ungdomsplan som redegjør for en helhetlig tilnærming til barn og unges 

oppvekstvilkår. Revisjonen viste til at kommunen ville følge opp dette i 2018, men ga 

samtidig uttrykk for at kommunen kunne ha uttrykt seg mer forpliktende om dette. 

Kontrollutvalgets anbefaling til kommunestyret var at kommunen utviklet en helhetlig plan 

som samordner tjenestetilbudet til barn og unge. Kommunestyret behandlet saken 25.10.2017 

(sak 54/17). 

Opprinnelig var fristen satt til høsten 2016 for å sluttføre prosjekt samordning av tjenester til 

barn og unge og komme med en anbefaling om hvordan kommunen kan gi mer systematiske, 

helhetlige og koordinerte tjenester. Fremdriften har vært slik: 

 I handlingsplanen for 2015 inngikk et tiltak om å utrede kommunens organisering av 

tjenester til barn og unge. Under rapportering på hovedsatsingsområder i årsmeldingen for 

2015 ble det meldt at prosjektet "Barn og unge" pågår og videreføres i 2016. 

 

 I handlingsplanen for 2016 inngikk et tiltak om å sluttføre "samordning av tjenester til 

barn og unge" og komme med anbefaling om hvordan kommunen kan gi mer 

systematiske, helhetlige og koordinerte tjenester". Fristen var satt til høsten 2016.  Under 

rapportering på hovedsatsingsområder i årsmeldingen for 2016 ble det meldt at prosjektet 

er overført til omstillingsprosjektet. 

 

 I handlingsplanen for 2017 står tiltaket "kommunen skal gi mer systematiske, helhetlige 

og koordinerte tjenester til barn og unge". Fristen var satt til våren 2018, og utføres i 

forbindelse med organisasjonsgjennomgangen. Under rapportering på 



19/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid for barn og unge i Ås kommune - 17/00345-5 Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid for barn og unge i Ås kommune : Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid for barn og unge i Ås kommune

Follo distriktsrevisjon IKS: Psykisk helsearbeid for barn og unge i Ås kommune 

 

20 

hovedsatsingsområder i årsmeldingen for 2017 er det ingen spesiell rapportering på dette. 

Under årsmeldingens orientering om omstillingsprosjektet, heter det at 

omstillingsprosjektet skal se på hvordan arbeidet med barn og unge i Ås kommune bør 

innrettes for å få til bedre samhandling om samme bruker mellom ulike etater og enheter. 

 

 I handlingsplanen for 2018 heter det at kommunen skal gi mer systematiske, helhetlige og 

koordinerte tjenester til barn og unge. Dette skal utføres i forbindelse med 

organisasjonsgjennomgangen våren 2018.  
 

Generelt er det er etablert en samarbeidspraksis mellom enkelte enheter. Det er utarbeidet 

rutinebeskrivelser for deler av samarbeidet, men ikke en samlet beskrivelse av de 

samarbeidsordninger som finnes.  

 BUP 4.3

Samarbeidsavtalen mellom Follo-kommunene og Barne og -ungdomspsykiatrisk klinikk 

(BUP) beskriver rutiner for: 

 Administrative samarbeidsmøter (to ganger pr år). 

 Brukerrettet samarbeidsforum. 

 Gjensidig tilgjengelighet (hvordan BUP Follo og kommunen er tilgjengelig for å drøfte 

saker). 

 Kompetansesamarbeid (hospitering, konsultasjonsgrupper, veiledning, felles 

internundervisning, felles fagdag). 

 Trygge pasientforløp (kvalitet på henvisninger, gjensidige oppdateringer om tilbud som 

ytes, kvalitet i overføringene mellom BUP Follo og kommunen). 

 

Samarbeidsavtalen beskriver mål for de ulike samarbeidsaktivitetene, deltakere, møtefrekvens 

og praktisk tilrettelegging. Kommunen og BUP Follo byttes på å invitere til samarbeidsmøte.  

 

BUP-Follo opplyser at det er jevnlig kontakt med barnevern og PPS, samt i enkeltsaker også 

med skoler og barnehager.  

 

BUP-Follo opplever at gjensidig tilgjengelighet er god. Det har imidlertid ikke vært 

gjennomført hospitering, veiledning, felles internundervisning eller fagdag slik dette var 

forutsatt.  

 

BUP Follo har inntrykk av at brukerne stort sett kjenner til de tilbudene som kommunen har. 

Det hender av og til at pasienter henvises til BUP uten at det har vært prøvd tiltak i 

kommunen, noe som ofte er avslagsgrunn fra BUPs side. 

 

Samlet sett er BUP Follo fornøyd med hvordan samarbeidet fungerer og ser ikke behov for 

vesentlige endringer. Samarbeidsavtalen bør imidlertid gjennomgås og evalueres. 

 

Ås kommune viser i Budsjett og handlingsprogrammet for 2018-2021 til at samarbeidet med 

spesialisthelsetjenesten har endret seg mye de siste årene. Behandling i BUP Follo følger 

kortere behandlingsforløp, og det gis liten eller ingen veiledning etter avsluttet behandling. 
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 Vurderinger 4.4

Det er vanskelig å få oversikt over hvilket samarbeid som er etablert og hvordan dette 

fungerer. Revisors inntrykk er at fokuset for samarbeid i første rekke er individrettet, og i 

mindre grad omhandler systemnivå. Det finnes heller ingen sentral forankring og styring av 

samarbeidsrutiner.  

Omstillingsprosjektet ser på hvordan arbeidet med barn og unge i Ås kommune bør innrettes 

for å få til bedre samhandling om samme bruker mellom ulike etater og enheter. Revisjonen er 

ikke kjent med hva som ligger i dette, men er enig i kommunens intensjon med arbeidet. 

Revisjonen har ikke grunnlag for å vurdere hvordan det psykiske helsearbeidet for barn og 

unge er tenkt ivaretatt i en fremtidig organisasjon. Vårt bidrag er derfor å trekke frem et par 

sentrale forhold som det er viktig å finne gode løsninger på, uansett organisering. 

Ås kommune har gjennom flere år vist til at det er nødvendig å samordne tjenestene til barn 

og unge med mål om systematiske, helhetlige og koordinerte tjenester. Dette har sklidd ut i 

tid. Fra å være et hovedsatsingsområde med særskilt rapportering, inngår det nå i kommunens 

omstillingsprosjekt og særskilt rapportering er utelatt. Begrepsbruken i dagens 

styringsdokumenter svekker den opprinnelige intensjonen. Fra å skulle anbefale "hvordan", 

kommunen kan gi mer systematiske, helhetlige og koordinerte tjenester skal det nå "ses på" 

og "utføres" i omstillingsprosjektet, Tiltaket er ikke inkludert i årsmeldingens rapportering på 

hovedsatsinger slik det har vært i tidligere år. Så langt har kommunen endret fremdrift, 

reformulert prosjektet og tatt det ut av rapporteringslisten. 

Flere av kommunens enheter har et ansvar for psykisk helsearbeid for barn og unge.  

Ansvaret er slik sett fragmentert. Slik må det nødvendigvis være fordi dette er et ansvar som 

krever tverrfaglighet. Det er også et poeng at enhetene samarbeider ut fra ulike faglig 

ståsteder og forholder seg til forskjellig lovgrunnlag (f.eks. barnevernloven, opplæringslova 

og helselovgivningen). Dette gjør at fokus kan være litt ulikt og at de tiltak som ulike enheter 

iverksetter ikke nødvendigvis er godt nok koordinerte og trekker i samme retning. 

Men dette reduserer ikke behovet for at et helhetlig ansvar er tydelig plassert. I 

styringssammenheng er det gjerne slik at det som gis oppmerksomhet, blir viktig. Å 

synliggjøre viktige områder og prioriteringer er nødvendig for å gi et område strategisk kraft 

og retning. Det kan etter revisjonens mening stilles spørsmål ved om samarbeidet blir godt 

nok koordinert over enhetsnivå i Ås kommune. Revisjonens betenkning knytter seg til at 

kommunen mangler et koordinerende ledd som har et helhetlig ansvar for tverrfaglig 

tilrettelegging av aktiviteter og tiltak. Revisjonen etterlyser at det er noen som i det daglige 

"eier" saksområdet for kommunen som helhet og har ansvaret for samordning og 

koordinering. Slik det fremstår, er det i stor grad virksomhetene selv som utvikler og 

gjennomfører tiltak. Tiltakene er i mindre grad styrt fra ut fra et helhetlig ansvar tillagt et 

sentralt plassert organisatorisk ledd i kommunen.  

Ås kommune har i liten grad formelle avtaler og beskrivelser for det tverrfaglige samarbeidet. 

Revisjonen mener generelt at skriftlige prosedyrer/avtaler kan bidra til å avklare forventninger 

til hvordan et samarbeid bør fungere. Dette gjelder forhold som hvilke møter som skal finnes 

sted, hvem som er ansvarlig, hva møtene skal omhandle, mål og virkemiddelbruk, styrings- 

og rapporteringslinjer, hvem som bør delta osv. Slike rutiner kan formuleres ganske korte og 

uten stor formalisme. De rutiner for samarbeid som helsestasjons- og skolehelsetjenesten er 

pålagt ved lov å ha, bør være skriftlige. 
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Ås kommune peker på at BUP Follo ikke gir veiledning etter avsluttet behandling. 

Kompetansesamarbeide og veiledning inngår i avtalen mellom Follo-kommunene og BUP 

Follo. Ås kommune bør derfor følge opp dette med hjemmel i eksisterende avtale. Det er 

dessuten inngått andre avtaler mellom Ahus og kommunene som berører temaet. 
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5 Oppfølging av barn og unge med psykiske vansker. 

 Revisjonskriterier 5.1

Kommunen har ansvar for å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester til barn og unge med 

psykiske vansker. Etter helse- og omsorgstjenesteloven § 7-1, skal det utarbeides en 

individuell plan når brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester ber om dette. 

Kommunen skal tilby en koordinator som skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte 

bruker, samt sikre samordning og fremdrift.  

Tiltakene må tilpasses situasjonen og den enkeltes behov. Brukermedvirkning er derfor et 

sentralt element i ethvert oppfølgingstiltak. Det er viktig å sette inn tiltak så tidlig som mulig 

for å unngå at vanskene blir verre.  Dette vil bidra til at barn og unge mestrer dagliglivet og 

skolehverdagen bedre og reduserer fremtidige hjelpebehov. 

Revisjonskriterier: 

 Kommunen skal tilby individuell plan for pasienter og brukere med behov for langvarige

og koordinerte tjenester.

 Oppfølgingstiltak må tilpasses den enkeltes situasjon. Det skal legges til rette for

brukermedvirkning ved utarbeidelsen av tiltak.

 Oppfølgingstiltak krever samarbeid med andre interne og eksterne tjenester.

 Tiltak bør settes inn tidlig.

 Faktabeskrivelse 5.2

Når barn, unge og foreldre henvender seg til kommunens hjelpeapparat, må den som mottar 

henvendelsen vurdere om saken kan håndteres der den er mottatt, eller om den må sendes 

videre. Behovene kan være ulike og krever at kommunen har et spekter av tiltak som kan 

settes inn. 

 Vedtak om oppfølging 5.2.1

Enhet for forvaltningstjenester behandler søknader om formaliserte oppfølgingstiltak gjennom 

vedtak. Søknader om helse- og omsorgstjenester vurderes ut fra helse- og 

omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven, og blir saksbehandlet etter 

forvaltningsloven. Søker må påregne inntil én måneds ventetid før søknaden er behandlet. Om 

nødvendig innhentes tilleggsopplysninger. På bakgrunn av innhentede opplysninger og dialog 

med søker, vurderer enheten om søkt tjeneste er riktig valgt tjeneste. For gruppen barn og 

unge med psykiske vansker, er individuell plan, ansvarsgruppe, støttekontakt, praktisk bistand 

og omsorgslønn eksempler på tiltak som kan innvilges. 

Hvordan ivaretar kommunen oppfølgingen av barn og unge med psykiske vansker? 
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 Individuell plan 5.2.2

Ås kommune har en retningslinje for individuelle planer (IP) og samarbeid om felles brukere. 

Leder for Forvaltningsavdelingen har ansvar for å holde denne oppdatert. Retningslinjen skal 

sikre at brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester, får et vedtak om 

individuell plan om de ønsker det. Forvaltningsenheten fatter vedtaket, og skal ha oversikt 

over alle brukere med individuell plan og hvem som er koordinatorer. Omtrent 15 barn og 

unge under 18 år hadde individuell plan pr. 1.5.2018. 

 Koordinerende enhet 5.2.3

Enhet for forvaltningstjenester er koordinerende enhet i kommunen. Koordinerende enhet skal 

bidra til tverrfaglig samarbeid og god koordinering på tvers av fag og enheter. Som 

koordinerende enhet har enheten overordnet ansvar for arbeid med individuell plan, og har 

oversikt over ansvarsgrupper. 

Koordinerende enhet har ansvar for: 

 å bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til innbyggerne i kommunen som er i 

behov av helse- og omsorgstjenester. 

 å informere om kommunens helse- og omsorgstjenester. 

 å veilede kommunens innbyggere om hvor man tar kontakt ved behov for andre tilbud. 

Koordinator 

Retningslinje for koordinator beskriver ansvaret som ligger til denne rollen når denne er 

oppnevnt. Det åpnes opp for at koordinator kan oppnevnes uten at individuell plan eller 

ansvarsgruppe er etablert. Koordinator er journalpliktig. Koordinator skal legge til rette for 

brukermedvirkning, sikre samhandling med andre tjenesteytere, samordning av tilbudet, 

fremdrift, koordinere og referatføre møter, dokumentere i relevante fagsystemer. 

Retningslinjen sier ikke hvem som kan pålegges å ta rollen som koordinator. Erfaringen viser 

at det er få fra skolene som tar på seg rollen som koordinator. 

 

Ansvarsgrupper 

Etablering av ansvarsgruppe bør alltid vurderes ved utarbeiding av individuell plan. 

Ansvarsgruppe defineres i kommunens retningslinjer som en tverrfaglig og tverretatlig 

samarbeidsgruppe. Den består av bruker og ulike fagpersoner som har kontakt med bruker. 

Deltakerne i ansvarsgruppen skal samordne aktuelle tiltak innenfor eget ansvarsområde og 

den ressursramme som er til disposisjon. Alle ansvarsgrupper skal ha koordinator. Møter skal 

dokumenteres og journalføres. 

 Kartleggingsteam 5.2.4

Kartleggingsteamet skal sørge for at barn og unge får rett tjeneste til rett tid. Teamet skal sikre 

at det gjennomføres en helhetlig og tverrfaglig vurdering som avklarer type tjenestetilbud, 

ansvarsoppfølging og koordinering. Teamet består av enhetsledere for forebyggende tjenester, 

rus- og psykisk helsetjeneste, forvaltningstjenesten (sekretær), barneverntjenesten, 

Solfallsveien, ambulerende miljøtjeneste, enhetsleder NAV og enhetsleder PPS. 

 Brukermedvirkning 5.2.5

Brukermedvirkning er en rettighet. For at barn, unge og deres foreldre skal få oppfylt retten til 

medvirkning og informasjon, må de oppleve muligheten for å medvirke som reell. Når 



19/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid for barn og unge i Ås kommune - 17/00345-5 Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid for barn og unge i Ås kommune : Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid for barn og unge i Ås kommune

Follo distriktsrevisjon IKS: Psykisk helsearbeid for barn og unge i Ås kommune 

 

25 

brukeren er med på å ta ansvar for egen situasjon, bidrar dette til mer treffsikre tiltak og økt 

motivasjon. 

 

Kommunens retningslinjer gir føringer for brukermedvirkning og samtykkeerklæringer. 

 Lavterskeltilbud 5.2.6

Lavterskeltilbud innebærer at tjenesten er lett tilgjengelig ved at brukeren kan henvende seg 

direkte uten henvisning, og ved at tiltak tilbys uten venting og lang saksbehandling. Flere av 

kommunens tilbud er av denne typen (jfr. kapittel 3).  

 

Helsedirektoratet definerer lavterskeltjenester i psykisk helsearbeid: 

 Direkte hjelp uten henvisning, venting og lang saksbehandlingstid. 

 Kan oppsøkes av brukere uten betalingsevne. 

 Tilgjengelig for alle. 

 Kan tilby tidlige og adekvate tiltak, samt være en ”los” videre i systemet. 

 Har personell med kompetanse til å oppfylle tjenestens formål. 

 Ha åpningstid tilpasset målgrupper og formål. 

 Høy grad av brukerinvolvering og aksept for brukerens ønsker/behov. 

 Fremstår som et synlig, tydelig, hensiktsmessig og tillitsvekkende sted for 

innbyggerne å benytte. 

 

Lavterskeltilbudene er mindre styrt av lovverk, tiltak, dokumentasjon og systematikk i 

saksbehandlingen enn rettighetsbaserte tiltak. 

 Vurderinger  5.3

Kommunen har lagt koordineringsansvaret for IP til forvaltningsenheten, som også har ansvar 

for å oppnevne koordinator for IP. Det er ikke tradisjon for at skolesektoren tar på seg rollen 

som koordinator. Revisjonen kan ikke se at denne gruppen skulle være unntatt fra å påta seg 

denne rollen. For å bidra til dette, kan en tydeliggjøring i kommunens retningslinjer om hvilke 

faggrupper som kan påregne å bli valgt ut til koordinator, bidra positivt.  

 

Revisjonen mener at de maler som kommunen har utviklet, legger til rette for at forskriftens 

krav til individuell plan etterleves. 

 

Revisjonen registrerer videre at forholdet mellom lavterskeltilbud og rettighetsbaserte tilbud, 

kan gi grunnlag for faglig uenighet om hvor en sak hører hjemme. Lavterskeltilbudene er 

viktige for å komme raskt i gang og å være lett tilgjengelig når det trengs. På den annen side 

bør ikke brukeren bli værende for lenge i et lavterskeltilbud. Det kan medføre en risiko for at 

tiltak ikke blir journalført og ikke blir fulgt opp med tilstrekkelig kraft. Det er derfor viktig å 

ha samarbeidsrutiner som sikrer at brukerens behov ivaretas, på tvers av organisatoriske 

skillelinjer i kommunen. 

 

Kommunale tjenester kan fra et brukerperspektiv oppleves som fragmentert, og det kan lett 

oppstå brudd i overgang mellom barnehage, skole og myndighetsalder. Foreldre, barn og unge 

som møter hjelpeapparatet, opplever det som krevende å forholde seg til ulike deler av 

hjelpeapparatet og å måtte gjenta sin historie og sine behov for stadig nye hjelpere. De 

opplever at de selv må ta ansvaret for å skaffe riktig hjelp fra flere tjenestetilbydere. Tidligere 

utredninger viser at bruk av individuelle planer bidrar til større tilfredshet hos brukerne (NOU 
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2009:22, s. 44). 

 

En IP kan være et godt verktøy for å koordinere tilbudet til den enkelte. Den beskriver hvilke 

behov personen har for tjenester på bestemte tidspunkter og hvordan behovene skal møtes 

best mulig på kort og lengre sikt. En fordel med en individuell plan er at den plasserer ansvar 

både mellom bruker og tjenesteapparat og mellom ulike instanser innenfor tjenesteapparatet. 

Dette kan gi oversikt og gjøre det enklere å finne fram til hvem som er ansvarlig når et tiltak 

ikke fungerer. 

 

Revisjonen mener at IP kan være et nyttig verktøy for brukeren som bør vurderes og eventuelt 

tilbys. Kommunen innvilger søknad om individuell plan ut fra om brukeren har rett på en slik 

plan, men det er ingenting i veien for at denne modellen kan brukes dersom den er tjenlig for 

brukeren. Det blir en løsning som balanserer faglige vurderinger og brukerens behov for hjelp 

til å følge opp tiltakene mot ulike deler av det kommunale hjelpeapparatet. Rollen som 

koordinator kan fylle brukerens behov for ett kontaktpunkt mot hjelpeapparatet. 
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 FOR 2011-12-16 nr.1256: Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell 

plan og koordinator. 

 

Veiledere: 

 Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene, Veileder IS - 1405, Sosial- og 

helsedirektoratet. 

 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154, Sosial og helsedirektoratet. 

 God oversikt - en forutsetning for god folkehelse, veileder IS-2110, 

Helsedirektoratet. 

 Forebyggende innsats for barn og unge, Rundskriv Q-16/2013 fra regjeringen (6 

departementer). 

 Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i 

helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom, 2018, Helse-

direktoratet. 

 

Annet: 

 Statistikk fra Statistisk sentralbyrå. 

 Folkehelseprofil 2017 for Ås kommune, Folkehelseinstituttet. 

 NOU 2009:22, Det du gjør, gjør det helt. Bedre samordning av tjenester for utsatte 

barn og unge 

 

Dokumenter fra Ås kommune: 

 Kommuneplan 2015-2027. 

 Kommunal planstrategi 2017-2020. 

 Handlingsprogram/Økonomiplan 2018-2021. 

 Årsmeldinger 2016-2017 

 Oversiktsdokument Folkehelse 2017-2021 

 Ungdataundersøkelsen 

 Maler for individuell plan, retningslinje for Individuell plan, koordinator, 

koordinerende enhet, ansvarsgrupper, karleggingsteam . 

 Retningslinje for samarbeidet mellom kommunene i Follo og AHUS ved BUP 

Follo. 



19/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid for barn og unge i Ås kommune - 17/00345-5 Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid for barn og unge i Ås kommune : Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid for barn og unge i Ås kommune

Follo distriktsrevisjon IKS: Psykisk helsearbeid for barn og unge i Ås kommune 

 

28 

Vedlegg 1. Rådmannens uttalelse til rapporten 
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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

PS 20/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Investeringer og gjeld i Ås

  kommune 

Saksbehandler: Beate Nathalia Lillejord Kaldahl Saksnr.: 17/00354-5 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ås kontrollutvalg 

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.

Avgjørelsesmyndighet: 
Ås kommunestyre 

Vedlegg: 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Investeringer og gjeld i Ås kommune 

SAKSUTREDNING: 
Ås kontrollutvalg vedtok 12.09.2017 i sak 19/17 Tema forvaltningsrevisjon 2018 
følgende:  

Kontrollutvalget velger følgende tema for forvaltningsrevisjon i 2018: 

1. Follo landbrukskontor – samarbeidsprosjekt.
2. Psykisk helse barn og unge
3. Investeringer og gjeld.

Sekretariatet bes legge fram forslag til mål og problemstillinger for prosjektene til neste møte. 

Ås kontrollutvalg vedtok 31.10.2017 i sak 24/17 følgende mål og problemstillinger for 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Investeringer og gjeld»: 
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Formål: 
Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke om Ås kommune har 
tilfredsstillende systemer for styring av investeringer og gjeld. 
 
Problemstilling: 
I hvilken grad har kommunen tilfredsstillende rutiner for styring og kontroll av 
investeringer og gjeld? 
 
 
Prosjektplanen ble godkjent 12.12.2017 i sak 34/17 med følgende presiserte 
problemstillinger fra Follo Distriktsrevisjon IKS: 
1. I hvilken grad har kommunen tilfredsstillende rutiner for styring av kommunens 

investeringer?  
2. I hvilken grad har kommunen tilfredsstillende rutiner for styring av kommunens 

gjeld?  
3. I hvilken grad følges kommunens finansreglement når det gjelder plassering av 

kommunens aktiva? 
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten: 
I rapporten som nå foreligger er det Follo Distriktsrevisjon AS sin hovedkonklusjon at: 
 
Styring av kommunens investeringer 
Ås kommune rullerer et fireårig handlingsprogram for drift og investeringer. 
Investeringsbudsjettet for 2018 er på kr. 565 millioner og netto lånegjeld for perioden 
vil øke med kr. 930 millioner, noe som vil resultere i et betydelig finansieringsbehov 
og en betydelig økning i finanskostnadene.  
 
Ås kommunes investeringsbudsjett har gjennomgått en omfattende prosess før det 
presenteres og vedtas av kommunestyret. Det vedtatte handlingsprogrammet anses 
som en bestilling til rådmannen for å begynne å jobbe med prosjektene. Revisors 
undersøkelser viser at kommunen har rutiner og verktøy for å beregne totalkostnad 
på de prosjekter som inngår i handlingsprogrammet. Kommunen kunne med fordel 
ha etablert overordnede prinsipper som ligger til grunn for prosessen med valg og 
prioriteringer av prosjekter.  
 
Rollefordelingen i forbindelse med oppstart og gjennomføring av større 
investeringsprosjekter er i hovedsak tydelig. En prosjektavdeling ble opprettet i 2016 i 
staben til etatsjef for Teknikk og miljø. Denne samler kompetansen på oppfølging av 
større investeringsprosjekter i kommunen.  
 
Kommunen styrer sine prosjekter etter plan- og byggekomitéen (PBK) sitt reglement i 
Ås kommunes reglementer (2018). Her framgår det at planlegging av 
byggeprosjekter gjennomføres i faser.  
 
Ås kommune bør utarbeide en administrativ prosjektmodell som beskriver alle faser 
for gjennomføringen av et investeringsprosjekt. Prosjektledere utfører omfattende 
rapportering. Det rapporteres på prosjektene hver måned til prosjektsjef, som igjen 
rapporterer videre til etatsjef for Teknikk og miljø. Den politisk valgte plan- og 
byggekomitéen får også jevnlig rapportering på økonomi og framdrift. 
Administrasjonen må sørge for å presentere regnskaps- og budsjettall for investering. 
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Styring av kommunens gjeld 
Ås kommunes Reglement for finans- og gjeldsforvaltning ble vedtatt av 
kommunestyret 15.5.2018. Formålet med reglementet er å gi rammer og 
retningslinjer for hvordan kommunens finans- og gjeldsforvaltning skal skje ved å 
definere det risikonivået som er akseptabelt for plassering av likvide midler og opptak 
av lån. 
 
Ås kommune har i tillegg utarbeidet Interne rutiner for Ås kommunes finans- og 
gjeldsforvaltning. Dette skal sikre den administrative behandlingen og oppfølgingen 
av finans- og gjeldsforvaltningen. 
 
Ås kommune har flere av sine lån i Kommunalbanken og bruker deres finanssystem 
KBN Finans til å følge opp sine lån. Systemet inneholder funksjoner som gjør at 
kommunen kan holde god oversikt over sin gjeldsportefølje. Kommunen oppdaterte 
sitt Reglement for finans og gjeldsforvaltning våren 2018. Reglementet er i samsvar 
med de krav som stilles i Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og 
gjeldsforvaltning (2009). Gjennomgangen av kommunens gjelds- og finansforvaltning 
viser at den samsvarer med nevnte reglement. 
 
Plassering av kommunens aktiva 
Ås kommunes plassering av midler er i samsvar med kommunens reglement for 
finans- og gjeldsforvaltning. Kommunens e-verksmidler er plassert i obligasjoner og 
aksjefond. Totalt ga plasseringene en avkastning på 10,6 mill. kr i 2017, tilsvarende 
5,6 % rente.  
 
Etter revisors skjønn har kommunen god kontroll på sine plasseringer av aktiva. 
 
 
Revisjonens anbefalinger: 
Follo distriktsrevisjon IKS anbefaler Ås kommune å vurdere 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. 
 
 
Rådmannens høringsuttalelse: 
Rådmannen har avgitt en høringsuttalelse, datert 12.07.2018. 
Rådmannen mener rapporten gir en god beskrivelse av Ås kommunes rutiner og 
prosesser innen investeringer og gjeldsforvaltning.  
 
Rådmannen kommenterer særskilt siste avsnitt i rapportens konklusjon vedrørende 
en administrativ prosjektmodell. Rådmannen skriver at det vil utarbeides en 
administrativ prosjektmodell som beskriver alle administrative faser av et 
investeringsprosjekt i løpet av høsten 2018. Høringsuttalelsen ligger vedlagt.  
 
Sekretariatets vurdering: 
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Sekretariatet er av den formening at rapporten følger opp de problemstillinger som 
ble vedtatt i prosjektplanen. 
 
Sekretariatet vil anbefale at kontrollutvalget ber rådmannen om en ny redegjørelse 
vedrørende kommunens administrative prosjektmodell som beskriver alle 
administrative faser av et investeringsprosjekt, og oppfølging av anbefalinger med 
tiltak innen utgangen av første halvår 2019. 
 
Avslutning: 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor eller den han bemyndiger, bes komme i 
kontrollutvalgets møte for å redegjøre for rapporten, samt svare på eventuelle  
spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer. 
 
 
Ås, 18.09.18 
 
 
Beate Nathalia Lillejord Kaldahl/s./ 
kontrollsekretær 
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1 I KORTE TREKK 

1.1 Sammendrag 

Ås kommunes kontrollutvalg bestilte 12.9.2017 forvaltningsrevisjonsprosjektet Investeringer 
og gjeld. Formålet med prosjektet er å undersøke om Ås kommune har tilfredsstillende 
systemer for styring av investeringer og gjeld. 
  
Ås kommunes investeringsbudsjett gjennomgår en omfattende prosess før det presenteres og 
vedtas av kommunestyret. Revisors undersøkelser viser at kommunen har rutiner og verktøy 
for å beregne totalkostnad på de prosjekter som inngår i handlingsprogrammet. Det tas høyde 
for margin for usikkerhet og reserve. Handlingsprogram 2018–2021 gir prioriteringer for den 
rekkefølgen investeringene skal gjennomføres i.  
 
Ås kommune bør utarbeide en administrativ prosjektmodell som beskriver alle faser for gjen-
nomføringen av et investeringsprosjekt. Kommunen har systemer for å holde oversikt over og 
styre sin gjeldsportefølje. Kommunens Reglement for finans- og gjeldsforvaltning (2018) er i 
samsvar med de krav som stilles i forskrifter. 

1.2 Konklusjoner 

Follo distriktsrevisjon IKS konkluderer slik på problemstillingene: 
 
1.2.1 Styring av kommunens investeringer 

Ås kommunes investeringsbudsjett har gjennomgått en omfattende prosess før det presenteres 
og vedtas av kommunestyret. Det vedtatte handlingsprogrammet anses som en bestilling til 
rådmannen for å begynne å jobbe med prosjektene. Revisors undersøkelser viser at kommu-
nen har rutiner og verktøy for å beregne totalkostnad på de prosjekter som inngår i handlings-
programmet. Kommunen kunne med fordel ha etablert overordnede prinsipper som ligger til 
grunn for prosessen med valg og prioriteringer av prosjekter.  
 
Rollefordelingen i forbindelse med oppstart og gjennomføring av større investeringsprosjekter 
er i hovedsak tydelig. En prosjektavdeling ble opprettet i 2016 i staben til etatsjef for Teknikk 
og miljø. Denne samler kompetansen på oppfølging av større investeringsprosjekter i 
kommunen. 
  
Kommunen styrer sine prosjekter etter plan- og byggekomitéen (PBK) sitt reglement i Ås 
kommunes reglementer (2018). Her framgår det at planlegging av byggeprosjekter gjennom-
føres i faser.  
 
Ås kommune bør utarbeide en administrativ prosjektmodell som beskriver alle faser for gjen-
nomføringen av et investeringsprosjekt. Prosjektledere utfører omfattende rapportering.  Det 
rapporteres på prosjektene hver måned til prosjektsjef, som igjen rapporterer videre til etatsjef 
for Teknikk og miljø. Den politisk valgte plan- og byggekomitéen får også jevnlig rapporte-
ring på økonomi og framdrift. Administrasjonen må sørge for å presentere regnskaps- og 
budsjettall for investeringer på en slik måte at det ikke er uklart om tallene er med eller uten 
merverdiavgift (mva).     
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1.2.2 Styring av kommunens gjeld 

Ås kommune har flere av sine lån i Kommunalbanken og bruker deres finanssystem KBN 
Finans til å følge opp sine lån. Systemet inneholder funksjoner som gjør at kommunen kan 
holde god oversikt over sin gjeldsportefølje. Kommunen oppdaterte sitt Reglement for finans- 
og gjeldsforvaltning våren 2018. Reglementet er i samsvar med de krav som stilles i Forskrift 
om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning (2009). Gjennomgangen av 
kommunens gjelds- og finansforvaltning viser at den samsvarer med nevnte reglement. 
 
1.2.3 Plassering av kommunens aktiva 

Ås kommunes plassering av midler er i samsvar med kommunens reglement for finans- og 
gjeldsforvaltning. Kommunens e-verksmidler er plassert i obligasjoner og aksjefond. Totalt ga 
plasseringene en avkastning på 10,6 mill. kr i 2017, tilsvarende 5,6 % rente.   
 
Etter revisors skjønn har kommunen god kontroll på sine plasseringer av aktiva.   

1.3 Anbefalinger 

Follo distriktsrevisjon IKS anbefaler Ås kommune å vurdere 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.  
 
 
Steinar Neby /s/     Even Tveter /s/ 
revisjonssjef      prosjektleder 
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2 PROSJEKTBESKRIVELSE 

2.1 Forvaltningsrevisjon – lovgrunnlag og standard 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kommunene etter Lov om kommuner og 
fylkeskommuner av 25.9.1992 med endringer av 12.12.2003 (kommuneloven). Formålet med 
forvaltningsrevisjon er nedfelt i kommuneloven § 77 nr. 4: "Kontrollutvalget skal påse at 
kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. 
Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen 
foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systema-
tisk vurdering av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets 
eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon)."       
 
Med hjemmel i kommuneloven § 77 nr. 4 foreligger Forskrift om revisjon i kommuner og 
fylkeskommuner mv (2004), som i § 7 pålegger at forvaltningsrevisjon gjennomføres og rap-
porteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og anerkjente standarder på området.  
Styret i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har fastsatt Standard for forvaltningsrevi-
sjon (2011), som er god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon. Follo distriktsrevi-
sjon IKS følger denne standarden.  
 
Noen utdrag fra Standard for forvaltningsrevisjon: 

1. Revisjonskriterier (pkt. 22): "Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller standarder 
som forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/vurderes i forhold til. Revisjons-
kriteriene skal være begrunnet i, og utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte 
området." 

2. Data/fakta (pkt. 27): "I valg av metode må revisor sikre dataenes relevans (gyldighet, 
validitet) i forhold til problemstillingen(e). Datainnsamlingen må gjennomføres på en 
måte som sikrer dataenes pålitelighet (reliabilitet)."   

3. Vurderinger (pkt. 31): "Revisor må analysere de innsamlede dataene i forhold til 
revisjonskriteriene og vurdere om praksis eller tilstand er i tråd med kriteriene."  

4. Konklusjoner (pkt. 33): "På bakgrunn av vurderinger av dataene opp mot kriteriene skal 
revisor konkludere i forhold til problemstillingen(e). Dersom revisor finner vesentlige 
avvik, skal dette komme tydelig til uttrykk i forvaltningsrevisjonsrapporten." 

5. Anbefalinger (pkt. 34): "Der det er hensiktsmessig bør revisor gi anbefalinger. Anbefa-
linger må aldri formuleres som pålegg til administrasjonen. Revisor skal også være var-
som med å foreslå detaljerte løsninger."  

6. Verifisering (pkt. 45): "Utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres." Rapport-
utkast sendes til kommunens kontaktperson for prosjektet for verifisering av 
datagrunnlag.  

7. Kontradiksjon (pkt. 16): Endelig rapport sendes administrasjonssjefen, som "skal gis 
anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som framgår av rapporten. Hørings-
svaret skal vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget." 

2.2 Bestilling – formål og problemstillinger 

Kontrollutvalgets bestilling setter følgende formål med forvaltningsrevisjonsprosjektet:   
"Undersøke om Ås kommune har tilfredsstillende systemer for styring av investeringer og 
gjeld." 
 
Kontrollutvalgets bestilling inneholder tre problemstillinger:  
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1. "I hvilken grad har kommunen tilfredsstillende rutiner for styring av kommunens 
investeringer? 

2. I hvilken grad har kommunen tilfredsstillende rutiner for styring av kommunens gjeld? 
3. I hvilken grad følges kommunens reglement for finans- og gjeldsforvaltning når det 

gjelder plassering av kommunens aktiva?" 

2.3 Informasjon om kommunen – organisering 

Ås kommune har 20 084 innbyggere (1.1.2018). Befolkningsvekst siste år var 4,1 % 
(landsgjennomsnitt 0,9 %). Ås kommune hadde driftsinntekter på vel 1,4 mrd. kr i 2017. 
Investeringer i anleggsmidler utgjorde 385 mill. kr. Kommunens personell utfører 1 173 
årsverk.  
 
I rådmannens ledergruppe sitter åtte personer: rådmannen, tre etatssjefer, økonomisjef, orga-
nisasjons- og personalsjef, service- og kommunikasjonssjef og plan- og utviklingssjef. 
Kommunens administrasjon består av sentraladministrasjonen og tre etater med til sammen 37 
resultatenheter:  
 

 
Ås kommunes administrative organisering. Kilde: as.kommune.no.  
Navn på organisatoriske enheter skrives med stor forbokstav i rapporten, for tydelighet. 
 
Ås kommune er i gang med et omorganiseringsprosjekt. Ny organisasjonsstruktur kommer på 
plass 1.1.2019. 
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2.4 Metode 

Kilder til revisjonskriterier er lovverk for kommunene og bransjestandarder, samt Ås 
kommunes egne reglementer og retningslinjer.  
 
Datakilder er kommunens dokumenter, regnskap og informanter. Revisor har intervjuet fem 
personer, hvorav fire er ansatt i kommunen.   
 
En rød tråd i revisjonsrapporten – fra problemstillinger gjennom revisjonskriterier og data-
grunnlag til vurderinger og konklusjoner – gir relevant informasjon. Pålitelig informasjon 
sikres ved datainnsamling fra en rekke kilder (metodetriangulering), informanters sjekk av 
tekstelementer og kommunens verifisering av rapportutkast, samt kvalitetssikring i Follo 
distriktsrevisjon IKS. 
 
Prosjektet er gjennomført med følgende framdrift:  
 
Dato:  Aktivitet:  
12.9.2017: 
12.12.2017: 
17.1.2018: 
28.2.2018: 
28.2.2018: 
  7.3.2018: 

Ås kommunes kontrollutvalg bestilte forvaltningsrevisjonsprosjektet.  
Kontrollutvalget godkjente prosjektplan. 
Oppstartsmøte med økonomisjef Emil Schmidt (kommunens kontaktperson). 
Møte med etatsjef for Teknikk og miljø Nils Erik Pedersen og prosjektsjef Jostein 
Ådalen. 
Møte med rådmann Trine Christensen.   
Møte med leder av plan- og byggekomitéen Bjørn Leivestad. 

11.4.2018: Møte med økonomisjef.  
  4.5.2018: Verifisering av revisjonsrapport. 
10.7.2018: 
21.8.2018: 
 
25.9.2018: 

Revisjonsrapport sendt rådmannen til uttalelse. 
Revisjonsrapport med rådmannens uttalelse sendt til Follo interkommunale 
kontrollutvalgssekretariat (FIKS). 
Kontrollutvalget – presentasjon og behandling 

Personers navn oppgis første gang, deretter som regel tittel. 
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3 STYRING AV KOMMUNENS INVESTERINGER 

 
 
 
 

3.1 Revisjonskriterier 

Ås kommune skal ha fokus på: 
 Behov og grunnlag for investeringer skal være forsvarlig utredet. 
 Investeringsprosjekter skal være tydelig prioritert. 
 Organisering og rolledeling i investeringsprosjekter skal være tydelig. 
 Reglement for gjennomføring av investeringsprosjekter bør være utarbeidet. 
 Tilfredsstillende rapportering skal gjennomføres. 

3.2 Datagrunnlag 

3.2.1 Behov, grunnlag og prioriteringer av investeringsprosjekter 

Handlingsprogram 
Ås kommune rullerer årlig et fireårig handlingsprogram, som inneholder budsjett for først-
kommende år og økonomiplan for etterfølgende tre år. Dette gjelder både for kommunens 
drift og investeringer. Handlingsprogram 2018–2021 opplyser innledningsvis (s. 5) at 
hovedmålene i Kommuneplan 2015–2027 samfunnsdel setter retningen for handlingspro-
grammet. Handlingsprogrammet skal legge til rette for gode tjenester for innbyggerne og for 
et grønt skifte i Ås kommune.  
 
Investeringsbudsjettet for 2018 er på 565 mill. kr. De samlede planlagte investeringer for fire-
årsperioden beløper seg til knapt 1,6 mrd. kr, fordelt på følgende områder: 

 
Ås kommunes investeringer 2018–2021; beløp i 1000 kr, eksklusiv merverdiavgift (mva). Kilde: Handlingspro-
gram 2018–2021 (s. 116). 
 

Problemstilling nr. 1: I hvilken grad har kommunen tilfredsstillende rutiner for 
styring av kommunens investeringer? 
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ÅS KOMMUNES 
INVESTERINGER 

2018 2019 2020 2021 2018–2021 
Sum 

Total investering 565 673 359 063 360 493 293 246 1 578 475 
Finansiering ved 
bruk av lån 

502 103 275 963 303 493 169 246 1 250 805 

Tilskudd og salgs-
inntekter 

63 570 83 100 
 

57 000 124 000 327 670 

Kilde: Handlingsprogram 2018–2021 (s. 116 og 125). Beløp i 1000 kr, eksklusiv mva.  
 
Netto lånegjeld vil i planperioden øke med 930 mill. kr. Prosjektrammen skal dekke alle kost-
nader i prosjektet. Handlingsprogrammet påpeker at prosjekter som er i en tidlig fase, vil ha 
betydelig usikkerhet knyttet til anslagene. Her vil det kunne komme nye kostnadsoverslag 
etter at mulighetsstudie og forprosjekt er gjennomført. 
 
Handlingsprogrammet presenterer investeringsprogrammet i sektorvise kapitler. Her vises 
hvert enkelt prosjekt med total kostnadsramme i perioden samt årlig fordeling. I tillegg til den 
tallmessige framstillingen er det redegjort for hvert enkelt prosjekt, bl.a. med beskrivelse av 
framdrift i prosjektet.  
 
I handlingsprogrammet framgår det videre at investeringsprosjektene medfører et betydelig 
finansieringsbehov og en betydelig økning i finanskostnadene. Økte finanskostnader må 
dekkes inn gjennom omstilling og effektivisering av organisasjonen og et lavere tjenestetil-
bud, eller kreve en innføring av eiendomsskatt på boliger. 
 
Planprosessen med utarbeiding av handlingsprogrammet for 2018–2021 ble vedtatt av 
formannskapet i juni 2017. Hovedpunktene i framdriften er: 

 
Dato: Beskrivelse: 
14.6.2017: Sak om arbeidet med handlingsprogrammet og økonomiplan behandles i 

formannskapet. 
23–24.8.2017: Drøfting og konkretisering av utfordringer i de enkelte hovedutvalgene 

innenfor de respektive ansvarsområdene. 
30.8.2017: Dialogmøte formannskap. 
30.8.2017: Investeringsprogrammet oppdateres med tekniske justeringer. 
Okt. 2017: Drøfting i utvidet formannskapsmøte. Rådmannen presenterer en foreløpig 

prognose for netto driftsresultat i perioden. Gapet mellom inntekter og 
utgifter belyses. 

17.10.2017: Økonomi utarbeider konsekvensjusteringer som følge av Statsbudsjettet og 
omstillingsprosjektet.  

25.10.2017: Rådmannen presenterer muntlig handlingsprogram og budsjett for formann-
skapet. Budsjettet legges fram. 

31.10.2017: Arbeidsmiljøutvalg (AMU). 
1–2.11.2017: Handlingsprogram og økonomiplan behandles i hovedutvalgene. 
8.11.2017: Handlingsprogrammet behandles 1. gang i formannskapet 
22.11.2017: Handlingsprogrammet behandles 2. gang i formannskapet. 
14 dager: Handlingsprogram med budsjett ligger ute til offentlig ettersyn. 
13.12.2017: Handlingsprogrammet behandles av kommunestyret (heldagsmøte). 
31.1.2018: Vedtatt handlingsprogram og budsjett legges ut til offentlig ettersyn. 
Kilde: Saksframlegg (tabell 1) til formannskapets møte 14.6.2017. 
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Rådmannen opplyser at ledergruppa, som har ukentlige møter, hele tiden diskuterer behov for 
investeringer. På våren starter man planleggingen av hvilke investeringer som skal inn i 
handlingsprogrammet. Ledergruppa jobber mye med prioriteringer av investeringene, basert 
på dagens behov og befolkningsprognoser. Kommuneplan står sentralt i arbeidet; dette kan 
bl.a. gjelde nye områder for boligbygging som da blir tatt med i vurderingene. Skolebehovs-
analyse og barnehagebehovsplan, som angir utbyggingsbehov for skoler og barnehager og når 
disse bør stå ferdig, legges til grunn.  
 
Når man prioriterer investeringsprosjekter, må man også vurder hva som er mulig å gjennom-
føre. Det er begrenset hvor mye man kan ta opp i lån per år. Man må også vurdere hvor 
mange prosjekter man kan styre per år og størrelsen på disse. Dette er med på å bestemme 
hvordan man prioriterer og i hvilke rekkefølge prosjektene kan gjennomføres.  
 
Rådmannens ledergruppe har møte med formannskapet i mai måned hvert år hvor man 
gjennomgår hvilke behov kommunen har for investeringer framover. Formannskapet får da 
kjennskap til de vurderinger og prioriteringer som rådmannen vil gjøre i den kommende 
handlingsplanen. Det kan også komme bestillinger fra politikerne på investeringer som de 
ønsker gjennomført, samt at de kan endre investeringsprosjektenes prioriteringsrekkefølge. 
Handlingsprogrammet vedtas av kommunestyret.  
 
Rådmannen opplyser at skoler bygges med tanke på framtiden, og det bør være et mål å flytte 
elever fra småskoler over på de større skolene. En fire-parallell skole er mer økonomisk både 
å bygge og drifte enn en tre-parallell skole. Med vedtatt utbygging vil Ås kommune ha god 
skolekapasitet framover, ifølge rådmannen. 
 
Sektorvise planer 
Ås kommune utarbeidet Barnehagebehovsplan 2015–2018 i 2014. Planen, som rulleres hvert 
fjerde år, beskriver barnehagestruktur, barnehagekapasitet, utfordringer og alternativer for 
framtidig barnehagestruktur i Ås kommune. Befolkningsprognoser og barnetall i planperioden 
tilsier en tilvekst av barn i aldersgruppen 1–5 år som dagens barnehager ikke kan håndtere.  
 
Planen skal være retningsgivende for arbeidet med barnehageutbygging i Ås kommune. Det er 
satt mål for hva planen skal sikre:  

 et tilstrekkelig antall barnehageplasser i Ås kommune; 
 et godt barnehagetilbud med god nok kvalitet; 
 gode arbeidsforhold for de ansatte; 
 en helhetlig gjennomgang av de kommunale barnehagene og oppdatering av status;  
 barnehagebygg der bygningsmessig utforming samspiller med pedagogiske mål; 
 et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag for å planlegge og budsjettere nødvendige 

utvidelser, oppgraderinger og vedlikehold av barnehagene.  
 
Planen gir prognose for hvor mange nye barnehageplasser Ås kommune trenger fram til år 
2030. I sentrumsområdet er det behov for en ny barnehage med 160 plasser fra 2017. I Ås 
nord vil det være behov for en ny barnehage med 100 plasser i 2019. Planen redegjør videre 
for aktuelle tomter for barnehageutbygging, herunder utvidelse av eksisterende barnehager. 
Barnehagebehovsplanen konkluderer med: 
 
"Rådmannens forslag til tiltak 2015–2019  
1. Vedta en dekningsgrad på 95 % i Ås kommune.  
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Sentrumsområdet:  
1. Vedta å bygge ny barnehage med ca.160 plasser ved Dyster Eldor. Regulering av tomt og 
planlegging av ny barnehage bør starte umiddelbart.  
 
2. For å ivareta økt behov for barnehageplasser fra 2022/2023 beslutte innen 2018 om 
Søråsteigen barnehage skal utvides med en etasje, eller om Rustadskogen og/eller Sagalund 
barnehage skal utvides/rehabiliteres eller rives/bygges nye, eller om det skal finnes ny tomt til 
barnehage.  
 
Ås Nord:  
1. Togrenda barnehage selges, barnehagen har ca. 55 plasser som må erstattes. Ved salg av 
Togrenda barnehage bygges ny barnehage med 100–160 plasser ved idrettsplassen på Nordby. 
Regulering av tomt og planlegging av ny barnehage bør starte innen 2016. Med en byggetid 
på ca. 30 måneder vil ny barnehage kunne stå ferdig i august 2019.  
 
2. For å ivareta økt behov for barnehageplasser fra 2021/2022 beslutte innen 2018 hvilken 
tomt som skal reguleres til barnehage."  
 
Konsulentfirma Rambøll utarbeidet Skolebehovsanalyse i Ås tettsted (2016). Mandatet for 
analysen var todelt: utarbeiding av befolkningsprognoser for kommunen og analyse av skole-
behovet ved å vurdere ulike scenarioer for skoleutbygging og justering av skolegrenser.  
 
Skolebehovsanalysen inneholder fire scenarioer; i to scenarioer endres skolekretsene og i to 
utvides skolekapasiteten. For hvert scenario vises utvikling av behov for plasser per skole. En 
tabell viser utvikling fra 2010 til 2030. Høring til berørte parter og allmennheten er gjennom-
ført, slik at alle har kunnet komme med innspill. Kommunen mottok totalt 43 høringsuttalelser 
innen fristens utløp. Et sammendrag av høringsuttalelsene er tatt inn i saksframlegget til 
kommunestyret.   
 
Rådmannens konklusjon er at vedtatt utbygging av Åsgård skole til fireparallell skole 
gjennomføres innen 2023 og at foreslåtte endringer av skolekretsgrenser gjennomføres når 
Rustad skole står klar i 2019. Dette vil ivareta behovet for elevkapasitet i Ås sentrum fram til 
2030. Rådmannen vil i tillegg følge befolkningsveksten i Ås kommune nøye; befolknings-
prognose og skolebehovsanalysen oppdateres årlig. Modulskolen på grusbanen vil fungere 
som reservekapasitet ved diverse behov i årene som kommer. 
 
Kommunestyrets behandlet skolebehovsanalysen 21.6.2017. Kommunestyret vedtok å fram-
skynde bygging av nye Åsgård skole til 2019 med ferdigstillelse i 2021. Etter at skolebehovs-
analysen ble vedtatt, er enkelte behov og byggeplaner justert, opplyser etatsjef for Teknikk og 
miljø. Handlingsprogrammet er oppdatert. 
 
3.2.2 Organisering og rolledeling 

Prosjektavdeling 
Høsten 2016 ble det opprettet en prosjektavdeling i Ås kommune. Prosjektsjef tiltrådte 
1.1.2017. Avdelingen har i tillegg ansatt to prosjektmedarbeidere. Avdelingen er organisert 
rett under etatsjef for Teknikk og miljø. Ås kommune har også rammeavtale med eksternt 
konsulentfirma med tanke på prosjektledelse. Eksterne prosjektledere får samme oppfølging 
som de interne, ifølge prosjektsjef.  
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Prosjektavdelingen har ansvaret for store byggeprosjekter – over 5 mill. kr. Vann- og avløps-
prosjekter ble overført til prosjektavdelingen 1.1.2018. Kommunen er i ferd med å ansette to 
prosjektledere til VA-arbeidet.  
 
Interne prosjektledere vil bli brukt så langt det er mulig; eksterne prosjektledere innleies ved 
kapasitetsmangel. Kommunen kan spare mye på å redusere bruken av eksterne konsulent-
firmaer og drive prosjekter i egen regi, påpeker etatsjef for Teknikk og miljø.  
  
Plan- og byggekomitéen (PBK) 
Ås kommune har en politisk valgt plan- og byggekomité som er involvert i byggeprosjekter i 
kommunen. Ansvaret deres er beskrevet i Ås kommunes reglementer (20.6.2018), som er en 
revidering av opprinnelig reglement fra 2015. Revidert reglementet har foreligget som utkast 
siden høsten 2017, og man har tilpasset saksgangen til reglementutkastet så langt det var 
mulig, opplyser etatsjef for Teknikk og miljø.  
 
Ås kommunes reglementer viser i kapittel 7.7 (s. 25) plan- og byggekomitéens oppgaver, 
ansvar og myndighet. Komitéen skal ivareta den politiske styringen av planlegging og oppføl-
ging av kommunale bygge- og ombyggingsprosjekter med en kostnadsramme på over 10 mill. 
kr (økt fra 5 mill. kr i reglementet fra 2015). Prosjektet etableres enten ved vedtak gjennom 
handlingsprogrammet eller særskilt kommunestyrevedtak. Det nye reglementet beskriver 
byggeprosjekter i faser, og for hver fase angis komitéens oppgaver.  
 
Plan- og byggekomitéen består av fem medlemmer. Etter leders oppfatning har medlemmene 
solid erfaring og kompetanse både politisk og byggfaglig. Komitéen jobber etter de fullmakter 
som er nedfelt i kommunens reglement. Komitéen er sjelden involvert før handlingsprogram-
met er vedtatt av kommunestyret og budsjettramme for prosjektet foreligger. Komitéen kan 
bli involvert i å finne passende tomter for nye barnehager og skoler. De kan også bli involvert 
tidlig i prosjektet med tanke på hvor mye det vil koste å bygge et aktuelt bygg.  
  
I følge leder ønsker komitéen å komme så tidlig som mulig på banen for å kunne bidra i 
planleggingen av prosjektet. Ofte blir det et tidspress, og kommunen må velge tradisjonelle 
løsninger for å komme i mål i tide. En tidshorisont på fire år kan være litt kort. Komitéen 
kunne ønske å jobbe med alternativer for prosjektet tidligere, for å ha reelle valg. 
 
Etter leders mening har Ås kommune vært gode på prosjekteringssiden og flinke til å komme 
fram til anslag på kostnad tidlig i fasen. Kommunen bruker erfaringstall og kalkulasjonstall 
som gjør at man treffer ganske bra på pris allerede tidlig i prosjektene. 
 
Leder oppgir at komitéen kan engasjere seg detaljert i valg av materialer i bygg. Komitéen er 
opptatt av at framtidige driftskostnader skal holdes så lave som mulige. Også miljøhensyn 
vurderes. Komitéene ønsker å komme i dialog med arkitekt tidlig i prosessen slik at lokale 
interesser kan bli ivaretatt.   
 
Før anbudsinnhentingen er komitéen med på å sette kriterier for valg av entreprenør. Komi-
téen er ikke involvert i selve utvelgelsen, men får kopi av protokoll og ser da argumentene for 
valgene.  
 
Leder er av den oppfatning at samarbeidet med administrasjonen fungerer veldig bra. Etable-
ring av en prosjektavdeling har medført at kommunen har fått høyere kompetanse internt og 
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er blitt mer profesjonell. Saksutredninger og beslutningsgrunnlag fra etat Teknikk og miljø er 
veldig bra, framhever leder av plan- og byggekomitéen.   
 
3.2.3 Reglement for gjennomføring av investeringsprosjekter 

Faseinndeling 
Det er ikke utarbeidet et eget prosjektstyringsreglement for Ås kommune. Kommunen styrer 
sine prosjekter etter plan- og byggekomitéen (PBK) sitt reglement i Ås kommunes reglementer 
(2018). Her framgår det at planlegging av byggeprosjekter gjennomføres i faser. Faseinnde-
lingen avhenger av prosjektets omfang og kompleksitet, samt hvorvidt det er behov for 
omregulering av tomt.  
 
I store prosjekter brukes normalt faser i tråd med byggebransjens standard faseinndeling: 

1. Mulighetsstudiefase: En kravspesifikasjon utarbeides, normalt et rom- og funksjonspro-
gram i henhold til kommunestyrets vedtak. 

2. Forprosjektfase: Med bakgrunn i føringer fra reguleringsarbeidet bestiller rådmannen 
utarbeidelse av forprosjekt. Arkitekten utarbeider normalt 1–3 ulike utforminger av 
bygningsmassen, herunder fasader, takform og romløsninger. Alternativene behandles i 
PBK, relevante hovedutvalg, formannskap og kommunestyre. Berørte råd og interesse-
organisasjoner skal få uttale seg til planene i løpet av forprosjektfasen. 

3. Anskaffelsesfase: Rådmannen gjennomfører anskaffelsesfasen i samsvar med 
anskaffelsesregelverket. PBK beslutter videreføring av prosjektet basert på resultatene 
av gjennomført konkurranse. 

4. Byggefase: Byggeprosjektet gjennomføres av rådmannen med jevnlige (kvartalsvis) 
rapportering til PBK. PBK rapporterer etter behov til formannskapet. 

5. Overtakelsesfase: Gjennomføres av rådmannen. 
6. Garantifase (sluttfase): Kompetanse- og erfaringsoverføring er en del av prosjektpro-

sessen og sikres ved utarbeidelse av sluttrapport for prosjektet. Sluttrapport skal 
inkludere måloppnåelse, regnskaps- og nøkkeltall mot budsjett/kalkyle og vurdering av 
framdriften mot opprinnelig tidsplan, samt evaluering av prosjekteringsgruppe, 
entreprenør, prosjekt- og byggeledelse og entrepriseform. Sluttrapporten behandles av 
PBK, formannskapet og kommunestyret. 

 
Etatsjef for Teknikk og miljø opplyser at plan- og byggekomitéen tar for seg prosjektene etter 
at de er vedtatt i handlingsprogrammet og "knar" disse ytterligere. Medlemmene av plan- og 
byggekomitéen har høyt engasjement, og administrasjonen har et godt samarbeid med 
komitéen. 
 
I forprosjektet starter arkitekt opp arbeidet og jobber med flere mulige alternativer som legges 
fram for plan- og byggekomitéen. De kommer med sine innspill. Det er viktig at arkitektens 
skisser i tidlig fase ikke blir for detaljerte. Tekniske rådgivere blir engasjert i prosjektet. Også 
brukerne av byggene blir involvert i denne fasen. Noen ansatte i etatene Helse og sosial og 
Oppvekst og kultur har som en oppgave å ivareta byggbrukernes interesser, for å få en 
ensartet oppfølging fra brukersiden. Brukerrepresentantene er med på alle prosjektmøter 
sammen med prosjektleder og eksterne konsulenter. Prosjektmøter avholdes hver 14. dag. 
 
Plan- og byggekomitéen bestemmer entrepriseform etter forslag fra administrasjonen. I 
hovedsak gjennomfører kommunen prosjektene som totalentrepriser. I forprosjektet skal det 
utarbeides et konkurransegrunnlag som går ut på anbud. Når anbud kommer inn, vil man få en 
endelig pris på prosjektet. Det kan legges inn opsjoner i prosjektet; kommunen har da frihet til 



20/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Investeringer og gjeld i Ås kommune - 17/00354-5 Forvaltningsrevisjonsrapport - Investeringer og gjeld i Ås kommune : Forvaltningsrevisjonsrapport - Investeringer og gjeld i Ås kommune

 Follo distriktsrevisjon IKS: Investeringer og gjeld – Ås kommune 14 

å velge disse bort dersom totalprosjektet skulle bli for dyrt. Kommunen slipper da å ta hele 
runden med utlysning på nytt. Dersom anbudet er høyere enn bevilgning, må prosjektet enten 
reduseres eller tilleggsbevilgning gis av kommunestyret. Inntrykket er at kommunen har 
truffet meget bra med anslått pris på store prosjekter de senere år. Å treffe på pris kan noen 
ganger være vanskeligere i mindre prosjekter. 
 
Ås kommune har ikke prosjektmodul i regnskapssystemet; det føres derfor skyggeregnskap 
for det enkelte prosjekt. Regnskapstall kan importeres til Excel. 
 
Administrasjonen har utarbeidet en ny mal for sluttrapport. Sluttrapport etter denne malen er 
utarbeidet for prosjektet Ås demenssenter. Prosjektet holdt seg innenfor de økonomiske ram-
mene, men har tatt noe lengre tid enn opprinnelig planlagt. I rapporten er det redegjort for 
erfaringer i prosjektet og hvilken lærdom kommunen kan ta med seg videre til nye prosjekter. 
 
Kostnadskalkyle 
Når det er bestemt at prosjektet skal inn i handlingsprogrammet, kalkulerer etat Teknikk og 
miljø en pris på prosjektet. Man bruker da egen erfaring basert på hva kommunen har bygget 
av lignende bygg tidligere, eller det brukes lignede prosjekter fra nærliggende kommuner som 
en mal for vurdering av pris. Kommunen ser på romprogram og arealbehov og bruker Norsk 
Prisbok for å beregne pris på alle deler av bygget.1 I kostnadsoverslaget legges det til grunn 
pris for områdene: 

1. Felleskostnader (rigg, drift, brann). 
2. Bygning. 
3. VVS. 
4. Elkraft. 
5. Tele og automatisering. 
6. Andre installasjoner. 
7. Landskap. 
8. Generelle kostnader. 

I tillegg er det lagt inn en margin på usikkerhet og reserve – en gitt prosent av total kostnad.  
Man kommer da fram til sum prosjektkostnad, som beregnes slik at det er 85 % sannsynlighet 
for at sluttkostnad vil ligge innenfor beløpet (P85). Etat Teknikk og miljø påpeker at kost-
nadsoverslaget for prosjektet er et grovanslag med flere usikkerhetsmomenter. En mer presis 
kalkyle vil kreve at prosjektet videreutvikles fra mulighetsstudie. Ved et typisk forprosjekt vil 
flere tekniske forhold bli belyst og planløsning og utomhusområde bli mer detaljert utarbeidet. 

Investeringstilskudd 
Investeringstilskudd blir lagt inn som finansiering tidlig i prosjektet. Prosjektene tilpasses de 
krav som bl.a. Husbanken setter for å innvilge tilskudd. Prosjektavdelingen har ansvaret for at 
søknad sendes. Prosjektavdelingen samarbeider nært med fagmiljøene, som har god kunnskap 
om kriterier for tilskudd. 
  
Driftskostnader 
Rådmannen opplyser at økningen av driftsutgifter som følge av investeringsprosjektene, 
legges inn i den aktuelle virksomhets driftsbudsjetter. Bygging eksempelvis av en ny skole vil 
                                                           
1 Norsk Prisbok utgis av Norconsult og er en oppdatert prisdatabase med bred prisinformasjon vedrørende 
kostnader for byggeprosjekt, samt LCC (livssykluskostnader) og carbon footprint-verdier. Norsk Prisbok 
inneholder erfaringspriser per kvadratmeter BTA (bruttoareal) for 74 bygningstyper i.h.t NS 3457. 
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ikke nødvendigvis gi økte lønnskostnader, for skolen har det antall lærere som det er behov 
for. Utvidelse av pleie- og omsorgstjenester vil medføre økt bemanning og dermed økte 
lønns- og driftskostnader. 
 
Økonomisjef opplyser at kommunens merutgifter på driftssiden som følge av investeringer, 
blir lagt inn i framtidige driftsbudsjetter/handlingsprogram. Økonomisystemet Agresso har en 
modell som håndterer dette. Dette gjelder både lønnsutgifter, som etatene legger inn, og 
utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). FDV-utgifter per kvm bygningsareal 
legges inn, slik at de budsjetteres når bygget tas i bruk.  
 
3.2.4 Rapportering og oppfølging 

Rapportering 
Årsrapport og tertialrapporter gir de folkevalgte informasjon om framdrift og kostnadsutvik-
ling i investeringsprosjektene. Tertialrapporter gjengir kostnadsutviklingen på følgende 
punkter: 

 total budsjettramme for prosjektet;  
 regnskap inneværende år;  
 opprinnelig og revidert budsjett inneværende år;  
 gjenstående budsjettramme. 

 
Vedlegg til tertialrapporter og kommunens årsmelding redegjør for samtlige investeringspro-
sjekter. Status for prosjektenes framdrift og eventuelle avvik beskrives, og budsjett- og regn-
skapstall framgår. Årsmelding legges fram for arbeidsmiljøutvalget, eldrerådet, hovedutvalget 
for helse og sosial, hovedutvalget for oppvekst og kultur, hovedutvalget for teknikk og miljø, 
administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret. 
 
Plan- og byggekomitéen får status på prosjektene i hvert møte og en mer detaljert oversikt 
over økonomi, SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) og bruk av lærlinger hvert kvartal. 
 
Ås kommune presenterer regnskaps- og budsjettall på forskjellig måte i sine rapporteringer. 
Årsregnskapets note 11 viser bokførte investeringsprosjekter, der én kolonne viser investe-
ringer uten merverdiavgift (mva) og en annen kolonne viser med mva. I noten vises årets 
reviderte budsjettall uten mva. I regnskapsskjema 2B vises tallene per prosjekt; her er regn-
skapstall presentert med mva, mens regulert budsjett er uten mva. I Årsberetning 2017 punkt 
1.3 er utvalgte prosjekter presentert mer detaljert. Tallene presenteres her uten mva. Hand-
lingsprogrammet viser investeringstall uten mva.   
 
Oppfølging av prosjekter 
Prosjektledere rapporterer skriftlig til prosjektsjef på alle prosjekter én gang per måned. Dette 
gjelder også for eksternt innleide konsulenter. Prosjektsjef rapporterer videre til etatsjef for 
Teknikk og miljø på alle prosjekter. Det rapporteres i Excel på et standard skjema. Her 
framgår total ramme for prosjektet og bevilgning de neste fire år i samsvar med det som er 
vedtatt i handlingsprogrammet. Videre er det satt opp milepæler i prosjektet. Det rapporteres 
på følgende temaer: 

 kontrakter og konkurranser, 
 framdrift og produksjon, 
 økonomi,  
 sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), 
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 kontroller og kvalitetssikring, 
 miljø. 

 
For hvert tema gis det skriftlige kommentarer. Det redegjøres for forventet sluttkostnad og 
hvor mye som er utbetalt så langt. For hvert tema konkluderes med om status er i henhold til 
plan eller om det er avvik. Dette er også visualisert med grønt felt (i henhold til plan), gult 
(mindre avvik) og rødt (avvik). 
 
Alle milepæler i prosjektet framgår av månedsrapporten. Det er angitt periode for arbeidet 
med de forskjellige milepæler: 

 Forprosjekt. 
 Anbudsbeskrivelse. 
 Offentlig anskaffelse. 
 Detaljprosjektering. 
 Byggeperiode. 
 Overtakelse. 
 Sluttrapport. 

 
Revisor har gått igjennom samtlige månedsrapporter fra januar 2018 (13 prosjekter). For ett 
av prosjektene meldes det om et mindre avvik på framdrift. For et annet prosjekt meldes det 
om overskridelse av budsjettet. Her ble det i mars 2017 meldt om en mulig sprekk da tilskudd 
fra Husbanken så ut til ikke å bli innvilget; forholdet er senere avklart, og Husbanken er 
positiv til å tildele tilskudd, opplyser etatsjef for Teknikk og miljø.  
 
I alle månedsrapporter er det gjennomført risikovurdering av prosjektene. For hver risiko 
redegjøres det for konsekvens, samt hvilke risikoreduserende tiltak som er igangsatt.  
 
Ås kommune har ikke egen prosjektmodul i regnskapssystemet. Det føres derfor separat 
"skyggeregnskap" for alle prosjekter. Prosjektleder har ansvaret for å føre disse regnskapene.  
 
Når investeringsprosjektet er ferdig, skal sluttrapport for prosjektet utarbeides. Frist for dette 
er satt som en milepæl i prosjektet. 
 
Plan- og byggekomitéen 
Leder av plan- og byggekomitéen opplyser at komitéen får løpende økonomisk rapportering 
på prosjekter i alle møter. Hvert kvartal gis det en skriftlig rapportering av økonomi og 
framdrift for hvert enkelt prosjekt. Det rapporteres også på HMS (helse, miljø og sikkerhet). 
Komitéen opplever at den har veldig god oversikt over økonomi og framdrift i prosjektene. 

3.3 Vurdering 

Behov og grunnlag for investeringer 
Ås kommunes investeringer igangsettes på bakgrunn av kommunens investeringsbudsjett i 
handlingsprogrammet. Investeringer igangsettes ikke uten at budsjettramme for prosjektet er 
vedtatt. Mange prosjekter strekker seg over flere år. Handlingsprogrammet viser den totale 
økonomiske rammen som prosjektet har og fordeling over kommende fireårsperiode.  
 
Rådmannen opplyser at forslaget til handlingsprogram blir utarbeidet i rådmannens leder-
gruppe. Investeringer rådmannen mener det er behov for, blir vurdert; kommunen bruker bl.a. 



20/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Investeringer og gjeld i Ås kommune - 17/00354-5 Forvaltningsrevisjonsrapport - Investeringer og gjeld i Ås kommune : Forvaltningsrevisjonsrapport - Investeringer og gjeld i Ås kommune

 Follo distriktsrevisjon IKS: Investeringer og gjeld – Ås kommune 17 

de sektorvise planene i dette arbeidet. Befolkningsprognoser står sentralt. Det er utarbeidet en 
prosess som involverer det politiske nivået i kommunen. Formannskapet er en sentral aktør i 
arbeidet med handlingsprogram. 
 
Etter revisors skjønn har kommunens investeringsbudsjett vært gjennom en omfattende 
prosess før det presenteres og vedtas av kommunestyret. Det vedtatte handlingsprogrammet 
anses som en bestilling til rådmannen for å igangsette prosjektene. 
 
Ås kommune har rutiner og verktøy for å beregne totalkostnad på de prosjekter som inngår i 
handlingsprogrammet. Det innarbeides også en margin for usikkerhet og reserve. Både etat-
sjef for Teknikk og miljø og leder av plan- og byggekomitéen er av den oppfatning at 
kommunen har truffet godt på kostnadsanslag som er lagt inn i handlingsprogram.  
 
Prioritering av investeringsprosjekter 
Handlingsprogrammet gir prioriteringer for den rekkefølgen investeringene skal gjennomføres 
i. Det er rådmannen som foreslår rekkefølgen ut fra vurderte behov og gjennomførbarhet. I 
den politiske behandlingen kan prioriteringene endres og prosjekter forskyves. Endelig 
prioritering bestemmes og vedtas av kommunestyret.   
 
I Ås kommune er det ikke vedtatt noen prinsipper for prioritering av prosjekter. Kommunen 
skal foreta store investeringer framover og vil være økonomisk sårbar. Kommunen kunne med 
fordel ha etablert overordnede prinsipper for prosessene med prioriteringer og valg av pro-
sjekter. Dette kunne gitt enda tydeligere føringer for hvordan prosjekter skal vurderes opp mot 
hverandre og hvilke elementer som skal veie tyngst når kommunen skal prioritere prosjekter.  
 
Organisering og rolledeling  
I Ås kommune har administrasjonen ansvaret for å utrede og gjennomføre investeringspro-
sjekter. Prosjektene vedtas av kommunestyret, som bevilger økonomisk ramme for prosjektet. 
Behov for endringer av økonomisk ramme må vedtas av kommunestyret. Etat Teknikk og 
miljø har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av investeringsprosjektene. I 2016 ble 
det opprettet en egen prosjektavdeling som skal håndtere oppfølging og gjennomføring av 
kommunens investeringsprosjekter. Plan- og byggekomitéen ivaretar den politiske styringen 
av planleggingen og oppfølgingen av kommunale bygge- og ombyggingsprosjekter. Myndig-
het og ansvar er regulert i eget reglement for plan- og byggekomitéen. Reglementet beskriver 
de ulike fasene i prosjektgjennomføringen.   
 
Etter revisors skjønn er rollefordelingen i forbindelse med oppstart og gjennomføring av 
større investeringsprosjekter i hovedsak tydelig og klar. Vi ser det som positivt at det er 
opprettet en egen prosjektavdeling som har tilstrekkelig kompetanse på oppfølging av 
prosjekter. Dette gjør også at mye kompetanse blir igjen i kommunen når bruken av eksterne 
konsulenter reduseres. Leder av plan- og byggekomitéen har påpekt at kommunen er blitt mye 
mer profesjonell etter opprettelse av denne avdelingen.  
 
Medlemmene av plan- og byggekomitéen har et stort engasjement og et ønske om å involvere 
seg i stor grad i kommunens prosjekter. Reglementet for komitéen beskriver dens oppgaver, 
men burde vært enda tydeligere på hvor detaljert komitéen skal gå inn i investeringsprosjekter 
og hva den skal engasjere seg i. Når det er sagt, tyder alt på at samarbeidet med administra-
sjonen fungerer bra, noe både etatsjef for Teknikk og miljø og leder av komitéen har gitt 
uttrykk for.  
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Reglement for gjennomføring av investeringsprosjekter 
Ås kommune har ikke utarbeidet noe administrativt reglement for styringen av investerings-
prosjekter. Etatsjef for Teknikk og miljø opplyser at man jobber etter faseinndelingen som 
framgår av plan- og byggekomitéens reglement. Faseinndelingen samsvarer med anerkjent 
metodikk på området. Ås kommune bør likevel utarbeide en administrativ prosjektmodell som 
beskriver alle faser i et investeringsprosjekt. Brukermedvirkning, beslutningspunkter og 
ansvar i fasene bør gå klart fram.   
 
Rapportering 
Kommunens investeringer rapporteres i tertialrapporter og årsmeldinger. Dette gir politikerne 
en mulighet til å følge utviklingen i de respektive prosjektene både på framdrift og økonomi. 
Plan- og byggekomitéen, som har ansvaret for den politiske oppfølgingen av byggeprosjekter, 
får økonomisk rapportering om pågående prosjekter i alle sine møter. Hvert kvartal gir 
administrasjonen en skriftlig rapportering på økonomi og framdrift. Dette gjør at komitéen har 
god kunnskap om prosjektenes status og mulighet til å sørge for at det tas grep dersom det er 
behov for det. Plan- og byggekomitéens representantene opplever å ha god oversikt over 
investeringsprosjektene, påpeker komitéens leder. 
 
Etter revisors vurdering utfører administrasjonen et omfattende rapporteringsarbeid, fra 
prosjektledere og oppover.  
 
Ås kommune må sørge for å presentere regnskaps- og budsjettall for investeringsprosjekter på 
en slik måte at det helt klart går fram om tallene er med eller uten merverdiavgift (mva). Når 
tallene presenteres ulikt, kan det være en stor kilde til misforståelser og feil bruk. 
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4 STYRING AV KOMMUNENS GJELD  

 
 
 

4.1 Revisjonskriterier 

 Ås kommune skal ha utarbeidet finans- og gjeldsreglement i samsvar med regelverket. 
Finans- og gjeldsreglementet skal etterleves. 

 Ås kommune skal ha systemer for oversikt over sin gjeldsportefølje. 

4.2 Datagrunnlag 

4.2.1 Finansreglement 

Ås kommunes Reglement for finans- og gjeldsforvaltning ble vedtatt av kommunestyret 
15.5.2018. Formålet med reglementet er å gi rammer og retningslinjer for hvordan kommu-
nens finans- og gjeldsforvaltning skal skje ved å definere det risikonivået som er akseptabelt 
for plassering av likvide midler og opptak av lån. Kommunens finansielle posisjoner skal 
forvaltes som helhet, der en søker lavest mulig finansutgifter over tid samtidig som forutsig-
barhet i kommunens finansielle stilling sikres. Reglementet beskriver ansvar og fullmakter. 
 
Reglementet beskriver videre hvordan låneporteføljen skal være sammensatt. Dette innbefat-
ter andel fastrentelån, størrelse på enkeltlån, samt hvor stor andel lån med forfall innen ett år 
kan utgjøre (60 %).  
 
Ås kommune har utarbeidet Interne rutiner for Ås kommunes finans- og gjeldsforvaltning 
(11.4.2018). Dette skal sikre den administrative behandlingen og oppfølgingen av finans- og 
gjeldsforvaltningen. Her inngår instruks for forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finan-
sieringsavtaler. 
 
Follo distriktsrevisjon IKS ga 11.4.2018 en uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om Ås 
kommunes Reglement for finans- og gjeldsforvaltning. Revisoruttalelsen konkluderer med at 
det framlagte reglementet oppfyller kommuneloven og Forskrift om kommuners og fylkes-
kommuners finans- og gjeldsforvaltning.  

 
4.2.2 Gjeldsportefølje 

Statistisk sentralbyrås Kostra-statistikk viser flere aspekter ved kommunenes gjeld. Diagram-
met på neste side viser netto lånegjeld i kroner per innbygger: 
 

Problemstilling nr. 2: I hvilken grad har kommunen tilfredsstillende rutiner for styring av 
kommunens gjeld? 
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Kilde: Statistisk sentralbyrås Kostra-statistikk, tabell 04937 Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. 
 
Diagrammet viser at Ås kommune har hatt en jevn økning av lånegjeld per innbygger. Ås 
kommune har lavere gjeld per innbygger enn Ski, Vestby og Frogn kommuner, mens 
Oppegård og Nesodden har lavere gjeld enn Ås. 
 
Neste diagram viser netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter: 
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Kilde: Statistisk sentralbyrås Kostra-statistikk, tabell 04937 Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. 
 
Diagrammet viser at netto lånegjeld i forhold til brutto driftsutgifter har økt fra litt over 80 % i 
2015 til litt over 100 % i 2017 for Ås kommune. Ski, Vestby og Frogn ligger høyere enn Ås, 
mens Nesodden og Oppegård ligger lavere og har hatt en svak nedgang i perioden. Hand-
lingsprogram 2018–2021 opplyser (s. 19) at andelen av driftsinntekter som går til å dekke 
renter og avdrag ligger i underkant av 6 % i 2018. Andelen stiger til over 10 % i 2021. 
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4.2.3 Håndtering av kommunens gjeld 

Årsmelding 2017 sitt kapittel 1.3 Finansforvaltning redegjør (s. 15) for Ås kommunes finans-
forvaltning. Låneporteføljen besto per 31.12.2017 av totalt 10 lån med en total restgjeld på 
1 600 535 107 kr. Fem av lånene er i Kommunalbanken. Av låneporteføljen er 400 mill. kr 
sikret med en rentebytteavtale til 2021 til en gjennomsnittlig rente på 3,81 %. Kommunen har 
sertifikatlån med forfall under ett år på 950 mill. kr eller 59 % av låneporteføljen. Ås 
kommunes reglement for finans- og gjeldsforvaltning sier at lån med forfall ett år fram i tid 
skal utgjøre maksimalt 60 % av den samlede låneporteføljen. 
 
Årsmeldinga viser at rentenivået i 2017 var lavt. Kommunens renteutgifter utgjorde i alt 32,4 
mill. kr. Dette var 5,3 mill. kr lavere enn budsjett. Dette skyldes både at renten var lavere enn 
forventet og at låneopptaket for 2017 ble tatt opp senere på året enn det som var budsjettert. 
Ås kommune betalte 56,7 mill. kr i avdrag på lån i 2017. Rente- og avdragsutgifter la beslag 
på til sammen 89,1 mill. kr i 2017.  
Økonomisjef opplyser å ha god oppfølging av kommunens låneportefølje. Alle lån vises i 
Kommunalbankens finanssystem KBN Finans. Lån som ikke er tatt opp i Kommunalbanken, 
blir lagt inn manuelt i systemet slik at kommunen har oversikt over den totale låneporteføljen. 
Alle oppdateringer på kommunens lån kan sees direkte her. Rapporter kan genereres, og man 
kan simulere renteoppgang for å se konsekvensen av dette. Av kommunens lån er om lag 25 
% med fastrente. Kommunen har et rentefond på 5 mill. kr som kan belastes dersom renten 
stiger og blir høyere enn budsjettert. 
 
Kommunalbanken skriver på sin hjemmeside at KBN Finans er en brukervennlig online 
gjeldsportal med mulighet for transaksjonsoversikt, analyse og rapportering av lån og rente-
sikringer. KBN Finans er et kraftig verktøy for styring av kommunens samlede gjeldsporte-
følje:    

 Alle lån og rentesikringer gjengis samlet og alltid oppdatert. 
 Analyser kan lett foretas ut fra generelle trender/nøkkeltall, kommunens framtidige 

gjeldsprofil og finansiell risiko.  
 Oppdaterte markedsrenter kan innarbeides ved simulering av nedbetalingsplaner. 
 Betalingsforfall og utløp av fastrenteperioder o.l. kan registreres i kalender, som sørger 

for påminnelser tilsendt i e-post. 
 Gjeldsporteføljen styres gjennom finansielle måltall i samsvar med finansreglement og 

vises i "trafikklysmodell". 
 Framtidige låneopptak simuleres; hvordan slår handlingsprogrammets finansierings-

behov ut i nøkkeltall. 
 Framtidige renteendringer kan simuleres og gi sensitivitetstest av porteføljen. 

 
Økonomisjef opplyser at det rapporteres på finansområdet i tertialrapporter og årsrapport. 
Informasjon til disse rapporteringene hentes fra KBN Finans. Tabeller kan tas direkte ut av 
systemet.  
 
Ut fra planlagte investeringer viser handlingsprogrammet utviklingen i rente- og avdrags-
utgifter i planperioden: 
  



20/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Investeringer og gjeld i Ås kommune - 17/00354-5 Forvaltningsrevisjonsrapport - Investeringer og gjeld i Ås kommune : Forvaltningsrevisjonsrapport - Investeringer og gjeld i Ås kommune

 Follo distriktsrevisjon IKS: Investeringer og gjeld – Ås kommune 22 

 
Kilde: Handlingsprogram 2018–2021 (s. 19). KBN Finans. Tallene avviker noe fra regnskapstall pga. startlån. 
 
Rentekostnader utgjør om lag kr 34,2 mill. kr i 2018 mens de i 2021 vil være om lag 49,0 
mill. kr. Regnskapet for 2016 viste renteutgifter på 26,1 mill. kr. Dette medfører nesten en 
dobling av renteutgiftene fra 2016 til 2021. 
 
Ås kommune betalte 52 mill. kr i avdrag i 2016 (regnskap) og 56,7 mill. kr i 2017. Avdrags-
utgiftene for 2021 budsjetteres til 97,2 mill. kr., det vil si en økning på om lag 40 mill. kr fra 
2017. Kommunens merutgifter til renter og avdrag for gjennomførte investeringer blir 55 mill. 
kr høyere i 2021 enn i 2017.   
  
Ås kommune har lånegjeld på totalt 1 751 mill. kr per 31.12.2017 (inkludert ubrukte låne-
midler på 152 mill. kr). I perioden fram til 2021 vil kommunens investeringer generere behov 
for økte lån på om lag 1 250 mill. kr. I samme periode vil det innbetales avdrag på om lag 315 
mill. kr. Gjelden øker med om lag 935 mill. kr til utgangen av 2021. Dette medfører at Ås 
kommune får en gjeld på totalt 2 535 mill. kr ved utgangen av 2021.  
 
Tabellen over legger til grunn et rentenivå for nye lån på 1,3 % i 2018 stigende til 1,9 % i 
2021. Dersom renten øker mer enn det som er lagt inn i modellen, vil kommunens utgifter 
øke. Dersom rentenivået øker med ett prosentpoeng, vil kommunens renteutgifter fra 2021 
være 25 mill. kr høyere enn det som er stipulert. Ved to prosentpoengs økning vil rente-
utgiftene øke med 50 mill. kr i året.  
 
I 2. tertial 2017 ble det foretatt budsjettreguleringer av investeringer. På bakgrunn av endret 
framdrift i kommunens investeringsprosjekter ble finansieringsbehovet for 2017 vurdert til å 
være 61,2 mill. kr lavere enn opprinnelig budsjett. Framdriften i kommunens prosjekter til 
2021 kan bli noe endret, noe som vil påvirke behovet for låneopptak og utgifter til renter og 
avdrag. 
 
Follo distriktsrevisjon IKS har i revisjonsbrev både i 2016 og 2017 påpekt at det er stor diffe-
ranse mellom gjennomførte innvesteringer og det som er budsjettert. Dette påvirker kommu-
nens bruk av lån. I 2017-regnskapet er det regnskapsført bruk av lån på 356,8 mill. kr, mens 
regulert budsjett viser 507,9 mill. kr. Til revisjonsbrev nr. 9 vedrørende 2016-regnskapet 
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svarte Ås kommune at ved budsjettering av flerårige investeringer vil man i større grad 
vektlegge periodisering av utgifter mellom år.   

4.3 Vurdering 

Finans- og gjeldsforvaltning  
Ås kommune har oppdatert Reglement for finans- og gjeldsforvaltning, som kommunestyret 
vedtok 15.5.2018. Follo distriktsrevisjon har avgitt en uttalelse om at reglementet samsvarer 
med de krav som stilles i Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsfor-
valtning. Kommunen har også utarbeidet administrative rutiner, slik forskriften krever. 
 
Gjennomgangen av Ås kommunes finans- og gjeldsforvaltning viser at den utøves i samsvar 
med Reglement for finans- og gjeldsforvaltning.   
 
Gjeldsportefølje 
Ås kommune har flere av sine lån i Kommunalbanken og bruker deres finanssystem KBN 
Finans til å følge opp sine lån. Etter revisors skjønn inneholder dette systemet funksjoner som 
gjør at Ås kommune kan holde tilfredsstillende oversikt over sin gjeldsportefølje. I systemet 
er det mulig å legge inn framtidige lån for å simulere belastning av renter og avdrag. Simule-
ring av renteøkning fram i tid kan også gjøres. Handlingsprogram 2018–2021 viser en tabell 
over utviklingen av renteutgifter og avdragskostnader basert på planlagte investeringer i 
perioden fram til 2021.  
 
Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) pålegger at investeringsbudsjet-
tet skal være ettårig og realistisk. Ås kommune har fortsatt et forbedringspotensial når det det 
gjelder å presentere realistiske årlige investeringsbudsjetter og bruk av lån.   
 
Ås kommunes netto lånegjeld i forhold til brutto driftsutgifter har økt fra litt over 80 % i 2015 
til litt over 100 % i 2017. Ski, Vestby og Frogn kommuner ligger høyere enn Ås, mens 
Nesodden og Oppegård ligger lavere. Andelen av Ås kommunes driftsinntekter som går til å 
dekke renter og avdrag, ligger i underkant av 6 % i 2018 og stiger til over 10 % i 2021.  
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5 PLASSERING AV KOMMUNENS AKTIVA 

 
 
 

5.1 Revisjonskriterier 

 Kommunens reglement for finans- og gjeldsforvaltning må etterleves. 
  

5.2 Fakta 

Årsmelding 2017 oppgir at Ås kommunes kapitalforvaltning hadde god avkastning både i 
aksjemarkedet og obligasjonsmarkedet i 2017. Totalavkastningen var på 10,7 mill. kr, som 
var om lag 5 mill. kr over budsjett. Kommunens langsiktige midler er plassert hos tre 
forvaltere:  
 
ÅS KOMMUNES PLASSERING I AKSJER OG OBLIGASJONER 
 
Forvalter 

Saldo 
31.12.2016 

Saldo 
31.12.2017 

Avkastning 
2017, kr 

Avkasting 
2017, % 

Saldo 
30.4.2018 

Carnegie 16 469 690 17 354 552 884 862 5,37 % 17 447 017 
DNB 158 108 121 157 307 620 9 199 499 5,82% 147 406 328 
Arctic 16 540 364 17 129 847 589 483 3,56 % 32 388 914 
Sum 191 118 175 191 792 020 10 673 844 5,58 % 197 242 259 
Kilde: Årsmelding 2017 (s.16) og 1. tertialrapport 2018. 
 
Beholdning i Carnegie og Arctic er plassert i rentefond, mens beholdning i DNB er plassert i 
en kombinasjon av aksjefond og rentefond. Hovedandelen av aksjefondene er indeksfond, det 
vil si at de følger børsens utvikling. 
 
Kommunens likviditet vil si midler fra bundne og ubundne fond og ubrukt låneopptak. 
For å oppnå god avkastning på overskuddslikviditet, har kommunen plassert midler kortsiktig 
i pengemarkedsfond, korte obligasjonsfond og bankinnskudd utenfor konsernkonto: 
 
ÅS KOMMUNES PLASSERING AV OVERSKUDDSLIKVIDITET 
 
Plassering 

Saldo  
31.12.2017 

Saldo 
30.4.2018 

Konsernkonto DNB 201 089 160 242 843 564 
Fondsforvaltning, pengemarkedsfond 51 520 730 132 090 025 
DNB FRN 20, kort obligasjonsfond 94 383 225 135 319 266 
KLP FRN, kort obligasjonsfond 94 383 225 120 073 132 
Spydeberg sparebank  19 558 909 
Sparebank 1  55 486 887 
Kilde: Årsmelding 2017 (s.16) og 1. tertialrapport 2018. 
 
Ås kommunes Reglement for finans- og gjeldsforvaltning setter rammer for hvordan aktiva 
kan plasseres. Kapittel 3 (s. 5) beskriver hvordan kommunen skal forvalte ledig likviditet og 
andre midler beregnet for driftsformål. Reglementet skiller mellom plassering av grunnlikvi-

Problemstilling nr. 3: I hvilken grad følges kommunens reglement for finans- og 
gjeldsforvaltning når det gjelder plassering av kommunens aktiva?  
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ditet og overskuddslikviditet. Grunnlikviditeten vil si minimum det som er forventet som 
likviditetsbehov de nærmeste 30 dager.  
 
Kapittel 4 beskriver forvaltning av langsiktige finansielle aktiva, herunder: 

 Definisjon og omfang. 
 Krav til avkastning. 
 Investeringsrammer. 
 Rammer og begrensninger for rentebærende instrumenter og egenkapitalinstrumenter. 

 
Finans- og gjeldsforvaltningen er utdypet i Interne rutiner for Ås kommunes finans- og 
gjeldsforvaltning (11.4.2018). Denne inneholder bl.a.: 

 Instruks – forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. 
 Instruks – forvaltning av langsiktige finansielle aktiva. 
 Instruks – håndtering av avvik og uforutsette hendelser. 
 Instruks for rapportering til kommunestyret. 
 Rutiner for vurdering og håndtering av finansiell risiko. 
 Oppfølging og rapportering. 

 
Reglement for finans- og gjeldsforvaltning beskriver hvor mye midler kommunen må ha på 
konsernkontoen. Økonomisjefen opplyser at der står ca. 150 mill. kr til enhver tid. Han får 
varsel fra banken hver uke, slik at dette følges opp. Plasseringer i obligasjonsfond er også 
ganske likvide midler, som kan tas ut på et par dagers varsel. 
 
Kommunens e-verksmidler, som nå er verdt ca. 190 mill. kr, er plassert i obligasjoner og 
aksjefond. Økonomisjef opplyser at plasseringen er i samsvar med kommunens reglement for 
finans- og gjeldsforvaltning. Kommunens årsregnskap for 2017 viser i note 12 at renteplas-
seringer utgjør 76,7 % og aksjefond 23,2 % av kommunens langsiktige finansielle aktiva.  
 
Kommunen har et bufferfond, som er et disposisjonsfond knyttet til e-verksfondet. Det 
avsettes midler til bufferfondet i år med meravkastning i forhold til budsjett. Dersom avkast-
ningen er mindre enn budsjettert, kan dette dekkes av fondet. Kommunen har også et 
rentefond for inndekning av renteøkninger på kommunens lån. 

5.3 Vurdering 

Ås kommune hadde i 2017 en høyere avkastning på sine aktiva enn det som var budsjettert. 
Revisors undersøkelser viser at kommunens plassering av midler er i samsvar med kommu-
nens Reglement for finans- og gjeldsforvaltning. Kommunens e-verksmidler er plassert i 
obligasjoner og aksjefond. Totalt ga plasseringene en avkastning på 10,6 mill. kr i 2017 (5,6 
%). Andelen plassert i aksjefond utgjør 23,2 % og er således innenfor rammen som punkt 4.3 i 
kommunens reglement setter (25 %). Kommunen har også et rentefond knyttet opp mot denne 
investeringen; dersom avkastningen blir mindre enn budsjett, kan man bruke av rentefondet i 
samsvar med punkt 4.2 i reglementet. Kommunen har plassert tilstrekkelig grunnlikviditet på 
konsernkonto i samsvar med reglementet.    
 
Etter revisors skjønn har Ås kommune god kontroll på sine plasseringer av aktiva.   
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VEDLEGG 1: Revisjonskriterier utdypet 

Kommunalt plansystem 
Kommunene er etter plan- og bygningsloven § 10-1 pålagt å ha en planstrategi og en 
kommuneplan som skal omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til 
utviklingen av kommunesamfunnet. Det kommunale plansystemet er bygd opp slik: 
 

 
 
Kilde: Concept, 2015: Kommunale investeringsprosjekter (s. 35).  
 
Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling 
av kommunesamfunnet og forvaltningen av arealressursene. Denne er delt opp i en samfunns-
del og en arealdel. Samfunnsdelen skal omhandle langsiktige utfordringer når det gjelder 
miljø, mål og strategier for kommunesamfunnet og kommunen som organisasjon. 
 
Sektorplanleggingen, for eksempel innenfor skole eller helse og omsorg, bør være forankret i 
samfunnsdelen og gi retningslinjer og rammevilkår for sektorenes virksomhet og for befolk-
ningen. Mange kommuner har for eksempel skolebruksplaner (sektorplan) som rulleres med 
jevne mellomrom. Disse planene trekker opp de langsiktige linjene for skolestrukturen i 
kommunen basert på demografiske endringer og kartlegger behov for nybygg, rehabiliteringer 
eller nedleggelser og er styrende for de investeringene kommunene foretar. 
 
Kommuneplanens samfunnsdel skal inneholde et handlingsprogram for de fire påfølgende 
budsjettår. Handlingsprogrammet skal konkretisere tiltakene innenfor kommunens økono-
miske rammer og skal revideres årlig. Dette er i samsvar med plikten etter kommuneloven til 
å utarbeide økonomiplan, som kan inngå i handlingsdelen. Økonomiplanen tar utgangspunkt i 
kommuneplanens langsiktige mål, strategier og utfordringer og angir hvordan kommunen skal 
anvende sine ressurser for å nå vedtatte politiske mål. Årsbudsjettet er som regel første året i 
økonomiplanen, og beskriver ressursfordelingen i detalj for det gjeldende året. 
 
Kommuneloven har ingen bestemmelser eller standarder som pålegger kommunen å styre 
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eller organisere investeringsprosjekter på en bestemt måte. Loven har imidlertid et generelt 
krav til at administrasjonssjefen legger fram saker for folkevalgte organer som er forsvarlig 
utredet. Videre skal administrasjonssjefen sørge for at administrasjonen drives i samsvar med 
lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll 
(kommuneloven § 23 nr. 2).  
 
Forarbeidene til kommuneloven angir ikke nærmere krav til forsvarlig utredning, men Riks-
revisjonen skriver i sin rapport Undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning 
(2015) at det ut fra allmenne krav vil bety at saker er godt opplyst, og at alternativer og 
konsekvenser, inkludert økonomiske konsekvenser, er belyst. Krav om at saker skal være 
tilfredsstillende utredet framgår også av annet overordnet regelverk, som 
forvaltningsloven og offentlighetsloven. I tillegg gjelder ulovfestede prinsipper om forsvarlig 
saksbehandling og god forvaltningsskikk. 
 
Kommunal- og regionaldepartementet og Agenda sin rapport Internkontroll i norske 
kommuner (2008) poengterer (s. 7) at betryggende kontroll forutsetter "at en har en overordnet 
oversikt over hvilke risikoer som påvirker om kommunen når sine mål eller ikke. Dette må 
følges opp av tilpassede styrings- og rapporteringssystemer, som gir oversikt og grunnlag for 
gjennomføring av tiltak ved avvik. Overordnet forståelse av risiko og adekvate styringssyste-
mer kan dermed ses som forutsetninger for betryggende kontroll." Ut i fra dette bør man 
forvente at kommunen har rutiner og system for utredning og gjennomføring av investeringer, 
især store og irreversible investeringer. 
 
Kommunale investeringsprosjekter (Concept, 2015) 
En prosjektmodell stiller krav til hvordan et prosjekt skal gjennomføres fra idefase til slutt-
føring. Den definerer roller, krav til beslutningsgrunnlaget og beslutningspunkter mellom 
ulike faser. Gode prosjektmodeller kjennetegnes av: 

 klar faseinndeling,   
 klare beslutningspunkter,  
 kvalitetssikret grunnlag for beslutninger,  
 enkelhet.  

 
Altfor ofte starter man på et prosjekt uten at verken det valgte konseptet eller alternativer er 
tilstrekkelig utredet. Det er derfor viktig at det foreligger klare beslutningspunkter, slik at 
deltakerne i beslutningsprosessen er klar over: 1) når det tas en beslutning, 2) hva beslut-
ningen går ut på og 3) hva konsekvensene er. Hver fase skal avsluttes med en beslutning. Ved 
et beslutningspunkt kan prosjektet avsluttes, endres eller fortsette som før.   
 
Å ha en standardisert prosjektmodell, er en fordel av ulike grunner:  

 Det gir en struktur for prosjektarbeidet som støtter planlegging og gjennomføring av 
prosjekter.  

 Det sikrer at prosjektdeltakerne har en felles forståelse av hvor de er i 
beslutningsprosessen.  

 Det sikrer at beslutninger blir tatt på riktig grunnlag til riktig tid.  
 Det legger grunnlaget for gjennomføring av den neste fasen.  
 I folkevalgte virksomheter sikres reell politisk styring av investeringsprosjekter.  

 
Prosjektmodellen er inndelt i faser. Fasene er knyttet til oppgaver, eierskap eller ansvarsfor-
hold, og de skilles ved klart definerte beslutningspunkter mellom fasene. Forenklet kan et 
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prosjekt deles i to hovedfaser: (1) tidligfasen og (2) gjennomføringsfasen. I tidligfasen 
behøves det en aktiv beslutning for å gå videre, mens i gjennomføringsfasen kreves en aktiv 
beslutning for å stanse: 
 

 
 

      Tidligfasen                                                                    Gjennomføring 
 
Kilde: Concept, 2015: Kommunale investeringsprosjekter (s. 19).  
   
I tidligfasen defineres premissene for prosjektet; muligheten for å påvirke prosjektet er størst, 
samtidig som kunnskapen er minst. Gjennomføringsfasen omfatter alt det som skjer etter at 
beslutning om finansiering og gjennomføring er tatt, inkludert mer detaljert planlegging og 
levering av prosjektet.  
 
Prosjekt i tidligfasen (Samset, 2015) 
Tidligfasen er stadiet da prosjektet bare eksisterer konseptuelt, før det operasjonaliseres. 
Fasen omfatter alle aktiviteter fra ideen blir unnfanget til beslutning om gjennomføring er tatt. 
Samset skiller mellom konseptutvikling og planlegging. Et konsept er en tankekonstruksjon 
som er ment å skulle bidra til å løse et problem eller tilfredsstille et behov. Et problem kan 
løses og et behov oppfylles ved hjelp av ulike konsepter. Utfordringen i utformingen av 
investeringstiltak er å velge den beste løsningen, det vil si det mest egna konseptet.  
 
I store prosjekter er det som regel en lang prosess fra beslutningsunderlaget foreligger i første 
runde til endelig beslutning om finansiering og iverksetting fattes. Prosessen kan ofte 
forbedres. En tendens til å underestimere investeringskostnadene i tidligfasen for å få vedtatt 
et investeringsprosjekt, kan motvirkes med synliggjøring av premisser og åpenhet som 
ansvarliggjør aktørene.  
 
De viktigste beslutningene fattes i tidligfasen. Dette medfører et sterkt insentiv til å skaffe til 
veie mest mulig relevant informasjon på et tidlig tidspunkt. Det er behov for et best mulig 
beslutningsgrunnlag på de avgjørende punktene i prosessen der de viktigste beslutningene tas.   
  
At det er knyttet usikkerhet til et hendelsesforløp, innebærer at de faktiske resultatene sann-
synligvis vil avvike fra hva en forventer. Usikkerhet er et uttrykk for mangel på informasjon 
for å kunne ta en riktig beslutning. Usikkerhet er større i komplekse prosjekter og prosjekter 
som ligger i ytterkant av kjent teknologi og miljø.  
 
Usikkerheten er dessuten størst tidlig i en investeringsprosess og avtar utover i prosjektet. I 
tidligfasen er ikke all informasjon tilgjengelig; nødvendig kunnskapsgrunnlag kan ikke 
skaffes uten videre. Også i gjennomføringsfasen må man leve med noe usikkerhet.  
  
Risiko defineres som "sannsynlighet ganger konsekvens", det vil si estimert sannsynlighet for 
at en usikker hendelse skal inntreffe multiplisert med potensiell virkning. Risiko og mulighet 
er to sider av samme sak. Ønsker en å realisere muligheter, forutsetter det normalt at en også 
er villig til å ta risiko. Man bør søke en avveining mellom risiko og muligheter som både er 
akseptabel og realistisk.   
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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

PS 21/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport -
  Internkontroll i Ås kommune 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 17/00011-9 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ås kontrollutvalg 

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.

Avgjørelsesmyndighet: 
Ås kommunestyre. 

Vedlegg: 
Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjon - internkontroll 

Vedtak i saken sendes til: 
Ås kommunestyre. 

SAKSUTREDNING: 
Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjon – Internkontroll, datert 12.07.2018 
følger vedlagt. 

Bakgrunn for saken 
Ås kommunestyre vedtok 25.10.2017 i sak 55/17 Forvaltningsrevisjonsrapport - 
Internkontroll følgende: 

I. Kommunestyret merker seg at revisjonen gir Ås kommune følgende anbefalinger:
a. Utarbeide en samlet oversikt over internkontrollsystemet i Ås kommune.
b. Foreta systematisk risikovurdering av viktige mål, og utarbeide tiltak for å

redusere avdekket risiko.
c. Sikre at enhetsledere har tilstrekkelig kompetanse i internkontroll og Ås

kommunes internkontrollarbeid.
d. Sette fokus på etikk og kommunens Etiske retningslinjer.
e. Oppfordre ansatte til å melde avvik, samt at meldte avvik benyttes til å

iverksette forbedringer. Avviksrapportering bør oppsummere typer avvik og
alvorlighetsgrad.

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

Fakta i saken: 
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I forvaltningsrevisjonsrapporten utarbeidet av Follo Distriktsrevisjon IKS, ble Ås 
kommune anbefalt å vurdere følgende tiltak: 
a. Utarbeide en samlet oversikt over internkontrollsystemet i Ås kommune.  
b. Foreta systematisk risikovurdering av viktige mål, og utarbeide tiltak for å 

redusere avdekket risiko.  
c. Sikre at enhetsledere har tilstrekkelig kompetanse i internkontroll og Ås 

kommunes internkontrollarbeid.  
d. Sette fokus på etikk og kommunens Etiske retningslinjer.  
e. Oppfordre ansatte til å melde avvik, samt at meldte avvik benyttes til å iverksette 

forbedringer. Avviksrapportering bør oppsummere typer avvik og alvorlighetsgrad. 
 
Vurdering: 
I rådmannens tilbakemelding, datert 12.07.2018 blir det svart opp under hver av 
anbefalingene som fremkom i forvaltningsrevisjonsrapporten. Det vises til 
rådmannens tilbakemelding i sin helhet.  
 
Sekretariatets vurdering: 
Sekretariatet er av den formening at rådmannen har redegjort for iverksatte og 
planlagte tiltak i henhold til anbefalingene. Imidlertid er sekretariatet av de formening 
at det foreligger uavklarte forhold rundt oppfølgingen av anbefalingene. Dette gjelder 
spesielt anbefaling c og d. 
 
Ved en videre oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten, er sekretariatet av den 
formening at det kan være mest hensiktsmessig å følge opp anbefalingene i 
forbindelse med fremleggelse av kommunens årsmelding for 2018. 
 
Avslutning:  
Rådmann eller den hun bemyndiger, bes komme i kontrollutvalget for å kunne svare 
på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
 
Ås, 18.09.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Kontrollutvalget (21.10.2015 - 31.10.2019) 
   
   
 
   

   

  

 
 

 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   16/03898-14 Emil Schmidt 12.07.2018 
    

 
 

Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjon - internkontroll 
 

 
 Kommunestyrets fattet følgende vedtak 25.10.2017 i forbindelse med behandling av 
forvaltningsrevisjon innen internkontroll:  

 
 I. Kommunestyret merker seg at revisjonen gir Ås kommune følgende anbefalinger:  
 a. Utarbeide en samlet oversikt over internkontrollsystemet i Ås kommune.  
 b. Foreta systematisk risikovurdering av viktige mål, og utarbeide tiltak for å redusere 
avdekket risiko.  
 c. Sikre at enhetsledere har tilstrekkelig kompetanse i internkontroll og Ås kommunes 
internkontrollarbeid.  
 d. Sette fokus på etikk og kommunens Etiske retningslinjer.  
 e. Oppfordre ansatte til å melde avvik, samt at meldte avvik benyttes til å iverksette 
forbedringer. Avviksrapportering bør oppsummere typer avvik og alvorlighetsgrad.  

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

 

Rådmannen har følgende svar på oppfølgingen av anbefalingene: 

 

1.a. En samlet oversikt over internkontrollsystemet er etablert i kommunens 

kvalitetssystem KSS. 

1.b. Rådmannen har utarbeidet en systematisk risikovurdering av mål og tiltak i 

kommunens handlingsprogram 2018-2021. 82 tiltak for oppfølging av kommunens 

hovedmål er risikovurdert med tanke på sannsynlighet for måloppnåelse og 

konsekvens av manglende måloppnåelse.   4 tiltak er vurdert til å ha særlig høy risiko 

og 16 tiltak er vurdert til middels risiko basert på denne risikovurderingen. 

Rådmannen vil rette ekstra fokus mot oppfølging av tiltak som er vurdert til høy risiko.  
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1.c. Internkontroll vil bli satt opp som et eget tema i enhetslederforum høsten 2018. 

1,d, Etikk og miljø vil bli satt opp som et eget tema i enhetslederforum høsten 2018. 

1.e. Det gjennomføres jevnlig opplæring kommunens kvalitets og avvikssystem KSS.  

Rådmannen vil fortsette å oppfordre ansatte til å melde avvik, samt at meldte avvik 

benyttes til å iverksette forbedringer. 

 

Med hilsen 

 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

PS 22/18 Revisjonsstrategi 2018 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00118-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ås kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi 2018 til orientering. 

Vedlegg: 
Revisjonsstrategi for 2018 - Ås kommune 

SAKSUTREDNING: 
Vedlagt følger Follo Distriktsrevisjon IKS (FDR IKS) sin overordnede revisjonsstrategi 
for 2018 for Ås kommune, datert 27.8.18.  

HJEMMEL  
Det følger av Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner § 6:  

§ 6. Regnskapsrevisjon
Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale 

eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder holde seg 
løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som 
følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler 
med revisor.  

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i lov 25.september 1992 nr.107 om 
kommuner og fylkeskommuner (koml.) § 77 nr. 10 og er en presisering av § 77 nr. 4. 

Overordnet revisjonsstrategi  
Revisjonsstrategien gjelder for revisjonsåret 2018, dvs. perioden 1.5.2018 til 
30.4.2019, jf. revisors frist til 15.4.2019 for å avgi revisjonsberetning for 
regnskapsåret 2018. 

Fokusområder 
Ut fra de erfaringer FDR har fra revisjon av Ås kommune vil revisjonen ha særskilt 
fokus på disse områdene: 

 Oppdatering av kommunens interne rutiner for alle revisjonsområdene.

 Videre arbeid for oppfølging av kommunens rutiner ved utarbeidelse av enkelte
attestasjonsoppdrag (ressurskrevende tjenester).

 Regnskapspresentasjonen, inklusive noter og årsberetning.

 Videre oppfølging av investeringsbudsjett 2018 mht. etterlevelse av investeringsveileder.

Listen er ikke uttømmende og kan bli endret etter hvert som det dukker opp nye 
forhold av betydning. 
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Ressursbruk 
Det er budsjettert med 800 timer til regnskapsrevisjon for 2018, tilsvarende 
ressursbruk budsjettert for 2017. 
 
VURDERING  
Kontrollutvalgets behandling inngår som en del av kontrollutvalgets påse-ansvar 
overfor revisor, jf. kontrollutvalgsforskriften § 6.  
 
Avslutning  
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor eller den han bemyndiger, bes møte i 
kontrollutvalget og orientere om revisjonsstrategien samt kunne svare på eventuelle 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
 
Ås, 18.09.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

PS 23/18 Kontroll og revisjon - Budsjett 2019 

Saksbehandler: Beate Nathalia Lillejord Kaldahl Saksnr.: 18/00121-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ås kontrollutvalg 

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.

Avgjørelsesmyndighet: 
Ås kommunestyre 

Vedlegg: 
Ås kommune reglement godtgjørelse folkevalgte, Saksutskrift Styret i FIKS Budsjett 
2019, FIKS Budsjett 2019, FDR Rammebudsjett 2019 

Vedtak i saken sendes til: 
Ås formannskap 

SAKSUTREDNING: 

HJEMMEL  
Det følger av Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner § 18: 

§ 18.Budsjettbehandlingen

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen 
eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og 
revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller 
fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget. 

Der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon avgir revisjonen innstilling til 
kontrollutvalget om budsjett for revisjonen. 

Forslaget skal inneholde budsjetterte utgifter til kjøp av revisjonstjenester, 
sekretariatstjenester og direkte utgifter til kontrollutvalget. 
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KOSTRA-funksjon 110 – Kontroll og revisjon 
KOSTRA-funksjon 110 omfatter følgende: 
 
«Utgifter og inntekter knyttet til kommunens kontrollutvalg etter kommuneloven § 77 og 
revisjon etter kommuneloven § 78. Herunder møtegodtgjørelser og andre utgifter knyttet til 
møteavvikling i kontrollutvalget, utgifter knyttet til kontrollutvalgssekretariatet, og utgifter 
knyttet til regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.» 
 

VURDERING 
 
Kontrollutvalgets drift 
Dette omfatter møtegodtgjørelse, møteutgifter, abonnementer og kurs.  
De direkte kostnadene til kontrollutvalget avhenger av antall møter og deltakelsen på 
kurs o.a.  
For 2019 legges det til grunn åtte møter, inkludert ett møte i faglig forum for 
kontrollutvalgene i Follo.  
 
I henhold til Ås kommunes reglement for godtgjøring til folkevalgte, mottar utvalgets 
leder en godtgjøring tilsvarende 3 % av ordførers godtgjøring. 
Det gis møtegodtgjørelse i tillegg. 
 

De øvrige utvalgsmedlemmene mottar 0,1 % av ordførers godtgjøring pr. møte.  
 
Satser for godtgjørelse 
Fra 1. mai 2018 er årlig fast godtgjørelse for stortingsrepresentantene kr 956 463 per 
år. Ordførers godtgjørelse er fastsatt til 119 pst. av godtgjørelsen for en 
stortingsrepresentant. Ordførers godtgjørelse utgjør da kr. 1 138 191,-.  
  
Årlig godtgjørelse for leder vil da utgjøre kr. 34 146,-. 
Møtegodtgjørelse vil da utgjøre kr. 1 138,- pr. møte. 
 

Møtegodtgjørelse 2019 Pr møte Årlig Sum 

Utvalgets leder 1 138 34 146 43 250 

Utvalgets medlemmer (4) 1 138  36 416 

SUM Godtgjørelse   79 666 

 
Kontrollutvalget har siden 2013 vært medlem av Forum for kontroll og tilsyn (FKT) og 
utvalget har vært representert på deres fagkonferanser og årsmøte. 
Medlemskontingenten for 2019 er fastsatt til kr. 10 000,-. 
 
Utvalgets medlemmer har også hvert år deltatt på den årlige NKRFs 
kontrollutvalgskonferanse i januar/februar. Kontrollutvalget kan benytte seg av 
NKRFs medlemstilbud gjennom FIKS sitt bedriftsmedlemskap. 
 
Begge konferansene er viktige for opplæring og nye impulser til kontrollutvalget og 
det foreslås at det settes av midler for at alle medlemmene kan delta på minst én 
konferanse hver. 
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Abonnementet til medlemmene på «Kommunal rapport», kr 3 250,- pr abonnement, 
foreslås videreført. Vi forutsetter at medlemmene av kommunestyret får ukeavisen 
fra før. Vi er ikke kjent med at kommunen har rabattordninger. Kontrollutvalget bør 
vurdere om en skal abonnere på tidsskriftet «Kommunerevisoren» a kr 500,-. 
 
Budsjettforslag kontrollutvalgets drift 2019 

Beskrivelse Sum 

Godtgjørelse 79 666 

Arbeidsgiveravgift (14,1 pst.) 11 233 

Bevertning (ved møter ol) 4 000 

Abonnement Kommunal Rapport (4) 13 000 

Medlemskontingent FKT 10 000 

Kurs og opplæring 40 000 

Til sammen  157 899 

 
Kjøp av administrasjons- og sekretariatstjenester 
Ås kommune kjøper sekretariatstjenester for kontrollutvalget hos Follo 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS).  
FIKS er et interkommunalt samarbeid etter koml. § 27. Alle syv Follo-kommunene 
deltar i FIKS. Sekretariatet består av 1,6 årsverk. 
 
FIKS forbereder og følger opp kontrollutvalgets møter, har sekretæransvaret og 
utreder saker. 
 
Sekretariatets driftsutgifter fordeles med et likt basistilskudd på hver kommune for 50 
% av driftskostnadene. De resterende 50 % av driftskostnadene fordeles etter 
folketall.  
Styret for FIKS har fastsatt budsjettet for FIKS for 2019 til kr 1 970 000,- i 
driftsutgifter.  
Ås kommunes andel av kostnadene for 2019 blir kr 279 000,-. Dette utgjør en 
endring på 5,68 % i forhold til 2018. 
 
Kjøp av revisjonstjenester 
Ås kommune kjøper revisjonstjenester fra Follo Distriktsrevisjon IKS (FDR). FDR er 
et interkommunalt selskap regulert etter lov 29.januar 1999 nr.6 om interkommunale 
selskap (intkomsel). Deltakerkommuner i FDR er Enebakk, Nesodden, Ski og Ås.  
 
Revisjonstjenestene omfatter blant annet regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.  
Ås kommune får utført i gjennomsnitt to forvaltningsrevisjoner pr. år.  
 
FDR har for 2019 budsjettert med at Ås kommunes kjøp av revisjonstjenester vil 
beløpe seg til kr. 1 462 000,-. Dette utgjør en endring på 5,77 pst. i forhold til 2018. 
 
Oppsummering  
På denne bakgrunn fremmes følgende forslag til budsjett for kontroll og revisjon i 
2019: 
 
Beskrivelse Budsjett 2019 Budsjett 2018 Budsjett 2017 

Kontrollutvalgets drift 158 000 155 000 145 000 

Kjøp av sekretariatstjenester (FIKS) 279 000 264 000 256 000 

Kjøp av revisjonstjenester (FDR IKS) 1 462 000 1 382 300 1 335 000 



23/18 Kontroll og revisjon - Budsjett 2019 - 18/00121-1 Kontroll og revisjon - Budsjett 2019 : Kontroll og revisjon - Budsjett 2019

 Side 4 av 4 

SUM 1 899 000 1 801 300 1 736 000 

 
Ved en inkurie var budsjett for kjøp av revisjonstjenester for 2017 ikke i samsvar med 
FDR sitt revisjonsbudsjett for Ås kommunes kjøp av revisjonstjenester for 2017. 
Avviket utgjorde kr. 26 000,-.  
 
Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling.  
Saksutredningen skal følge med til kommunestyret ved behandling av kommunens 
budsjett for 2019. 
 
 
 
Ås, 18.09.2018 
 
 
Beate Nathalia Lillejord Kaldahl/s./ 
kontrollsekretær 
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Dok ID Administrert av Godkjent av Dato Sist oppdatert Side 

Ås kommunes reglementer 
Saknr. 18/01119-15 

Vibeke 
Berggård 

Kommunestyret 
K-sak 44/18 

20.06.2018 06.07.2018 57 av 61 
 

 
 

14 Reglement for godtgjørelse til folkevalgte 
 

14.1 Generelt 
14.1.1 Godtgjørelsen til folkevalgte reguleres 1. januar hvert år, med grunnlag i  
 ordførerens godtgjørelse pr. 1. januar. 
14.1.2 Reglementet revideres minst en gang i hver kommunestyreperiode. 
 
 

FASTE GODTGJØRELSER 
 

14.2 Ordfører 
14.2.1   Ordførerens faste godtgjørelse tilsvarer 119 % av stortingsrepresentanters 

godtgjørelse. Godtgjørelsen reguleres 1. januar. 
14.2.2   Ved avgang gis ordføreren godtgjørelse i samsvar med Stortingets regler for 
 fratredelsesytelse, etterlønn og feriepenger så langt det passer.  
14.2.3 Pensjonsordning for ordfører og for folkevalgte som har godtgjørelse 
 tilsvarende 1/3 av en full godtgjørelse, følger vedtak i K-sak 5/14, jf. pkt 14.8. 
 

14.3 Varaordfører 
14.3.1  Varaordførerens faste godtgjørelse fastsettes til 6 % av ordførerens 
 godtgjørelse.  
14.3.2 Dersom varaordføreren, under f.eks. ferier og sykdom, trer inn i ordførerens  
 sted i full stilling, gis i stedet godtgjørelse lik ordførerens godtgjørelse for det  
 aktuelle tidsrom. 
14.3.3 Det gis møtegodtgjørelse i tillegg. 
14.3.4 I de tilfeller der varaordfører foretar vigsler eller deltar på statsborgerskaps-
 seremonier i ordførers sted, gis dobbel møtegodtgjørelse per dag. 
 

14.4 Andre verv 
14.4.1 Følgende verv gis en godtgjørelse tilsvarende 5 % av ordførerens 
 godtgjørelse: 

 Formannskapets medlemmer unntatt ordfører 

 Leder av Hovedutvalg for oppvekst og kultur 

 Leder av Hovedutvalg for helse og sosial 

 Leder av Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 Det gis møtegodtgjørelse i tillegg. 
 
14.4.2 Følgende verv gis en godtgjørelse tilsvarende 4 % av ordførerens   
 godtgjørelse: 

 Leder av administrasjonsutvalget 

 Leder av Plan- og byggekomiteen 

 Leder av Klima- og miljøutvalget 
 Det gis møtegodtgjørelse i tillegg. 
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14.4.3 Følgende verv gis en godtgjørelse tilsvarende 3 % av ordførerens   
 godtgjørelse: 

 Leder av kontrollutvalget 
 Det gis møtegodtgjørelse i tillegg. 
 
14.4.4 Alle gruppeledere gis en fast årlig godtgjørelse på 1 % av ordførerens   
 godtgjørelse. 
 

14.5 Faste godtgjørelser dekker også deltakelse på konferanser, kurs,  

 befaringer o.l. i forbindelse med vervet. 
 

14.6 Fravær på mer enn ¼ av møter fra verv med fast godtgjørelse trekkes  

 tilsvarende ved årsavregningen. 
 

14.7 Faste godtgjørelser utbetales månedlig. 

 

14.8  Pensjonsordning for folkevalgte, jf. K-sak 5/14 

1. Folkevalgte i Ås kommune som fyller kravene for innmelding i 
pensjonsordning skal fra 1.1.2014 opptjene sine pensjonsrettigheter 
tilsvarende pensjonsordning for stortingsrepresentanter og 
regjeringsmedlemmer (hybrid-ordningen).  

2. En folkevalgt oppfyller innmeldingskravet til pensjonsordningen når hun/han 
har en godtgjørelse som tilsvarer 1/3 av en full godtgjørelse. 

3. Folkevalgte tilmeldes ordningen med tilsvarende egenandel (2 %). 
 
 

VARIABLE GODTGJØRELSER 
 

14.9 Møtegodtgjørelse 
14.9.1 Møtegodtgjørelsen tilsvarer 0,1 % av ordførerens godtgjørelse. 

For ungdomsrådet tilsvarer møtegodtgjørelsen 0,05 %. 
14.9.2 Møtegodtgjørelse gis for kommunestyreverv og for verv som nevnt under pkt. 
 14.4.1 - 14.4.4, og for andre utvalg oppnevnt av kommunestyre, formannskap 
 eller hovedutvalg. 
14.9.3 Folkevalgte og representanter for organisasjoner som deltar i referanse-
 grupper/arbeidsgrupper, som er et ledd i kommunalt planleggingsarbeid, gis  
 møtegodtgjørelse.  
14.9.4 Arbeidstakerrepresentanter i partssammensatte utvalg gis samme møte 
 godtgjørelse som de kommunalt oppnevnte dersom møtene er lagt utenom  
 arbeidstiden. 
14.9.5 Møtegodtgjørelse gis også kommunens representanter i interkommunale  
 tillitsverv der ikke annen godtgjørelse er bestemt. Dette gjelder ikke ordfører  
 eller varaordfører som møter i ordførers fravær. 
14.9.6 Stedfortreder som møter på minst ¼ av møtene i verv med fast godtgjørelse  
 gis forholdsmessig del av den faste godtgjørelsen.  
14.9.7 Varamedlemmer som møter får møtegodtgjørelse. 
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14.9.8 Ledere i utvalg oppnevnt av kommunestyre, formannskap eller hovedutvalg  
 og som ikke får fast godtgjørelse, gis dobbel møtegodtgjørelse. 
14.9.9 Dobbel møtegodtgjørelse gis til medlem som fungerer i lederens sted. 
14.9.10 For heldagsmøter (minst 6 timer) gis dobbel møtegodtgjørelse. Befaringer 
 inngår som en del av møtet. 
14.9.11 For de verv som ikke har fast godtgjørelse honoreres befaringer som ikke er  
 lagt før eller etter møte, konferanser, kurs o.l. etter sats for møtegodtgjørelse. 
14.9.12 Begrensninger:  

 Sammenhengende møter i personidentiske utvalg godtgjøres som for ett 
møte. 

 Det gis ikke møtegodtgjørelse for telefonmøter.  
14.9.13 Variable møtegodtgjørelser utbetales i desember.   
 

14.10 Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste m.m. 
 
14.10.1  Det ytes erstatning for tapt arbeidsinntekt som følge av møter som kvalifiserer 

 til møtegodtgjøring, jf. punkt 14.9. Det kan ytes erstatning for utgifter til 
 stedfortreder, vikar eller lignende som utøvelsen av vervet nødvendiggjør.   
 Ved bruk av avspasering eller feriedager gis ikke erstatning.  
 Erstatningen beregnes i prosentsatser av ordførerens godtgjøring på grunnlag 
 av antall timer i møtet og reisetid. 
 Hjemmearbeidende, studenter og pensjonister m.fl. kan kreve erstatning 
 dersom de har hatt et reelt økonomisk tap. Beløp NAV trekker fra dagpenger, 
 arbeidsavklaringspenger e.l. som følge av arbeid som folkevalgt, kan erstattes. 
 Tap som er vanskelig å dokumentere, må sannsynliggjøres i egen skriftlig 
 begrunnelse. 

    

14.10.2  Udokumentert tapt arbeidsinntekt, øvre grense.  
 Under 4 timer inkl. reisetid:  Inntil 0,0875 % av ordførers godtgjørelse 
 Over 4 timer inkl. reisetid:  Inntil 0,175 % av ordførers godtgjørelse  
 Dokumentasjonskrav:     

 Erklæring fra arbeidsgiver om hvor stort inntektstapet ved fraværet vil være. 

 Egenerklæring fra selvstendig næringsdrivende og grupper nevnt under 
14.10.1. 

 

14.10.3  Dokumentert tapt arbeidsinntekt, øvre grense.  
 Under 4 timer inkl. reisetid: Inntil 0,195 % av ordførers godtgjørelse 
 Over 4 timer inkl. reisetid:  Inntil 0,389 % av ordførers godtgjørelse  
 Dokumentasjonskrav:  

 Konkret dokumentasjon på faktisk trekk i lønn, dvs. lønnslipp eller 
bekreftelse fra arbeidsgiver om trekk i lønn på gjeldende dager. 

 Dokumentasjon på inntektstap, for eksempel firmaregnskap, ligningsattest 
eller lignende fra selvstendig næringsdrivende.  
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14.11 Kommunalt reiseregulativ 
 Alle folkevalgte har rett til skyss-, kost- og oppholdsgodtgjørelse etter de 
 regler som til en hver tid gjelder i kommunenes reiseregulativ, jf. Hovedavtalen. 

  

14.12 Telefon og abonnement 
 Ordføreren gis mobiltelefon i samsvar med Ås kommunes retningslinjer, og 

bredbåndsdekning. 
 

14.13  Nettbrett eller tilsvarende 
 Nettbrett gis til medlemmer av kommunestyre, formannskap, hovedutvalg og 
 kontrollutvalg m.fl. Medlemmer som slutter i perioden, leverer inn sine 
 nettbrett. 
 

14.14 Aviser 
14.14.1 Kommunestyrets medlemmer tilbys abonnement av tidsskriftet Kommunal 

Rapport samt abonnement på lokale nyheter. 
14.14.2 Ordføreren gis abonnement av en riksavis i tillegg. 
 

14.15 Refusjon av utgifter til omsorgsvikar i hjemmet 
14.15.1 Dokumenterte utgifter til nødvendig omsorgsvikar i hjemmet i forbindelse med 
 kommunale møter og gruppemøter i forbindelse med disse, refunderes etter  
 regning. 
14.15.2 Det kan refunderes inntil kr 100 pr. time og maksimum kr 800 pr. dag.  
  

14.16 Kommunalt tilskudd til folkevalgte grupper i kommunestyret      
14.16.1 Samlet kommunal støtte til de folkevalgte gruppene i kommunestyret   
 tilsvarer 27 % av ordførers godtgjørelse. 
14.16.2 Støtten fordeles med 20 % til grunnstøtte og 80 % til stemmestøtte. 
14.16.3  Stemmestøtten gis med et likt kronebeløp per stemme til de partier som får  
 grunnstøtte ved siste kommunestyrevalg. 
14.16.4 Den årlige utbetaling skal skje i mars.  
 

14.17 Dispensasjoner/fortolkninger 
14.17.1  Dispensasjoner og tvilstilfeller om tolkninger av dette reglementet avgjøres av 
 ordfører. 
14.17.2  Ordførerens avgjørelser kan påklages til administrasjonsutvalgets politiske 
 medlemmer innen 3 uker etter at avgjørelsen er kjent. 
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FOLLO INTERKOMMUNALE 
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT 
ENEBAKK, FROGN, NESODDEN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY, 
ÅS 

 

Follo Interkommunale 
Kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  

Postboks 195  
1431 Ås 
e-post: FIKS@follofiks.no 

Besøksadresse:  

Rådhusplassen 29 
1430 ÅS 
nettside: www.follofiks.no 

Telefon: 64 96 20 58  
Telefon:  
Mobil: 92 88 33 92 

 

Saksutskrift 
 

FIKS Budsjett 2019 
 
Arkivsak-dok. 18/00107-1 
Saksbehandler Kjell Tore Wirum 
 
Saksgang Møtedato Saknr 

1 Styret i FIKS 14.06.2018 10/18 

 
Styret i FIKSs behandling 14.06.2018: 
Daglig leder redegjorde for budsjettet og svarte på spørsmål fra styrets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Styret i FIKSs vedtak 14.06.2018: 
 
1. Styret vedtar følgende driftsbudsjett for FIKS for 2019: 
 
Lønn og sosiale utgifter   kr 1 505 000 
Kjøp av varer og tjenester inkl. mva. kr    360 000 
Kjøp fra andre    kr    105 000 
SUM      kr 1 970 000 
Refusjon fra kommuner   kr 1 960 000 
Momskompensasjon   kr      10 000 
Resultat     kr               0 
   
2. Driftsutgiftene refunderes av deltakerkommunene med følgende fordeling: 
 
Enebakk kr 216 000 
Frogn  kr 249 000 
Nesodden kr 273 500 
Oppegård kr 328 000 
Ski  kr 353 500 
Vestby kr 261 000 
Ås  kr 279 000 
 
3. Styret slutter seg til forslaget til økonomiplan 2019 – 2022. 
 
 

Saksutskriften bekreftes 
Ås, 20.august 2018 
 
 
Kjell Tore Wirum 
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Ås kommune  
Vår ref.: 18/00107 

 
Side 2 av 3 

 

Kontrollsjef/daglig leder  
Saksfremlegg 

 
Sekretariatets innstilling: 
 
1. Styret vedtar følgende driftsbudsjett for FIKS for 2019: 
 
Lønn og sosiale utgifter   kr 1 505 000 
Kjøp av varer og tjenester inkl. mva. kr    360 000 
Kjøp fra andre    kr    105 000 
SUM      kr 1 970 000 
Refusjon fra kommuner   kr 1 960 000 
Momskompensasjon   kr      10 000 
Resultat     kr               0 
   
2. Driftsutgiftene refunderes av deltakerkommunene med følgende fordeling: 
 
Enebakk kr 216 000 
Frogn  kr 249 000 
Nesodden kr 273 500 
Oppegård kr 328 000 
Ski  kr 353 500 
Vestby kr 261 000 
Ås  kr 279 000 
 
3. Styret slutter seg til forslaget til økonomiplan 2019 – 2022. 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyrene i deltakerkommunene 
 
Vedlegg: 
FIKS Budsjett 2019, FIKS Refusjon fra kommuner 2019, FIKS ØP 2019-2022 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Kontrollutvalgene i deltakerkommunene 
 
 
SAKSUTREDNING: 
Budsjettet er en videreføring av aktivitetene på 2018-nivå. 
 
Lønn og sosiale utgifter 
Lønn og sosiale utgifter er de største postene på budsjettet. 
Det legges opp til en lønnsvekst for sekretariatets ansatte på 3 pst. 
 
Godtgjørelsen til styret skal tilsvare vertskommunens satser. 
Det foreslås budsjettert kr 1.200,- pr. møte.  
Styrets leder får dobbelt godtgjøring. 
 
Kjøp av varer og tjenester 
Kjøp av varer og tjenester justeres med en gjennomsnittlig prisvekst på 2 pst. 
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Ås kommune  
Vår ref.: 18/00107 

 
Side 3 av 3 

 

 
Kompetanseutviklingstiltak gjelder primært faglig forum og utgiftene vil variere noe 
avhengig av programmet. Ordningen med årlig Faglig forum videreføres. 
Budsjettposten tar ikke høyde for dyre og etterspurte foredragsholdere. 
Folkevalgtopplæring av nye kontrollutvalg utsettes til vinter/vår 2020. Kostnadene til 
dette refunderes i sin helhet fra deltakerkommunene etter deltakelse. 
 
Kurs og opplæring for sekretariatets ansatte økes til 50.000 kroner. 
 
Basisen for husleieberegningen vil, pga. flytting til andre kontorer i 2018/2019, bli 
grunnlag for justering. Posten foreslås justert i tråd med prisstigningen. 
 
Serviceavtalen med Ås kommune (lønn og regnskapsføring, arkiv, IKT og noe 
rådgivning) justeres i tråd med prisstigningen. 
 
Refusjoner 
Utgiftene til driftsbudsjettet refunderes av medlemskommunene. 50 % av driftsbudsjettet 
fordeles likt mellom kommunene og 50 % i forhold til folketallet. I fordelingen for 2019 er 
folketallet i kommunene pr 1.1. 18 lagt til grunn. 
 
Budsjettforslaget innebærer at refusjonene fra kommunene økes med 4,8% 
sammenlignet med 2018. 
 
Økonomiplan 2019 - 2022 
Forslaget til økonomiplan 2019 – 2022 baseres på en årlig lønnsvekst på 3 pst og en 
årlig prisvekst på 2 pst. For 2020 – 2022 fordeles kostnadene på 6 kommuner 
(Oppegård og Ski blir Nordre Follo fra 1.1.2020). 
 
Avsluttende kommentar 
Forslag til budsjett åpner ikke for stort handlingsrom, men skal kunne sikre at 
kontrollutvalgene får en noenlunde forsvarlig sekretærbistand. Budsjettet åpner ikke for 
at sekretariatet kan påta seg utredningsarbeid av en viss størrelse ut over ordinær 
sekretærbistand. 
 
Avslutning 
Saken legges frem for styret til behandling. 
 
 
Ås, 08.06.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
Kontrollsjef/daglig leder 
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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

PS 24/18 Referat og orienteringer 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00072-4 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ås kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg: 
K sak 60-18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Samhandlingsreformen, K 
sak 61-18 Rapport om selskapskontroll - Søndre Follo Renseanlegg IKS, Protokoll 
Ås KU 120618, Årsberetning FIKS 2017, Styret FIKS Behandlede saker 2017, FIKS 
Årsregnskap 2017, Refusjon fra andre kommuner 2017, Faglig forum 2018, 
Oppdatert møteoversikt repskapsmøter IKSene - høsten 2018, Aktivitetsplan pr 
120618 

SAKSUTREDNING: 

Referatsaker (RS): 

RS 04/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Samhandlingsreformen, K 
sak 60/18 (vedlagt) 

RS 05/18 Rapport om selskapskontroll - Søndre Follo Renseanlegg IKS, K sak 61/18 
(vedlagt) 

Orienteringssaker (OS): 

OS 28/18 Protokoll Ås KU 12.6.18 (vedlagt) 
OS 29/18 FIKS årsberetning 2017 og årsregnskap 2017 (vedlagt) 
OS 30/18 Faglig forum 2018 – Program (vedlagt) 
OS 31/18 Oppdatert møteoversikt repskapsmøter IKSene – Høsten 2018 (vedlagt) 
OS 32/18 Aktivitetsplan pr 12.6.18 (vedlagt) 

Ås, 18.09.18 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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K-60/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - 
Samhandlingsreformen  
 
Kontrollutvalgets innstilling 12.06.2018:  
 
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av 

forvaltningsrevisjon om samhandlingsreformen, datert 9.5.18, til orientering.  
2. Kommunestyret ber rådmann følge opp anbefalingene i forbindelse med 

fremleggelsen av forslag til årsbudsjett.  
 
Kommunestyrets behandling 12.09.2018:  
Kontrollutvalgets leder Håkon L. Henriksen orienterte. 
 
Ordfører foreslo følgende tillegg/presisering til innstillingens punkt 2:  

«…følge opp anbefalingene vedrørende brukerundersøkelser i forbindelse med…»  
 
Votering: Kontrollutvalgets innstilling med tillegg av forslaget fra ordfører ble 

enstemmig vedtatt. 
 

Kommunestyrets vedtak 12.09.2018:  
 
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av 

forvaltningsrevisjon om samhandlingsreformen, datert 9.5.18, til orientering.  

2. Kommunestyret ber rådmann følge opp anbefalingene vedrørende 
brukerundersøkelser i forbindelse med fremleggelsen av forslag til 

årsbudsjett. 
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K-61/18 Rapport om selskapskontroll - Søndre Follo Renseanlegg 
IKS  
 
Kontrollutvalgets innstilling 10.04.2018:  
Tilsvarer kommunestyrets vedtak.  
 
Kommunestyrets behandling 12.09.2018:  
Kontrollutvalgets leder Håkon L. Henriksen orienterte.  
 
Votering: Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak 12.09.2018:  
 
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.  

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

Ås kontrollutvalg 
 
Møtetid: 12.06.2018 kl. 18:00 
Sted: Store sal, Ås kulturhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Håkon L. Henriksen (H) leder, Einride Berg (AP) nestleder, Anne Odenmarck (AP), 
Janna Sisilie Bitnes Hagen (AP), Liv Marit Korslund (SP) 
 
Møtende varamedlemmer: 
ingen 
 
Forfall:  
ingen 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Trine Christensen, rådmann 
Marit Roxrud Leinhardt, Helse- og sosialsjef (under sakene 14/18 – 17/18) 
 
Fra Follo Distriktsrevisjon IKS møtte: 
Pavel Makarov, revisor 
 
Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS   
 
Diverse merknader: 
Innkalling og sakliste ble godkjent. 
 
Møteprotokoll godkjent 15.06.2018 
 
 
 

Håkon Lars Henriksen/s./  Einride Berg/s./ 
Leder  Nestleder 
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Ås kontrollutvalg 12.06.2018 Side 2 av 8 

  

Saksliste 
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Ås KU-14/18 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - 
Samhandlingsreformen i Ås kommune 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av 

forvaltningsrevisjon om samhandlingsreformen, datert 9.5.18, til orientering. 
2. Kommunestyret ber rådmann følge opp anbefalingene i forbindelse med 

fremleggelsen av forslag til årsbudsjett. 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 12.06.2018: 
Leder innledet. 
 
Helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
Rådmann Trine Christensen supplerte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 12.06.2018: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølging av 

forvaltningsrevisjon om samhandlingsreformen, datert 9.5.18, til orientering. 
2. Kommunestyret ber rådmann følge opp anbefalingene i forbindelse med 

fremleggelsen av forslag til årsbudsjett. 
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Ås KU-15/18 
Oppsummering revisjon 2017 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 12.06.2018: 
Revisor Pavel Makarov orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 12.06.2018: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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Ås KU-16/18 
Økonomirapport 1.tertial 2018 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar økonomirapport 1.tertial 2018 til orientering. 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 12.06.2018: 
Leder innledet og viste til tertialrapporten. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 12.06.2018: 
 
Kontrollutvalget tar økonomirapport 1.tertial 2018 til orientering. 
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Ås KU-17/18 
Henvendelse til kontrollutvalget - Oppjustering av driftstilskudd til 
privatpraktiserende fysioterapeuter 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
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. 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 12.06.2018: 
Leder innledet og viste til henvendelsen kontrollutvalget hadde mottatt. 
 
Helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt svarte på spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 12.06.2018: 
 
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. 
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Ås KU-18/18 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 12.06.2018: 
Leder viste til referat- og orienteringssakene. 
 
OS 28/18 FKT Fagkonferanse 2018 
  Leder orienterte fra konferansen. 
 
OS 29/18 Budsjettseminar 

Leder viste til at han har deltatt på budsjettseminar. Økonomianalysen som 
ble presentert på seminaret er relevant for kontrollutvalgets arbeid. 

 
OS 30/18 Revisjonsordning Nordre Follo kommune 

Leder innledet og viste til at kontrollutvalgene i Oppegård og Ski er bedt om å 
innstille på valg av revisjonsordning for Nordre Follo kommune. 
Sekretær orienterte fra utredningen og status i saken. 

 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 12.06.2018: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt  

 
 
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 19:06 
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1 Grunnlaget for FIKS  
Kommunelovens § 77, nr. 10 bestemmer at  

 
Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget.  

 

Det følger av Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner og 

fylkeskommuner § 20, tredje ledd:  

 
Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til kommunens eller fylkeskommunens administrasjon. Den som 

utfører revisjonsoppgaver for den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen kan ikke utøve 

sekretariatsfunksjoner for kontrollutvalget. 

 

Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) ble startet opp fra 1. desember 2005.  

Selskapet har i dag syv deltakerkommuner: 

   
 Enebakk 

 Frogn 

 Nesodden 

 Oppegård  

 Ski  

 Vestby 

 Ås  

 

FIKS er etablert med hjemmel i kommunelovens § 27 om interkommunalt samarbeid. 

Kontrollutvalgssekretariatet er ikke et eget rettssubjekt, men et samarbeidstiltak mellom 

deltakende kommuner.  

 

Vedtektenes Kap. 3 gir formålet:  

 
FIKS skal yte sekretariatsbistand til deltakende kommuners kontrollutvalg i samsvar med de til enhver tid 

gjeldende bestemmelser i KL og forskrifter om kontrollutvalg fastsatt med hjemmel i KL. 

Dersom styret beslutter det, kan det ytes bistand til andre kommuner enn deltakerkommunene. 

 

2 Styret 

2.1 Sammensetning  
Styret for FIKS består av lederne i kommunenes kontrollutvalg med nestlederne som 

personlige varamedlemmer:   

Funksjon Navn Representerer Personlig varamedlem 

Leder Thorbjørn Nerland Enebakk Øivind Gundersen 

Nestleder Jeanette Hoel Vestby Lars Johan Rustad 

Medlem Knut Erik Robertsen Frogn Øyvind Solli 

Medlem Arne Maus Nesodden Jørn Bertelsen 

Medlem Odd Harald Røst Oppegård Henriette B. Christiansen 

Medlem Lars Chr. Bilet Ski Roar Thun 
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Medlem Håkon L. Henriksen Ås Einride Berg 

 

I 2017 ble det avholdt 5 styremøter og behandlet 32 saker. Møtene ble som hovedregel holdt 

i lokalene til FIKS, med unntak av desember-møtet som var kombinert styremøte og 

avslutning for kontrollsjef Jan T. Løkken som gikk av med pensjon.   

Pga. forfall har følgende varamedlemmer møtt i ett eller flere møter i 2017: Lars Johan 

Rustad, Jørn Bertelsen og Roar Thun. 

 

Styremøtene har også vært benyttet som forum for erfaringsutveksling mellom utvalgene.  

 

2.2 Styrets oppgaver 
Styrets oppgave, jf. vedtektenes Kap 7.4, er å påse at sekretariatet drives i samsvar med 

gjeldende retningslinjer og vedtak og å utarbeide forslag til budsjett og økonomiplan.  

Styret har instruksjonsmyndighet overfor leder av sekretariatet i forhold til selve driften av 

sekretariatet og styret vedtar FIKS sitt budsjett. Det enkelte kontrollutvalg fastsetter for 

øvrig sekretariatets arbeidsoppgaver. 

 

3 Sekretariatet 

3.1 Bemanning 
Sekretariatet har i 2017 hatt følgende ansatte: 

 

 Jan T. Løkken, kontrollsjef/sekretariatsleder i hel stilling 

 Kjell Tore Wirum, nyansatt kontrollsjef/daglig leder (fra og med 1.november 2017) 

 Lene H. Lilleheier, rådgiver i 60 % stilling  

 

Lilleheier sa opp sin stilling 7.desember og vil fratre 7.mars 2018. Stillingen som rådgiver 60 

% ble utlyst før jul med søknadsfrist 12.januar 2018. En ser for seg tilsetting i stillingen 

vinter/vår 2018. 

 

3.2 Likestilling 
I perioden 1.1.17-31.10.17 besto sekretariatet av en mann og en kvinne. I forbindelse med 

tiltredelse av ny kontrollsjef/daglig leder var sekretariatet i perioden 1.11.17-31.12.17 

bemannet med 2 menn og en kvinne.  

3.3 Arbeidsfordeling  
Etter det første møtet i henholdsvis Ski og Ås byttet de to ansatte sekretæransvaret for de to 

utvalgene. Etter dette hadde Jan T. Løkken ansvaret for fire av kontrollutvalgene: 

Nesodden, Oppegård, Vestby og Ski. Han var også sekretær for FIKS-styret og hadde 

ansvaret for arbeidet med selskapskontroll. Lene H. Lilleheier var sekretær for tre utvalg: 

Enebakk, Frogn og Ås. Hun hadde også ansvaret for vedlikehold av internettsidene og 

spisskompetanse på saksbehandlingssystemet Public 3600.   
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3.4 Kurs og opplæring 
Begge ansatte deltok på NKRF kontrollutvalgskonferansen 2017 på Gardermoen i februar.  

Lene H. Lilleheier deltok på FKT årsmøte og fagkonferanse 2017 i Tromsø i juni.  Lilleheier 

deltok på FKT Sekretariatskonferansen 2017 i Oslo i mars og på ett NKRF kurs om spesiell 

forvaltningsrett i desember.   

 

Lilleheier deltok på Oslofjord-samlingen for erfaringsutveksling mellom 

kontrollutvalgssekretariatene rundt Oslofjorden våren 2017.  Løkken, Lilleheier og nyansatt 

kontrollsjef Kjell Tore Wirum deltok på Oslofjord-samlingen høsten 2017. 

 

3.5 Sekretariatets oppgaver 
Sekretariatets oppgaver er todelte: tradisjonelle sekretæroppgaver og saksbehandling/ 

utredning til hjelp for kontrollutvalgene. Det er utviklet rutiner for innkalling, sakspapirer 

og oppfølging av møtene i kontrollutvalgene. I dette arbeidet inngår innhenting av 

informasjon fra kommunen og andre, skriving av saksframlegg med forslag til vedtak og 

kvalitetssikring av hver sak. Sekretariatet har ansvaret for at utvalgenes vedtak blir 

formidlet til rette instans og for at vedtakene blir fulgt opp. Utlegging av innkallinger og 

protokoller fra utvalgene på kommunenes internettsider, eller med henvisning til FIKS sine 

hjemmesider, er en viktig del av informasjonsarbeidet.    

 

FIKS er underlagt arkivloven på linje med andre offentlige organer og har også journal- og 

arkivansvaret for kontrollutvalgene. 

 

3.5.1 Fullelektronisk saksbehandling i utvalgene og i FIKS  

I 2017 har alle kontrollutvalgene og styret praktisert en ordning med papirløse møter.  

Innkallingene sendes ut elektronisk og dokumentene legges samtidig ut på internettsidene 

til FIKS. I tillegg sendes de til den aktuelle kommune som, med ett unntak, legger 

dokumentene ut på sine internettsider og politikerportaler på internett. Oppegård 

kommune har isteden en link til FIKS på sine nettsider.   Når varamedlemmer innkalles til 

møter sendes ved behov en papirutgave til disse. 

 

FIKS har fullelektronisk saksbehandling, journalføring og arkiv basert på systemet i Ås 

kommune «Public 3600».  Ordningene fungerer godt. I 2017 fullførte FIKS klargjøring og 

bortsetting på fjernarkiv av papirutgaver av innkallinger, protokoller og annet arkivverdig 

materiale til og med 2013.   

 

3.5.2 Avtale med Ås kommune om tjenesteyting for FIKS og avtale om husleie.  

Avtalen med Ås kommunen om betaling av tjenesteyting til FIKS ivaretar våre behov for 

bistand til beregning og utbetaling av lønn og godtgjørelser, regnskap, sak-/arkivtjenester, 

IKT-tjenester og eventuell veiledning personal. FIKS har fullelektronisk saksbehandling, 

journal og arkiv basert på systemet i Ås kommune «Public 3600».   
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Kommunen stiller kontorlokaler etc. til disposisjon for FIKS. Husleien reguleres i en egen 

avtale og selvkostprinsippet skal leges til grunn for beregningen av husleien.  FIKS fikk 

høsten 2017 varsel om at det kan bli nødvendig for kommunen å tilby andre lokaler i løpet 

av 2018.  

 

3.5.3 Selskapskontrollen 

Sekretariatet har ansvaret for selskapskontrollen/eierskapskontrollen i Follo av 17 

kommunalt heleide aksjeselskaper og selskaper opprettet i medhold av lov om 

interkommunale selskaper.  Arbeidet baseres på de planene for selskapskontroll for periode 

2017 – 2020 som kommunene har vedtatt.  

 

3.5.4 Revisjonsordninger og samarbeidet med revisorene 

Kommunene i Follo hadde i 2017 avtaler med ulike revisjonsselskaper.  Fire av kommunene 

har medlemskap i Follo distriktsrevisjon IKS.  Frogn har KPMG AS som regnskapsrevisor. 

Vestby byttet fra 1. mai fra KPMG AS til Deloitte AS som regnskapsrevisor.  Både Vestby og 

Frogn setter forvaltningsrevisjonen ut på anbud hvert år. Oppegård har Deloitte AS som 

revisor, og avtalen omfatter både regnskaps- og forvaltningsrevisjon. Ved 

konkurranseutsetting forbereder FIKS sakene for kontrollutvalgene.  

 

FIKS opplever sitt samarbeid med revisjonsselskapene som godt. 

 

3.5.5 Informasjon om FIKS 

Nettsidene til FIKS (www.follofiks.no) gir informasjon om FIKS, og det respektive 

kontrollutvalg har egne sider med innkallinger, sakspapirer, protokoller og møteplaner. 

Egne ressurssider for hvert utvalg inneholder lokale retningslinjer og planer og lover og 

forskrifter. Alle forvaltningsrevisjonsrapporter fra Follo-kommunene blir fortløpende lagt ut 

på sidene.  

 

3.5.6 Fortsatt drift 

Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS) vurderes som solid og fremdeles 

godt i stand til å levere sekretariatstjenester til kontrollutvalgene. 

 

Resultatet av kommunesammenslåingsprosessen mellom Oppegård kommune og Ski 

kommune til Nordre Follo kommune fra og med 1.1.2020, vil kunne gi utfordringer for 

sekretariatets arbeid. Dette er en problemstilling det vil være nødvendig å arbeide med de 

neste årene. 

 

4 Virksomhet i 2017   

4.1 Møteaktivitet i utvalgene 
Sekretariatet hadde ansvaret for innkallingen av til sammen 48 møter i kontrollutvalgene i 

2017. Utvalgene har behandlet til sammen 256 saker.  
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2017 2016 2015 

Utvalg Antall møter Antall saker Antall møter Antall saker Antall møter Antall saker 

Enebakk 6 34 6 48 7 57 

Frogn 7 38 6 43 7 51 

Nesodden 7 41 7 59 7 47 

Oppegård 6 29 7 43 7 40 

Ski 8 49 7 59 7 46 

Vestby 7 31 6 42 8 38 

Ås 7 34 7 48 8 43 

       SUM 48 256 46 342 51 322 

 

I tillegg har det vært avholdt ett fellesmøte mellom kontrollutvalgene i Oppegård og Ski 

hvor det ble behandlet 6 saker. Hovedfokus her har vært kommunesammenslåings-

prosessen frem til Nordre Follo formelt er egen kommune fra 1.1.2020. 
 

4.2 Bestilling fra/tilsyn med revisjonen 
Sekretariatet har i løpet av 2017 lagt frem dokumenter fra eller om revisjonen overfor 

kontrollutvalgene, enten som egen sak eller som del av annen sak:   
  2017 2016 

Sak Beskrivelse Antall Antall 

Kommunale årsregnskap Revisjonsberetning  
m/evt. revisjonsnotat  

7 7 

Årsregnskap fra kommunale foretak (KF) Revisjonsberetning  
m/-evt. revisjonsnotat 

- - 

Årsregnskap fra foretak (Vestby havn) Revisjonsberetning  
m/evt. revisjonsnotat 

1 1 

Erklæring fra revisor Vurdering av uavhengighet 6 5 

Revisjonsplan/revisjonsstrategi 2016   7 

Revisjonsplan/revisjonsstrategi 2017  7 - 

Revisjonens rapport pr 31.12.15   2 

Revisjonens rapport pr 30.4.16   6 

Revisjonens rapport pr 31.10.16  2 6 

Revisjonens rapport pr 30.4.17  6  

Revisjonens rapport pr 31.10.17  4  

Prosjektplan – Overordnet analyse  - 7 

Overordnet analyse 2017-2020  - 7 

Prosjektplan Forvaltningsrevisjonsprosjekt  17 12 

Forvaltningsrevisjonsrapporter   12 13 

Forvaltningsrevisjonens årsmelding  - 3 

Oppfølging av misligheter/uregelmessigheter  - - 

Utredninger/undersøkelser  - 2 

Kundebrev  - - 

Nummerert brev  3 3 

Sammenslåing av Follo Distriktsrevisjon IKS med  

Østfold kommunerevisjon IKS 

  4 

Valg av regnskapsrevisor 2016: Frogn og Vestby 

2017: Vestby 

1 2 

Valg av forvaltningsrevisor  2 2 

Forlengelse av avtale med oppdragsansvarlig 

revisor 

2017: Oppegård 1 - 

Forlengelse av avtale med regnskapsrevisor 2017: Frogn 1 - 

Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor  6 - 

SUM  76 89 
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4.3 Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo 
Årets faglige forum fant sted 26. oktober i kommunestyresalen i Ås. Møtet samlet 29 

medlemmer av kontrollutvalgene og fem deltakere fra revisjonsselskapene. Hovedtema i år 

var en presentasjon av en rapport om det kommunale risikobildet ved Gjertrud Strand 

Sanderød fra KS. Odd Harald Røst orienterte om kommunesammenslåingen mellom Ski og 

Oppegård. Evalueringen viste at alle deltakerne var fornøyde med årets tema og møtet.  

 

4.4 Fusjon med andre sekretariat  
Med bakgrunn i ønsket om å lage et mer robust selskap kom styrene i Romerike 

kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS) og FIKS fram til enighet om å fusjonere de to 

selskapene. 

ROKUS informerte den 14. februar om at selskapet, etter at en av deres kommuner gikk 

imot fusjonen, trakk seg fra det videre fusjonsarbeidet.  

 

Etter dette vedtok styret i FIKS den 2. mars å rette en forespørsel til Østfold 

kontrollutvalgssekretariat (ØKUS) om å innlede drøftinger for å avklare om en 

sammenslåing kunne være hensiktsmessig.  Styret understreket at av hensyn til at FIKS sin 

daglige leder går av med pensjon fra førstkommende årsskifte, ville det være en fordel med 

en rask avklaring i begge selskap. FIKS opplevde at ØKUS var positive til en fusjon, men 

selskapet hadde et lengre tidsperspektiv på en eventuell fusjon og ønsket også å trekke et 

annet selskap inn i diskusjonen.  Styret i FIKS konkluderte i møtet 20. april med at FIKS 

videreføres som eget selskap og stillingen som kontrollsjef i FIKS utlyses.    

 

4.5 Ny kontrollsjef/daglig leder 
Jan Løkken sa opp sin stilling som kontrollsjef/daglig leder for å bli pensjonist fra 1.1 2018.   

Styret besluttet 20. april utlysning av stillingen med ønsket tiltredelse fra 1. november.  

Thorbjørn Nerland og Håkon L. Henriksen ble valgt til å intervjue søkere og innstille 

overfor styret om tilsetting. Hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Ås, Eli Stokkebø, ble 

invitert og tiltrådte utvalget. Sekretariatets ansatte tiltrådte utvalget uten stemmerett.  

Styret vedtok tilsetting av ny kontrollsjef 15. juni.  

 

Kjell Tore Wirum begynte i FIKS 1. november og overtar det formelle ansvaret som 

kontrollsjef/daglig leder fra 1. januar 2018.  

5 Økonomi 

5.1 Sekretariatets drift i 2017 
I vedtektenes Kap. 6.2 heter det at  
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Sekretariatets driftsutgifter fordeles med et likt basistilskudd på hver kommune som utgjør 50 % av 

driftskostnadene og de resterende 50 % av driftskostnadene fordeles etter folketall.  

 

Tilskuddet fra deltakerkommunene var på til sammen 1 823 000 kroner i 2017 (1 813 000 i 

2016). Lønn- og sosiale utgifter er de største postene på FIKS sitt budsjett.  

 

Styret vedtok i møte den 15. juni budsjettet for 2018. Budsjettet ble senere vedtatt av 

kommunestyrene etter innstilling fra kontrollutvalgene. 

 

5.2 Revisjon  
Follo Distriktsrevisjon IKS reviderer FIKS sitt regnskap og avlegger egen revisjonsberetning. 

6 Sammendrag 
Selv med endringer i bemanningen i sekretariatet, må 2017 kunne anses for å ha vært et 

normalt driftsår for sekretariatet. 

 

Aktiviteten i kontrollutvalgene i 2017 har vært god og kompleksiteten i sakene øker. 

Det er fokus på kontrollutvalgenes rolle og oppgaver, noe som igjen krever at sekretariatet 

har de nødvendige ressurser tilgjengelig. Et velfungerende sekretariat er en forutsetning for 

at kontrollutvalgene skal kunne utføre sin tilsyns- og kontrollfunksjon på en god måte.  

 

Sekretariatet bruker aktivt nettverk med andre sekretariat, FKT og NKRF, og det jobbes med 

å få til en felles metodikk og system for kontrollaktiviteter i kontrollutvalgene. 

 

Det er en kjensgjerning at kommunesammenslåingen Nordre Follo også vil kunne få 

konsekvenser for sekretariatet. Dette er noe som en vil måtte bruke tid for å avklare, frem til 

kommunesammenslåingen skal trå i kraft. 

  

Ås, 14.juni 2018 

 

 

Thorbjørn Nerland/s./  Jeanette Hoel/s./ 

Styreleder  Nestleder 

   

   

   

Knut Erik Robertsen/s./ Arne Maus/s./ Odd Harald Røst/s./ 

   

   

   

Lars Chr. Bilet/s./  Håkon L. Henriksen/s./ 
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STYRET 

 
BEHANDLEDE SAKER 2017 

Møte nr./ 
dato 

Saks nr. Sakstittel Status 

2.3.17    
 1/17 Årsberetning for 2016 A 
 2/17 Regnskapsrapport per 31.12.2016 A 
 3/17 Status for fusjonsprosessen med ROKUS A 
 4/17 Regnskapsrapport per 15.februar 2017 A 
 5/17 Rapport fra sekretariatet A 
 6/17 Rapport om arbeidet i kontrollutvalga A 
 7/17 Tema for faglig forum 2017 A 
 8/17 Orienteringssaker A 
20.4.17    
 9/17 Fusjonsprosessen og framtidig organisering av FIKS A 
 10/17 Tilsetting av ny kontrollsjef A 
15.6.17    
 11/17 Tilsetting av ny kontrollsjef/daglig leder A 
 12/17 Regnskapet for FIKS 2016 A 
 13/17 Regnskapsrapport per juni 2017 A 
 14/17 Rapport fra sekretariatet A 
 15/17 Budsjett 2018 A 
 16/17 Fastsetting av tema for faglig forum 2017 A 
 17/17 Rapport om arbeidet i kontrollutvalga A 
 18/17 Orienteringssaker A 
14.9.17    
 19/17 Presentasjon av ny kontrollsjef i FIKS A 
 20/17 Rapport fra sekretariatet A 
 21/17 Regnskapsrapport per september 2017 A 
 22/17 Budsjettendringer 2017 A 
 23/17 Lønnsoppgjøret i FIKS A 
 24/17 Faglig forum 26.oktober  A 
 25/17 Rapport om arbeidet i kontrollutvalga A 
 26/17 Orienteringssaker  A 
14.12.17    
 27/17 Regnskapsrapport per desember 2017 A 
 28/17 Rapport fra sekretariatet O 
 29/17 Evaluering av faglig forum 2017 A 
 30/17 Rapport om arbeidet i kontrollutvalga A 
 31/17 Møteplan 2018 A 
 32/17 Orienteringssaker A 

 
 
 
Kode Forklaring 

A Saken er avsluttet 
B Under behandling 
O Til videre oppfølging 
U Saken går ut 
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FIKS ÅRSREGNSKAP 2017 31.12.17/
19.2.18

Konto Konto (T) Regnskap Rev.budsjett Forbruk i % Avvik i kr Bud.reguleringer Oppr.budsjett  
101000 Lønn faste stillinger 979 405,93 1 014 000,00 96,59 34 594,07 136 000,00 878 000,00
101090 Feriepengeavsetning faste stillinger 130 450,25 122 000,00 106,93 -8 450,25 17 000,00 105 000,00
108020 Godtgjørelse folkevalgte 49 634,00 40 000,00 124,09 -9 634,00 0,00 40 000,00
109000 Pensjon fellesordning 195 855,60 204 000,00 96,01 8 144,40 27 000,00 177 000,00
109900 Arbeidsgiveravgift 192 445,28 195 000,00 98,69 2 554,72 26 000,00 169 000,00
0 0 Lønn og sosiale utgifter 1 547 791,06 1 575 000,00 522,30 27 208,94 206 000,00 1 369 000,00
110000 Kontorrekvisita 9 924,40 5 000,00 198,49 -4 924,40 -3 000,00 8 000,00
110010 Abonnementer 9 487,39 10 000,00 94,87 512,61 3 000,00 7 000,00
110040 Kopieringsmateriell 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 12 000,00 3 000,00
111500 Matvarer 1 397,50 0,00 0,00 -1 397,50 0,00 0,00
111510 Bevertning ved møter/utvalg 13 300,75 10 000,00 133,01 -3 300,75 5 000,00 5 000,00
112020 Diverse utgiftsdekning 1 143,00 17 000,00 6,72 15 857,00 -3 000,00 20 000,00
112040 Velferdstiltak/gaver ansatte 2 000,00 0,00 0,00 -2 000,00 0,00 0,00
113000 Portoutgifter 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 -8 000,00 10 000,00
113010 Telefonutgifter 3 873,18 5 000,00 77,46 1 126,82 0,00 5 000,00
113030 Linje- og sambandsutgifter 547,00 1 000,00 54,70 453,00 0,00 1 000,00
114000 Stillingsannonser 36 824,80 28 000,00 131,52 -8 824,80 28 000,00 0,00
115000 Kurs og opplæring 43 923,50 40 000,00 109,81 -3 923,50 0,00 40 000,00
115030 Kompetanseutviklingstiltak 3 359,00 7 000,00 47,99 3 641,00 -34 000,00 41 000,00
116000 Kjøregodtgjørelse 24 858,00 24 000,00 103,58 -858,00 0,00 24 000,00
116001 Kjøregodtgjørelse skattepl. 3 571,80 0,00 0,00 -3 571,80 0,00 0,00
117040 Utlegg i følge bilag til reise 5 609,09 2 000,00 280,45 -3 609,09 -2 000,00 4 000,00
118500 Personforsikringer 2 345,88 2 000,00 117,29 -345,88 -3 000,00 5 000,00
119000 Husleie 103 000,00 103 000,00 100,00 0,00 -2 000,00 105 000,00
119090 Andre leieutgifter 9 024,75 17 000,00 53,09 7 975,25 1 000,00 16 000,00
119510 Kontigenter 22 897,00 23 000,00 99,55 103,00 0,00 23 000,00
119530 Kopieringsavtale 7 617,85 10 000,00 76,18 2 382,15 -12 000,00 22 000,00
120000 Inventar 3 456,80 30 000,00 11,52 26 543,20 15 000,00 15 000,00
120010 Utstyr 0,00 9 000,00 0,00 9 000,00 9 000,00 0,00
142900 Moms 18 638,59 10 000,00 186,39 -8 638,59 0,00 10 000,00
1-2 1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva 326 800,28 370 000,00 1 882,62 43 199,72 6 000,00 364 000,00
135000 Kjøp fra kommuner 103 000,00 103 000,00 100,00 0,00 3 000,00 100 000,00
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3 3 Kjøp fra andre 103 000,00 103 000,00 100,00 0,00 3 000,00 100 000,00
154000 Avsetning til generelt disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155000 Avsetninger til bundne driftsfond 89 047,25 92 000,00 96,79 2 952,75 92 000,00 0,00
5 5 Finansutgifter 89 047,25 92 000,00 96,79 2 952,75 92 000,00 0,00
175000 Refusjon fra andre kommuner -1 823 000,00 -1 823 000,00 100,00 0,00 0,00 -1 823 000,00
177000 Refusjon fra andre 0,00 -82 000,00 0,00 -82 000,00 -82 000,00 0,00
7 7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinntekter -1 823 000,00 -1 905 000,00 100,00 -82 000,00 -82 000,00 -1 823 000,00
172900 Momskompensasjon -18 638,59 -10 000,00 186,39 8 638,59 0,00 -10 000,00
72 72 Moms.komp.inntekter -18 638,59 -10 000,00 186,39 8 638,59 0,00 -10 000,00
195000 Bruk av bundet driftsfond -225 000,00 -225 000,00 100,00 0,00 -225 000,00 0,00
9 9 Finansinntekter -225 000,00 -225 000,00 100,00 0,00 -225 000,00 0,00
4400 FIKS 0,00 0,00 2 988,09 0,00 0,00 0,00
440 Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat 0,00 0,00 2 988,09 0,00 0,00 0,00
4 Andre 0,00 0,00 2 988,09 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2 988,09 0,00 0,00 0,00
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Follo Interkommunale 
Kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  
Postboks 195  
1431 Ås 
e-post: FIKS@follofiks.no 

Besøksadresse:  
Rådhusplassen 29 
1430 ÅS 
nettside: www.follofiks.no 

Telefon: 64 96 20 58  
Telefon:  
Mobil: 92 88 33 92 
Mobil:  

 

 

FAGLIG FORUM FOR KONTROLLUTVALGENE I FOLLO 

Dato: 25.oktober 2018 
Tid: kl. 18:00 – kl. 20:30 
Sted: Kommunestyresalen, Ski rådhus 
 

Tidsrom Tema Foredragsholder Ansvar 
    
17.30-18.00 Registrering  FIKS 
    
18.00-18.05 Åpning FIKS 

v/styreleder Thorbjørn Nerland 
 

    
18.10-18.55 Ny kommunelov 

-betydning for kontrollutvalg og 
sekretariat 

Forum for kontroll og tilsyn (FKT) 
v/generalsekretær Anne Karin 
Femanger Pettersen 

 

    
18.55-19.15 Pause   
    
19.15-19.35 Ny kommunelov (forts.) 

-betydning for kontrollutvalg og 
sekretariat 

Forum for kontroll og tilsyn (FKT) 
v/generalsekretær Anne Karin 
Femanger Pettersen 

 

    
19.35-20.15 GDPR / Ny personopplysningslov 

-betydning for kommunen, kontrollutvalg 
og sekretariat 

FIKS 
 

 

    
 FKTs tanker om den nye lovens 

konsekvenser for kontrollutvalg og 
sekretariat 

Forum for kontroll og tilsyn (FKT) 
v/generalsekretær Anne Karin 
Femanger Pettersen 

 

    
20.15-20.30 Oppsummering og avslutning FIKS 

v/styreleder Thorbjørn Nerland 
 

 

 

 

Påmeldingsfrist: 
 
Fredag 12.oktober 2018 
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Møteoversikt  2018 – representantskapsmøter  

 
 

 

 

 

Sted: Formannskapssalen, Vestby rådhus 
 

Onsdag 10. oktober Klokkeslett: IKSer og selskaper: 
 1000 - 1100 Follo distriktsrevisjon IKS 

 1110 – 1200 Follo Kvalifiseringssenter IKS 

   

   

   

   

Torsdag 11. oktober Klokkeslett: IKSer og selskaper: 

 0815 – 1015 Follo Ren IKS 

 1015 – 1115 Follo lokalmedisinske senter IKS 

 1115 – 1145 LUNSJ 

 1145 – 1230 Follo Brannvesen IKS 

 1230 – 1315  Follo Barnevernvakt 

 1315 – 1400 Krise- og incestsenteret i Follo IKS 

 1400 – 1415 Pause 

 1415 – 1500 Kemneren i Follo 

 1500 – 1545 Nordre Follo Renseanlegg IKS 

 1545 -  Søndre Follo Renseanlegg IKS 

 

 

 

 

 

Sted: Formannskapssalen, Vestby rådhus 
 
   

   

   

Onsdag 19. desember Klokkeslett: IKSer og selskaper: 

 1230 – 1330 Follo Futura AS 

 1330 – 1500  Selskaper som har behov for møte 

   

   

   

 

 

 

 

Oppdatert 04.09.2018 

KMSW 
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KONTROLLUTVALGET I  

ÅS KOMMUNE 

AKTIVITETSPLAN 
A jour pr 12.06.2018  

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 

 

 

5. Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo     

 Faglig forum 2018  FIKS 25.10 – Kommunestyresalen, Ski rådhus  

6. Kommunens årsregnskap     

 Kommunens årsregnskap 2017  Rådmann KU 30.4.18  

 Revisjonsberetning 2017 15.4.18 FDR KU 30.4.18  

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2017  FIKS KU 30.4.18  

7. Tertialrapporter:     

 1. Tertialrapport (januar – april) Mai/juni  Rådmann KU 12.6.18  

 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  
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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   

9. Overordnet analyse og 

Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020  

  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 helse – barn og unge 2018 FDR KU 12.12.17 – prosjektplan  

 Investeringer og gjeld 2018 FDR KU 12.12.17 – prosjektplan  

 Follo landbrukskontor  

Fellesprosjekt (Vestby, Frogn, Nesodden, Ski, Ås) 

2018 

 

FDR KU 23.1.18 – prosjektplan 

 

 

12. Oppfølging av tidligere FR-rapporter     

 Samhandlingsreformen – videre oppfølging Januar 2018 Rådmann KU 12.6.18  

 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   

13. 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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