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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

PS 10/18 Ås kommune - Årsmelding 2017 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00079-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ås kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar Ås kommunes årsmelding 2017 til orientering. 

Avgjørelsesmyndighet: 
Ås kommunestyre 

Vedlegg: 
Årsmelding med årsberetning 2017 for Ås kommune 

SAKSUTREDNING: 
Vedlagt følger Ås kommunes årsmelding for 2017. 

Fakta i saken: 
Befolkningsutvikling 
Ved utgangen av 2017 var det 20 084 innbyggere i Ås kommune. Veksten i 
innbyggertall fra 2016 er 4,1 %. 

Årsverk 
53 % av ansatte har 100 %-stilling. 
Fordelingen mellom kjønnene viser at en større andel menn enn kvinner har 100 %-
stilling. For reduserte stillingsstørrelser er forholdet motsatt. Av 15,8 % ansatte som 
har mellom 50 % og 74 %-stilling er det flest kvinner. Det er 255 ansatte som har 
lavere stilling enn 50 %. 1 273 ansatte har mer enn 50 %-stilling og 1 062 ansatte har 
høyere stilling enn 75 %. 

Totale årsverk i kommunen inkludert investeringer og ordfører er 1 173. 

Sykefravær 
Sykefraværet var 8,2 % i 2017. Egenmeldt fravær var 2,4 %. Ås kommunes mål er at 
sykefraværet totalt ikke skal være over 7 %. Det egenmeldte fraværet har det siste 
året økt. Det antas at årets influensaepidemi har påvirket korttidsfraværet. 

Oppfølging av politiske vedtak 
Nedenfor følger status på politiske vedtak i 2017. 

Saker i 2017 

Utvalg Effektuert 
Videresendt 

F eller K 
Under 

oppfølging Utsatt 
Off. 

ettersyn 
Ny 

behandling 
Tilbakesendt 

rådmann 
Utgår/ 

bortfalt Totalt 

Kommunestyret (K) 57 0 13 12 2 84 

Formannskapet (F) 21 46 4 1 5 2 79 
Administrasjons- 
utvalg (ADM) 3 14 17 
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Hovedutvalg for  
helse og sosial  7 16 2 

   
1 

 
26 

Hovedutvalg for  
oppvekst og kultur  10 22 1 1 

    
34 

Hovedutvalg for  
teknikk og miljø  20 44 19 2 1 

   
86 

Kilde: Ås kommunes årsmelding 2017 

 
Avslutning: 
Rådmann eller den hun bemyndiger, bes møte i kontrollutvalget og orientere i saken 
samt svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
 
 
 
Ås, 23.04.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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TRINE CHRISTENSEN 

RÅDMANN 

 

INNLEDNING 
Et tilbakeblikk på 2017 viser høy aktivitet 

på mange ulike områder kommunen.  

Tidlig på året kunne vi glede oss over 
åpning av nytt stort demenssenter. De 

gamle boligene i Tunveien har også blitt 
pusset opp. Begge deler er 
etterlengtede tiltak til glede for en del 

av den eldre befolkningen.  

Til skolestart flyttet Rustad skoles 
elever og ansatte over i modulskolen på 
grusbanen. Byggearbeidene på nye 

Rustad skole satte i gang umiddelbart 

etter skoleslutt.  

Biblioteket har blitt meråpent og 
tilgjengelig store deler av døgnet. 

Kinoen og kulturhuset har også økt 

aktiviteten, og besøkstallene er økende.  

Arbeidet med kommunens 
omstillingsprosjekt har involvert mange 

ansatte direkte eller indirekte. 
Kartleggingen av hele organisasjonen 

ble nesten ferdigstilt og flere 
arbeidsgrupper har vært i gang. Det er 

etablert fire delprosjekter: 

1) tjenester til barn og unge  

2) velferdsteknologi   
3) digitalisering   
4) kartlegging av arbeidsfordelingen 

og administrative prosesser mellom 
stab/støtte og tjenesteenhetene.  

Disse delprosjektene fortsetter for fullt i 

2018. 

Innsparingskravet på 5 mill. kr i 2017 
ble innarbeidet i prognosene og ble lagt 
inn i budsjettet i løpet av året. 

Politikerne vedtok et nytt 

tjenestebasert budsjett fra 2018.  

Flyktningesituasjonen er endret og for 

Ås kommune innebar det bl.a. at 
Bjørnebekk asylmottak ble nedlagt. 

Dette preget noe av våren i forhold til 
konsekvenser for de ansatte og med 
tanke på fremtidig bruk av 

bygningsmassen og området på 

Bjørnebekk. 

Arbeidet med områderegulering for Ås 
sentralområde har skapt et stort 

engasjement blant befolkningen. 
Utredningene som skal ligge til grunn 
for det videre arbeidet med 

områdereguleringen, ble ferdigstilt. 
Dette gjelder både fortettingsstrategier 

og vei- og gateplan. Det ble lagt opp til 
en bred involvering av innbyggerne i Ås 

kommune.  

Kommunereformen fortsatte i 2017 

gjennom fylkesmannens oppdrag rundt 
forslaget til grensejusteringer av 
området øst for E18 over til Ski 

kommune. Dette har vært gjenstand for 

stort engasjement.   

Befolkningsveksten i fjor var på 4,1 %. 
Den store økningen skyldes en 

kampanje for å få bosatte studenter til 
å melde flytting til Ås kommune. Dette 

ble en svært vellykket kampanje og 
antall søknader ble flere enn forventet. 
Forventet befolkningsvekst fremover 

har gjort at 2017 også har vært et år 
med mye planlegging av nye 

formålsbygg framover.   

Årsregnskapet 2017 viser et overskudd 

på 16,3 mill. kr. Dette er godt nytt for 
en kommune som er midt inne i flere 

store investeringsprosjekter. Når 
kommunens investeringsportefølje er så 
stor er overskuddet kjærkomment, men 

det endrer ikke behovet for fortsatt 
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stram økonomistyring. 

Det er viktig å rette en stor takk til alle 

gode medarbeidere. De har 
innbyggerne i fokus og legger seg i 
selen for å gi gode tjenester. Stram 

økonomisk styring av tjenestene har 
vært helt nødvendig. Mange store, 

nødvendige investeringer gjør oss 
sårbare for negative endringer i rente- 
og finansmarkedet. Et godt samspill 

med politikerne som gir oss 
styringssignalene og rammer, er derfor 

ekstra viktig i en slik situasjon.  

God lesning!
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1. ÅRSBERETNING 

1.1. Økonomisk analyse 

 Driftsregnskapet 

Tall i 1000 kr.  

 

Regnskap 
2017 

Rev.bud 
2017 

Regnskap 
vs 

budsjett 
Oppr.bud 

2017 
Regnskap 

2016 
DRIFTSINNTEKTER      
Brukerbetalinger -71 447 -73 276 98 % -73 250 -69 090 

Andre salgs- og leieinntekter -127 343 -122 985 104 % -122 570 -103 833 

Overføringer med krav til motytelse -178 134 -155 473 115 % -130 841 -184 202 

Rammetilskudd -429 772 -426 423 101 % -425 223 -420 620 

Andre statlige overføringer -46 665 -45 277 103 % -38 449 -39 130 

Andre overføringer -1 830 -174 1052 % 0 -771 

Inntekts- og formuesskatt -542 960 -540 500 100 % -542 500 -504 569 
Eiendomsskatt -26 893 -25 200 107 % -23 000 -22 061 

Sum driftsinntekter -1 425 045 -1 389 308 103 % -1 355 833 -1 344 277 
      

DRIFTSUTGIFTER      
Lønnsutgifter 696 710 696 335 100 % 661 865 655 702 

Sosiale utgifter 187 612 211 745 89 % 190 567 161 518 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i       
kommunens tjenesteproduksjon 162 307 153 641 106 % 140 254 154 597 

Kjøp av tjenester som erstatter kommunens       
Tjenesteproduksjon 206 593 197 846 104 % 196 742 198 665 

Overføringer 77 517 43 042 180 % 79 373 64 368 

Avskrivninger 61 855 63 191 98 % 63 191 56 883 

Fordelte utgifter -1 028 -1 949 53 % -2 224 -2 087 

Sum driftsutgifter 1 391 567 1 363 851 102 % 1 329 768 1 289 645 
      

Brutto driftsresultat -33 478 -25 457   -26 065 -54 632 
      

EKSTERNE FINANSINNTEKTER      
Renteinntekter og utbytte -18 841 -16 010 118 % -17 010 -17 676 

Mottatte avdrag på lån -129 -80 161 % -80 -104 

Sum eksterne finansinntekter -18 970 -16 090 118 % -17 090 -17 780 
      

EKSTERNE FINANSUTGIFTER      
Renteutgifter og låneomkostninger 32 448 37 737 86 % 39 743 28 456 

Avdrag på lån 56 657 56 000 101 % 64 823 51 997 

Utlån 86 100 86 % 100 37 

Sum eksterne finansutgifter 89 191 93 837 95 % 104 666 80 490 
      

Resultat eksterne finanstransaksjoner 70 221 77 747   87 576 62 710 

Motpost avskrivninger -61 855 -63 191 98 % -63 191 -56 883 

Netto driftsresultat -25 112 -10 901   -1 680 -48 805 
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Regnskap 
2017 

Rev.bud 
2017 

Regnskap 
vs 

budsjett 
Oppr.bud 

2017 
Regnskap 

2016 

BRUK AV AVSETNINGER      
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -24 929 -24 929 100 % 0 -16 412 

Bruk av disposisjonsfond -9 307 -9 307 100 % -7 721 -750 

Bruk av bundne fond -11 215 -10 935 103 % -3 141 -9 559 

Sum bruk av avsetninger -45 450 -45 171 101 % -10 862 -26 721 
      

AVSETNINGER      
Overført til investeringsregnskapet 5 6 86 % 0 539 

Avsatt til disposisjonsfond 40 200 40 436 99 % 980 35 588 

Avsatt til bundne fond 14 101 15 630 90 % 11 562 14 470 

Sum avsetninger 54 306 56 072 97 % 12 542 50 597 
      

Regnskapsmessig mer- 
/mindreforbruk -16 256 0   0 -24 929 

Tab 1: Hovedoversikt driftsregnskapet, viser kommunes økonomiske driftsresultater.  

Forklaringer til økonomisk hovedoversikt 

Ås kommunes regnskap for 2017 viser et netto driftsresultat på 25,1 mill.kr, noe 
som tilsvarer 1,76 % av sum driftsinntekter. Resultatet er høyere enn 
budsjettert. Dette bidrar til å styrke strengt nødvendige reserver for å møte 

fremtidige investeringer og vekstutfordringer. Kommunestyret har for 2017 
budsjettert med en avsetning til disposisjonsfond på 40,4 mill. kr, og samlet 

disposisjonsfond utgjør ved årsslutt 161,7 mill. kr. Årets udisponerte overskudd 
er på 16,3 mill. kr. Dette kan være med til å bidra til ytterligere styrking av 

disposisjonsfondet. 

Det gode resultatet i 2017 skyldes i hovedsak høyere driftsinntekter samt bedre 

finansresultat enn forutsatt. I tillegg har enhetene samlet sett styrt sine 
budsjetter godt. Enkelte enheter har utfordringer med å styre innenfor budsjett. 
Disse følges opp særskilt med sikte på å sikre at driften er i henhold til disponible 

rammer. Med stramme rammer og stor vekst i etterspørselen etter kommunale 

tjenester, krever dette god budsjettstyring.  

Driftsinntekter 
Ås kommune har fått 3 % mer inntekter enn budsjettert. Dette skyldes i 

hovedsak høyere overføringer med krav til motytelse (øremerkede tilskudd) og 
høyere skatt og rammetilskudd enn budsjettert.  Hele kommunesektoren har for 

2017 fått en høyere skatteinngang enn budsjettert. Dette har også kommet Ås 
kommune til gode.  

Driftsutgifter 

Enhetene budsjetterer i utgangspunktet ikke med sykefravær og tilsvarende 
sykerefusjoner. Ved sykefravær dekker enhetene vikarer og overtid med 

sykelønnsrefusjoner. Merutgifter på lønn må derfor sees i sammenheng med 
merinntekter på sykelønnsrefusjoner som føres på kontogruppe «Overføringer 

med krav til motytelse». 
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Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon har et 
merforbruk på 8,7 mill. kr. Det skyldes blant annet utgifter i forbindelse med 

kjøp av plass til særlig ressurskrevende brukere. Dette må sees i sammenheng 

med merinntekter på overføringer med krav til motytelse. 

Finanstransaksjoner 
Renten har vært stabilt lav i hele 2017. Renteutgiftene er derfor 5,3 mill.kr 

mindre enn revidert budsjett. Kommunens inntekter fra likviditets- og 
finansforvaltning ble 2,8 mill. kr høyere enn budsjettert. 

 
Netto driftsresultat 
Nedenfor vises en sammenligning av Ås kommunes netto driftsresultat mot 

gjennomsnittet i andre grupper: 

 
Fig 1: Viser netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter. Ås sammenlignet med 
gjennomsnittet av de øvrige Follokommunene, KOSTRA gruppe 7, Akershus og Landet.  

Netto driftsresultat er driftsinntekter og finansinntekter minus driftsutgifter og 
finansutgifter. Indikatoren regnes ofte som den viktigste for kommunenes 
økonomi. Netto driftsresultat gir i de fleste tilfeller et bilde på hvor mye som er 

igjen for å investere eller bygge opp reserver, og sier noe om handlefriheten til 

en kommune.  

Ås kommunes regnskap for 2017 viser et netto driftsresultat på 25,1 mill. kr, 

tilsvarende 1,8 % av sum driftsinntekter på 1 425 mill. kr.  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Follo - 0,1 2,0 3,3 4,7 1,4 1,4 2,1 2,5 4,8 4,0 4,3 1,5 3,2 3,7 2,5

Gruppe 07 0,0 1,8 2,5 4,5 1,3 - 0,5 2,0 2,4 2,2 2,5 2,8 1,1 3,4 4,1 2,6

Akershus 2,3 3,2 4,3 6,5 3,4 1,1 3,6 3,3 3,6 3,9 4,0 2,3 3,8 5,2 4,8

Landet 0,5 1,9 3,5 5,6 2,3 0,0 2,7 2,1 2,0 2,7 2,3 1,0 2,7 3,8 3,5

ÅS 1,7 0,2 1,8 4,4 2,1 - 3,2 - 0,8 2,5 0,9 3,4 3,0 0,4 3,7 3,6 1,8

- 4,0

- 2,0

 0,0

 2,0

 4,0

 6,0

 8,0
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter
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 Etatenes resultater – regnskap vs. budsjett 

Fig 2: Viser etatenes regnskap og budsjett i tall og prosent.  

Sentraladministrasjonen hadde i 2017 mindreforbruk. Mindreforbruket kan 
forklares med lavere pensjonsutgifter enn budsjettert. Oppvekst og kultur leverte 

et økonomisk resultat med et marginalt merforbruk. Teknikk og Miljø gikk totalt 
sett i balanse, mens Helse og sosialetaten har mindreforbruk. Etatenes resultater 

blir kommentert nærmere i årsmeldingens kapittel 2. 

 Disposisjonsfond 

 

Fig 3: Viser disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter. Ås sammenlignet med 
gjennomsnittet av de øvrige Follokommunene, KOSTRA gruppe 7, Akershus og Landet. 

Kommunens fond viser hvor mye som er satt av til framtidige drifts- og 
investeringsformål og er et uttrykk for den økonomiske handlefriheten. 
Fylkesmannen anbefaler at disposisjonsfondet til enhver tid utgjør minst 4 % av 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Follo 1,5 2,6 4,3 5,2 6,3 5,2 5,6 6,0 6,2 8,3 9,8 11,0 12,1 13,1 13,8

Gruppe 07 3,1 4,8 5,1 5,7 6,5 5,7 5,4 5,7 5,6 5,8 7,2 7,9 8,5 10,3 12,0

Akershus 5,1 6,8 7,9 10,1 11,1 9,9 9,8 8,9 8,8 11,0 11,4 11,9 12,1 14,3 16,8

Landet 2,8 3,4 3,6 4,8 5,5 4,8 4,6 4,5 4,5 4,8 5,1 5,2 5,7 7,1 8,4

ÅS 1,2 1,2 1,9 3,2 4,6 0,8 0,6 3,0 2,5 2,7 4,6 6,6 7,5 9,7 11,3

 0,0
 2,0
 4,0
 6,0
 8,0

 10,0
 12,0
 14,0
 16,0
 18,0

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter
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driftsinntektene. Det er for at kommunen skal ha en buffer mot uforutsette 

hendelser og økte kostnader.  

Ved utgangen av 2017 utgjorde Ås kommunes disposisjonsfond 162 mill. kr eller 

11,3 % av brutto driftsinntekter. Det har vært en positiv utvikling de senere 
årene med gradvis oppbygging av fondet fra 2009. Ettersom Ås kommune har 
plassert e-verksmidler i kapitalmarkedet, bør bufferen være solid for å møte 

framtidige svingninger i kapitalmarkedet. Disposisjonsfondet er i dag på et nivå 
som gir kommunen en buffer for å håndtere et eventuelt negativt driftsresultat. 

Disposisjonsfondet bør likevel aldri være lavere enn 5 % for å sikre nødvendige 

buffere. 

 Investeringsnivå 

Fig 4: Viser investeringer målt i prosent av driftsinntektene de 10 siste årene for Ås 
kommune 

Etter en periode med store investeringer frem mot 2007, flatet 
investeringsnivået noe ut fra 2008 og frem til 2016. Fra 2016 og inn i 2017 har 

Ås kommune påbegynt og ferdigstilt flere større investeringsprosjekter. Med 
bakgrunn i vedtatt handlingsprogram og økonomiplan for 2017-2020 og 2018-

2021 forventes det en betydelig vekst i investeringsandelen de nærmeste årene.  

18%
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8%
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8%

4% 4%
8%
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27%
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Investeringsandel i prosent driftsinntekter
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 Gjeldsutvikling 

Fig 5: Viser langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, Ås sammenlignet med 
gjennomsnittet av de øvrige Follokommunene, KOSTRA gruppe 7, Akershus og Landet. 

Ås kommune har nå 1 752 mill. kr i lånegjeld eksklusiv pensjonsforpliktelser. Til 
tross for økt lånegjeld de senere årene, har langsiktig lånegjeld i prosent av 

driftsinntektene gått gradvis ned i perioden fra 2007 til 2015. I 2016 viser 
utviklingen en marginal økning. For 2017 har lånegjelden økt relativt sett mer 
enn kommunens driftsinntekter. Dette skyldes at investeringsnivået har økt 

kraftig de senere årene. 

 
Fig 6: Viser arbeidskapital i prosent av kommunens driftsinntekter, Ås sammenlignet 
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med gjennomsnittet av de øvrige Follokommunene, KOSTRA gruppe 7, Akershus og 
Landet  

Figur 5 viser langsiktig gjeld i prosent av kommunens driftsinntekter. Da 

kommunen har plassert e-verksmidler i kapitalmarkedet, har Ås kommune en 

høy arbeidskapital. Ved sammenligning av langsiktig gjeld med andre 

kommuner, bør det også tas hensyn til den positive arbeidskapitalen, jf. figur 6. 

Arbeidskapitalen defineres som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig 

gjeld, og er et uttrykk for kommunens likviditet. Tallene for arbeidskapital viser 

at Ås kommune har en god likviditet.  

 Kommunebarometer  

Ås kommune er foreløpig på 20. plass totalt. Figuren nedenfor viser hvordan Ås 

kommune scorer i kommunebarometeret 2018 fordelt på områder. 

 

Fig 7. Ås kommunes plasseringer i kommunebarometeret 2010 – 2018.  

Ås er helt i toppsjiktet innen grunnskole. Kommunen er også inne på topp 100-lista 

hva gjelder kostnadsnivå, barnevern, vann, avløp, renovasjon og miljø og ressurser. 

Vår laveste plassering er på nøkkeltallene rangering inntektsnivå og pleie og omsorg. 

Poengene gir en indikasjon på status for tjenesteområdene, men er ikke en kvalitativ 

vurdering av tjenestetilbudet. Det viktigste er å bruke tallene som et grunnlag for 

analyse og videre forbedringsarbeid.   

Plasseringen er foreløpig ettersom en del data først blir publisert i juni. Endelig 

tabell blir offentliggjort 21. juni. Nøkkeltallene er bedre enn de økonomiske 

forutsetninger skulle tilsi.  
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 Sammenligning av utgiftsnivå – KOSTRA-analyse 

I de kommende figurer vises kommunens netto driftsutgifter for viktige 

nøkkelområder. Det bør være en ambisjon for Ås kommune å ligge noe under 
gjennomsnittet av Follokommunene, da Ås kommunes frie inntekter er noe 
lavere per innbygger. Ås kommunes utgiftsbehov er også under 

landsgjennomsnittet og Follokommunene. 

 

Fig 8: Viser netto driftsutgifter pr. innbygger i Ås sammenlignet med gjennomsnittet av 
de øvrige Follokommunene, KOSTRA gruppe 7, Akershus og Landet.  

Kostragruppe 7 er den gruppen som på nasjonalt nivå skal være mest 
sammenlignbar med Ås. I figur 7 er Ås kommunes netto driftsutgifter per 

innbygger sammenlignet med et gjennomsnitt av øvrige Follo-kommuner1, 

Akershus, kommunegruppe 72 og Landet.  

Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger, fratrukket direkte 
inntekter. Netto driftsutgifter gir et bilde på kommunens totale utgiftsnivå som 

må finansieres av skatt og rammetilskudd (frie inntekter). 

Barnehage, grunnskole og pleie- og omsorgstjenester utgjør de tre største 

sektorene i kommunen. En effektiv drift innen disse områdene er derfor helt 

                                       
1 Gjennomsnittet av Follokommuner er sammenstilt i kommunens eget datauttrekk da det har vært mangler i 
SSBs datagrunnlag for sammenligning. Gjennomsnittet er beregnet ved at samlet sum er delt på antall 
kommuner for de kommuner som har rapportert for det enkelte parameteret i 2017. Dette gjelder alle 
KOSTRA-figurer i årsmeldingen. (Oppegård, Ski, Enebakk, Frogn, Vestby og Nesodden) 
 
2 SSB har delt inn alle kommuner i kommunegrupper, hvor like kommuner med hensyn på innbyggertall og 

inntektsnivå er samlet i samme kommunegruppe. Ås kommune tilhører gruppe 7. 
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avgjørende for å sikre en robust kommuneøkonomi. Netto driftsutgifter per 

innbygger ligger generelt lavt i Ås.  

Pleie og omsorg 

Fig 9: Viser netto driftsutgifter pleie og omsorg pr. innbygger. Ås sammenlignet med 
gjennomsnittet av de øvrige Follokommunene, KOSTRA gruppe 7, Akershus og Landet.  

Netto driftsutgifter pr. innbygger i pleie og omsorgstjenesten i Ås er omtrent likt 
som Follo, men lavere enn gjennomsnittet av øvrige grupper. Resultatet er godt 

sammenlignet med gruppene.  
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Barnehage 

Fig 10: Viser brutto driftsutgifter per barn i kommunal barnehage. Ås sammenlignet med 
gjennomsnittet av de øvrige Follokommunene, KOSTRA gruppe 7, Akershus og Landet.  

Figur 10 viser at Ås kommune hadde brutto driftsutgifter per barnehagebarn i 
2017 som var noe høyere enn øvrige grupper. Kostnadsutviklingen viser at Ås 
kommune har hatt en høyere utgiftsvekst på området enn alle gruppene vi 

sammenligner oss med.  

En av årsakene til dette er at kommunen har brukt lang tid på å fylle 

barnehageplassene og har hatt flere ledige barnehageplasser. Mange avdelinger 
har således hatt færre barn enn tidligere år. To avdelinger ble holdt stengt for å 

avhjelpe situasjonen. I tillegg ser vi at det er en økning i antall barn som krever 
store ressurser for å kunne nyttiggjøre seg en barnehageplass. Nedleggelse av 

Bjørnebekk har ført til bortfall av inntekter for barnehageområdet.  
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Skole 

Fig 11: Viser netto driftsutgifter skole pr innbygger 6-15 år. Ås sammenlignet med 
gjennomsnittet av de øvrige Follokommunene, KOSTRA gruppe 7, Akershus og Landet.  

Figur 11 viser at Ås kommune i 2017 har hatt noe høyere vekst i netto 

driftsutgifter til skole per innbygger 6 – 15 år enn de øvrige gruppene. Dette kan 
skyldes flere forhold som f.eks. skolestruktur, ressurskrevende elever og 

kapasitetsutnyttelse.  

Administrasjon, styring og felles utgifter 

 
Fig 12: Viser netto driftsutgifter administrasjon, styring og felles utgifter per innbygger, 
Ås sammenlignet med gjennomsnittet av de øvrige Follokommunene, KOSTRA gruppe 7, 
Akershus og Landet.  
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Netto driftsutgifter til administrasjon, ledelse og politisk styring per innbygger i 
2017 var lavere i Ås enn for alle grupper vi sammenligner oss med. 

Kostnadsutviklingen fra 2011 til 2016 har vært omtrent som for Akershus og 
Follo. Det siste året har Ås kommune hatt en liten nedgang i 

administrasjonsutgiftene, i motsetning til sammenlignbare kommuner.  

 Frie inntekter 

Kommunens frie inntekter omfatter skatteinntekter og rammetilskudd, og er i 
utgangspunktet ikke øremerket til et bestemt formål. Ås kommune har lavere 
frie inntekter enn Follo, gruppe 7 og Akershus og må dermed tilpasse 

utgiftsnivået til dette. 

 
Fig 13: Viser frie inntekter per innbygger. Ås sammenlignet med gjennomsnittet av de 
øvrige Follokommunene, KOSTRA gruppe 7, Akershus og Landet.  

Ås kommune har lavere skatteinntekter per innbygger enn landssnittet. I 2017 lå 

skatteinngangen på ca. 94,5 % av landssnittet mot 92,5% i 2016.  

Ås kommune har også et lavt rammetilskudd per innbygger. Dette skyldes at 
kommunen får trekk i rammetilskuddet som følge av at beregnet utgiftsbehov i 

Ås kommune er lavere enn landssnittet. I 2017 hadde Ås kommune et beregnet 
utgiftsbehov på 95,3 % av landssnittet. Når Ås kommune i tillegg har lavere frie 
inntekter per innbygger, må kommunen ha et lavere utgiftsnivå på 

tjenestetilbud, sammenlignet med landet.  

KOSTRA-tallene for 2017 viser at Ås kommune gjennomgående har lavere 
utgifter per innbygger på mange områder. Vi ser imidlertid en tendens med økte 
utgifter innen skole og barnehage og vi nærmer oss landssnittet.  Dette er ikke 

økonomisk bærekraftig over tid med de inntekter kommunen har disponible. Det 

er viktig å følge kostnadsutviklingen nøye de kommende årene.  
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 Finansforvaltning 
Ås kommunes reglement for finansforvaltning gir rammer og retningslinjer for 
hvordan kommunens finansforvaltning skal skje og hvilket risikonivå som er 

akseptabelt.  

Rentenivået var fortsatt lavt i 2017. Det var budsjettert med en svak 

renteoppgang, men det ble ingen renteøkning. Kommunens renteutgifter var i 
2017 på 32,4 mill. kr, ca. 5,3 mill. kr lavere enn budsjettert. Dette skyldes både 
lavere renter enn forventet og at låneopptaket for 2017 ble gjennomført senere 

på året enn budsjettert. 

Kommunens renter på bankinnskudd har derimot gått ned. Som følge av dette 
har kommunen plassert overskuddslikviditet i pengemarkedsfond og korte 
obligasjonsfond i henhold til finansreglementet. Renteinntekter og utbytte fra 

langsiktig finansforvaltning var på 18,8 mill. kr, ca. 2,8 mill. kr høyere enn 

budsjettert.  

Avdrag på lån i 2017 utgjorde 56,7 mill. kr. Samlet sett fikk Ås kommune et 

netto finansresultat på 70,2 mill. kr for 2017. 

EKSTERNE FINANSINNTEKTER Regnskap 2017 Budsjett 2017 Regnskap 2016 
Renteinntekter og utbytte -18 841 -16 010 -17 676 
Mottatte avdrag på lån -129 -80 -104 

Sum eksterne finansinntekter -18 970 -16 090 -17 780 

EKSTERNE FINANSUTGIFTER    
Renteutgifter og låneomkostninger 32 448 37 737 28 456 
Avdrag på lån 56 657 56 000 51 997 
Utlån 86 100  37 

Sum eksterne finansutgifter 89 191 93 837 80 490 
    
Resultat eksterne finanstransaksjoner 70 221 77 747 62 710 

Tab 2: Oversikt over finansresultatet 

Låneforvaltning  
Kommunens lån skal settes sammen med tanke på å oppnå de overordnede 

målene for finansporteføljen, jf. Ås kommunes reglement for finansforvaltning.  

Ås kommune har følgende låneportefølje 31.12.2017 

Lånenummer Bank Restgjeld  Rente Sluttdato Rentetype 

KBN-20160660 KommunalBanken 97 444 227  1,43 % 18.12.2051 NIBOR3M 

KBN-20170103 KommunalBanken 295 879 860  1,42 % 15.05.2035 NIBOR3M 

KBN-20170566 KommunalBanken 109 480 000  1,37 % 11.11.2047 NIBOR3M 

0520 Husbanken 3 306 991  0,98 % 30.04.2020 NIBOR3M 

KBN-20130007 KommunalBanken 12 775 760  1,42 % 10.01.2033 Grønn p.t. 

KBN-20170101 KommunalBanken 130 255 260  1,53 % 15.05.2035 Ordinær p.t. 

0444 SEB 250 000 000  1,30 % 24.01.2018 Sertifikatlån 

0670 DnB 300 000 000  1,07 % 14.09.2018 Sertifikatlån 

0723 DnB 300 000 000  1,09 % 12.10.2018 Sertifikatlån 

0756 Nordea 100 000 000  1,10 % 05.02.2018 Sertifikatlån 

 Sum lån 1 599 142 098     
Tab 3: Oversikt over låneportefølje 
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Ås kommune har per 31.12.2017 en utestående gjeld på 1 600,5 mill.kr. 400 
mill.kr av porteføljen er sikret med rentebytteavtaler til 2021 med 

gjennomsnittlig rente på 3,81 %. Gjennomsnittlig rente inkludert rentesikring for 

hele låneporteføljen er på 2 %. 

Kapitalforvaltning  
I henhold til Ås kommunens finansreglement kan langsiktig finansiell aktiva 

plasseres i bankinnskudd, rentepapirer (sertifikater og obligasjoner) og aksjer 
etter følgende rammer:  

 
Gruppe (aktivaklasse) Strategiske 

investeringsrammer 

(maksimum) 

Plassering per 

31.12.2017 

Rentebærende instrumenter   

Gruppe 1, bankinnskudd 100%  

Gruppe 2, renteplasseringer (sertifikater og 

obligasjoner)  
100 % 76,8 % 

Gruppe 3, aksjefond 25 % 23,2 % 

Tab 4: Kapitalforvaltning – type plasseringer 

Både aksjemarkedet og obligasjonsmarkedet har hatt god avkastning i 2017.  

Avkastning på Ås kommunes kapitalforvaltning var i 2017 på 5,58 % eller 10,7 
mill.kr. Det var budsjettert med en avkastning på 5,6 mill.kr eller ca. 2,9 %. 
Avkastningen i 2017 ble dermed ca 5 mill. kr høyere enn budsjettert.  Som følge 

av svingninger i kapitalmarkedet vil avkastningen svinge fra år til år.  

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

  Beholdning pr  Beholdning pr Avkastning Avkastning  

Forvalter 31.12.16 Innløsning 31.12.17 2017 2017 i % 

Carnegie 16 469 690  17 354 552 884 862 5,37 % 

DNB 158 108 121 10 000 000 157 307 620 9 199 499 5,82 % 

Arctic 16 540 364  17 129 847 589 483 3,56 % 

Sum  191 118 175   191 792 020 10 673 844 5,58 % 

Tab 5: Kapitalforvaltning fordelt på forvaltere 

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

en kombinasjon av aksjefond og rentefond. Hovedandelen av aksjefond er 

indeksfond.  

Likviditetsforvaltning 
For å oppnå bedre avkastning på kommunens likviditetsoverskudd har Ås 

kommune plassert overskuddslikviditet i pengemarkedsfond, korte 
obligasjonsfond og bankinnskudd utenfor konsernkonto. Alle plasseringer er 
foretatt innenfor rammene til kommunens finansreglement. 
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Saldo likviditet 31.12.2017 

Konsernkonto DNB 201 089 160 

Fondsforvaltning, pengemarkedsfond 51 520 730 

DNB FRN 20, kort obligasjonsfond 94 383 225 

KLP FRN, kort obligasjonsfond 40 073 132 

Tab 6. Oversikt over plassering av likviditet.   

 Investeringer 

Prosjektbeskrivelse – utvalgte 
prosjekter 

Regnskap 
2017 

Oppr. 
Budsjett 
2017 

Rev. Bud. 
2017* 

Totalt 
regnsk. 
hittil 

Total 
bud.ramme 
jf. HP 2017-
2020 

0673 / Solberg skole, utvidelse 
Skolebygget nær ferdigstillelse. 
Skoledrift etter påske -18.  Den 
gamle skolen rives og 
uteområdet ferdigstilles august 
2018. Totalrammen er redusert 
med 20 mill. som følge av gunstig 
marked. 107 697 140 000 120 401 151 152 257 600 

0675 / Demenssenteret nybygg 
Bygget er overtatt og er i 
prøvedriftsfasen. 22 764 5 334 25 757 122 973 126 818 

0600 / Rustad skole, utvidelse 
Grunnarbeidene er ferdigstilt 
Prosjektet følger avtalt økonomi 
og fremdriftsplan. 42 803 90 000 50 789 51 923 361 000 

0233 / Follo Barne- og 
ungdomsskole, nybygg Ski 
Prosjektet administreres av Ski 
kommune. Prosjektet følger avtalt 
økonomi og fremdriftsplan. Skal 
åpnes til skolestart høsten 2018 7 248 12 000 17 340 * * 

0618 / Ljungbyveien Prosjektet 
pågår i henhold til fremdriftsplan. 
Økonomisk ramme er 
utfordrende og 
kostnadsreduserende tiltak er 
iverksatt i samråd med plan og 
byggekomiteen 6 420 3 700 9 971 8 953 16 500 

0301 / Demenssenter inventar 
Det gjenstår fortsatt noen mindre 
anskaffelser av inventar 8 963 1 648 9 421 11 490 11 948 

0780 / EPC Kontrakt med EPC 
leverandør er inngått. Prosjektet 
er forsinket fra leverandørens 
side. Fysiske tiltak gjennomføres 
i 2018 1 817 17 000 6 966 1 852 40 000 

0691 / Ny barnehage Nordby 
Reguleringsplan har vært til 1. 
gangs behandling. Videre arbeid 
pågår. Avtale om grunnerverv er 661 8 000 2 000 661 80 000 
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Prosjektbeskrivelse – utvalgte 
prosjekter 

Regnskap 
2017 

Oppr. 
Budsjett 
2017 

Rev. Bud. 
2017* 

Totalt 
regnsk. 
hittil 

Total 
bud.ramme 
jf. HP 2017-
2020 

inngått. Forprosjekt i 
oppstartsfasen. 

0240 / Åsgård skole, utvidelse 
Regulering pågår. 1. gangs 
behandling i januar 18. 679 - 2 077 2 602 338 000 

0307 / Moer sykehjem, 
utvidelse Forprosjekt pågår. 
Dette skal ferdigstilles i mars -18 3 088 10 000 3 120 4 028 190 488 

0800 / Togrenda del 1 (VAR) 
Fase 1 er ferdigstilt. 
Hovedledningsnettet for vann og 
avløp er skiftet ut. Fase 2 er 
under planlegging.  Finansieres 
av hovedplanprosjektet. 13 525     
0819 / Dysterlia VAR 
Hovedledningsnettet for vann og 
avløp er skiftet ut. Det gjenstår 
avsluttende arbeider bl.a. på vei 
og veigrøfter. 19 827     
0824 / Utskifting vannmålere 
Prosjekt ble påbegynt høsten 
2017 og forventes ferdigstilt i 
2019 som en av Norges første 
kommuner. 835 1 000 1 000 * * 

Sum andre VAR-prosjekter     ∞ 
Benyttet på mindre 
saneringsprosjekter både på 
vann og avløp. 5 845     
Sum andre prosjekter 76 990     
Sum alle prosjekter 319 162     

Tab 7: Oversikt over utvalgte investeringsprosjekter. Oversikten viser brutto utgifter per 
prosjekt eks.mva. 

∞ Løpende prosjekter med årlige investeringsbudsjetter, er uten spesifikasjon på 

"Totalt regnskapsført" eller "Total budsjettramme".  

* I forbindelse med 2. tertial 2017 ble investeringsbudsjettet for enkelte 
prosjekter redusert i henhold til forventet forbruk i 2017. Disse prosjektene er 

markert i kolonnene Revidert budsjett 

 Befolkningsutvikling 
Ved utgangen av 2017 var det 20 084 innbyggere i Ås kommune. Veksten i 

innbyggertall fra 2016 er 4,1 %.  

Tabellen under viser befolkningsveksten fra 2008 – 2017 fordelt på 

aldersgrupper. Tabellen viser også prosentvis vekst i de ulike aldersgruppene fra 

2016-2017. 
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Tab 8: Befolkningsutvikling i Ås kommune fra 2008 til 2017. Tallene er hentet fra SSB 

 

 Nøkkelinformasjon om Ås kommunes organisasjon  

 Årsverk 
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Antall årsverk totalt 983 1022 1044 1064 1090 1161 

Andre 1)  21 21 19 19 19 8 

Lærlinger 2) 7 9 8 9 24 31 

Sentraladministrasjonen  44 47 52 52 54 57 

Teknisk etat 93 100 100 102 104 114 

Oppvekst- og kulturetat 467 472 478 495 506 514 

Helse- og sosialetat  350 374 388 387 398 468 

Andel kvinner totalt - % 3)  78 78 78 78 77 77 

Andel menn totalt - % 3)  22 22 22 22 23 23 

Ledere – kvinner - % 4) 74 72 69 70 71 68 

Ledere – menn - % 4) 26 28 31 30 29 32 

Ås kommune, samlet sykefravær 8,2 8,5 8,3 8,4 7,5 8,2 

Antall gått av med hel uførepensjon (folketrygd) 4 1 1  1 1 

Antall gått av med AFP 62-64/65-66 og ordinær pensjon 10 23 19 17 19 32 

Tab 9: Antall årsverk totalt og fordelt på etater til drift. Årsverk til investeringer er ikke 
medtatt.  

 

Informasjonen knyttet til årsverk i tabell 9 viser andelen kvinner og menn i 

kommunen, andelen menn og kvinner i lederstillinger og i deltidsstillinger. 

1) Kategorien Andre består av Landbruk, FIKS og PURA. Den store endringen 

fra 2016 til 2017 skyldes at asylmottaket ble nedlagt i 2017. 

2) Lærlinger 2017: 8 helsefag, 22 barne- og ungdomsarbeiderfaget og 1 
kontorlærling. 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

%-vis 

endring 

16-17

0 år 210 197 211 200 198 227 232 208 218 215 -1,4 %

1-5 år 1086 1149 1138 1216 1238 1274 1273 1270 1212 1180 -2,6 %

6-12 år 1533 1528 1531 1522 1577 1573 1670 1768 1822 1828 0,3 %

13-15 år 707 708 688 699 671 702 670 686 639 680 6,4 %

16-19 år 945 978 983 962 977 927 951 947 957 957 0,0 %

20-44 år 5462 5677 5825 6151 6228 6394 6615 6809 6990 7650 9,4 %

45-66 år 4178 4322 4451 4514 4608 4714 4838 4968 5039 5104 1,3 %

67-79 år 1229 1289 1347 1407 1433 1512 1572 1652 1701 1734 1,9 %

80-89 år 444 470 480 527 534 536 562 571 586 604 3,1 %

90 år eller eldre 69 68 79 86 104 110 120 113 124 132 6,5 %

Totalt 15863 16386 16733 17284 17568 17969 18503 18992 19288 20084 4,1 %
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Fig 14. Diagrammet viser fordelinga av ansatte i ulike stillingsstørrelser. (Utdrag fra 
KS-statistikk) 

3) Figur 14 gir en oversikt over hvordan de ansatte er fordelt på 
stillingsstørrelser. Den viser hvor stor andel av kvinner og menn som er 
ansatt i ulike stillingsstørrelser. 53 % av ansatte har 100 % stilling. 

Fordelingen mellom kjønnene viser at en større andel menn enn kvinner 
har 100 % stilling. For reduserte stillingsstørrelser er forholdet motsatt. Av 

15,8 % ansatte som har mellom 50 % og 99% stilling og de 13,8 % 
ansatte som har mellom 50 % og 74 % stilling er det flest kvinner. Det er 
255 ansatte som har lavere stilling inn 50 %. 1273 ansatte har mer enn 

50 % stilling og 1062 ansatte har høyere stilling enn 75%.  

Totale årsverk i kommunen inkludert investeringer og ordfører er 1173.  

4) Enhetsledere i 2017 

 Likestilling og mangfold 
Kommunen er pålagt å redegjøre for likestilling og mangfold og for tiltak som er 

iverksatt og/eller planlagt iverksatt. Kommunen skal også arbeide aktivt, 
målrettet og planmessig for likestilling og mot diskriminering innen egen 

virksomhet.  

Kommunen har kjønnsnøytrale rutiner. Dette praktiseres ved alle deler av 

arbeidsgiverfunksjonen som stillingsutlysninger, ansettelser, lønns- og 
arbeidsvilkår, kompetanseutviklingsmuligheter, permisjonsmuligheter og 

sykefraværsoppfølging. Ved ansettelser er det i tillegg bestemmelser i 
Hovedtariffavtalen som skal sikre at kvinnelige søkere foretrekkes når søkere av 

begge kjønn har like gode kvalifikasjoner.   

Grafene nedenfor viser at Ås kommune i de fleste stillingsgrupper har en 

tilnærmet lik gjennomsnittslønn for kvinner og menn. I noen stillingsgrupper er 
det imidlertid forskjeller i gjennomsnittslønn for kvinner og menn. Disse 
forskjellene kan hovedsakelig begrunnes ut fra sentral tariffavtale, ansiennitet, 

6
3
%

7
,6

0
%

1
1
,4

0
%

5
1
%

1
8
,1

0
%

1
4
,5

0
%

5
3
%

1
5
,8

0
%

1
3
,8

0
%

6
,1

0
%

1
0
,6

0
%

1 00% STILLING 75% < 99% 
STILLING

50% < 74% 
STILLING

25% < 49% 
STILLING

<25% STILLING

STILLINGSSTØRRELSER

Menn Kvinner totalt



10/18 Ås kommune - Årsmelding 2017 - 18/00079-1 Ås kommune - Årsmelding 2017 : Årsmelding med årsberetning 2017 for Ås kommune

 

24 
 

den enkelte ansattes formelle kompetanse, realkompetanse, særskilte forhold 

og/eller stillingens innhold.  

Fig 15: Gjennomsnittslønn for kvinner og menn innenfor enkelte stillingsgrupper på 
fagarbeider- og assistentnivå. 

 

Fig 16: Gjennomsnittslønn for kvinner og menn innenfor enkelte stillingsgrupper på 

høyskole-, master- og universitetsnivå. 

Ås kommune har ansatte med ulike minoritets- og/eller innvandrerbakgrunn i 

flere tjenesteenheter (omsorgssektoren, skole, administrasjonen etc.).  

Tabellene viser kun stillinger med 5 eller flere ansatte. Stillingskoder for ledere 

er ikke inkludert. 
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 Sykefravær 
Sykefraværet var 8,2 % i 2017. Egenmeldt fravær var 2,4 %. Ås kommunes mål 
er at sykefraværet totalt ikke skal være over 7 %. Det egenmeldte fraværet har 
det siste året økt. Det antas at årets influensaepidemi har påvirket 

korttidsfraværet.  

I følge tall fra KS (4.kv 2016 – 3.kv 2017) er samlet sykefravær for 
fylkeskommuner og kommuner i Norge 9,62 %. I denne oversikten har Ås 
kommune et fravær på 9,1 %. Av dette dekker Ås kommune 4,3 % av fraværet 

selv (arbeidsgiverperioden). Ifølge KS har Ås kommune det laveste sykefraværet 
av Follokommunene og er nummer fem (av 22 kommuner) i Akershus. Arbeidet 

med sykefravær må sees som et langsiktig arbeid.  

I figuren under vises en historisk oversikt for perioden 2009 til 2017. 

Fig 17: Oversikt over sykefraværet fra 2009 til 2017. Tallene baserer seg på kommunens 
egne tall, inklusive legemeldt og egenmeldt fravær. 

Sykefraværet i 2017 fordeler seg på følgende måte:  
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Fig 18: Ås kommunens mål er at sykefraværet ikke skal overstige 7 %. Det høyeste 
fraværet er i helse- og sosialetaten. 3 -5 % er innenfor det man kan kalle 
sesongavhengig fravær/ epidemier. 

Kommunen er IA-bedrift og har som mål å forebygge og redusere sykefravær, 
styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra 

arbeidslivet. Ås kommune jobber fortsatt med å tilby sentrale dialogmøter / 
oppfølgingsmøter av sykmeldte. Det legges store ressurser i arbeidet for å gi 
enkeltpersoner god oppfølging under sykefravær. Organisasjon- og 

personalavdelingen og bedriftshelsetjenesten bistår ledere i den grad det er 
ønskelig fra leder/ansatt og der hvor det er hensiktsmessig. Seniorpolitiske tiltak 

er en del av IA-arbeidet.  

Ås kommune tilbyr bedriftsinterne praksisplasser og omplasserer ansatte, der det 

er hensiktsmessig, hvor det er behov for «annet passende arbeid».  

Arbeidsmiljøutvalgets årsmelding for 2017 har ytterligere informasjon om 

sykefraværsarbeidet.  

 Tiltak for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i 
virksomheten 

Ås kommunes visjon, Miljø, Mangfold og Muligheter ligger til grunn for Ås 

kommunes kommuneplan og årlige handlingsprogrammer. Det er i planlegging 

lagt vekt på å sikre en høy etisk standard i all tjenesteyting, herunder:  

- Prosess- og rutinebeskrivelser som skal sikre ivaretakelse av integritet, 
faglighet og etikk i arbeidsutførelsen. Kvalitetssystemet har også en avviks- 

og forbedringsmodul. 
- Ansatte er kommunens viktigste ressurs. Kommunen som arbeidsgiver følger 

opp tiltak for å sikre god ivaretakelse av arbeidsmiljølovens krav. I 2017 ble 
bl.a. følgende prosesser igangsatt; heltidskultur og ny turnus, forebygging av 
vold og trusler  

- Vedtatte etiske retningslinjer for Ås kommune. 
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Sykmelding > 16 dager 5,5 % 6,4 % 7,0 % 3,0 %
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- Etterlevelse av regelverk for offentlige anskaffelser. Ås kommune har 
sammen med en rekke andre kommuner også inngått rammeavtale for 

konsulentbistand ved oppfølging av brudd på arbeidsvilkår og sosial 
dumping. 

- Lover og retningslinjer fra lovgivende myndigheter for de enkelte 
tjenesteområder som kommunen hver dag arbeider for å følge opp og 

etterleve. 

Risikovurderinger blir fortløpende vurdert i rådmannens ledergruppe, i 

stab/støtte og i øvrig ledelse. Risikovurderingene er et viktig grunnlag for 
forbedringsarbeid og kontrolltiltak. Vurdering av risiko utføres og dokumenteres 
på ulike nivåer og i ulike dokumenter. Internkontrollrutiner dokumenteres i de 

enkelte prosesser og i kvalitetssystemet. Rådmannen fortsetter likevel arbeidet 

med å videreutvikle prosesser og formalisere disse.  

I delegeringsreglementet har rådmannen delegert myndighet i forhold til 

personal, økonomi og særlover knyttet til de enkelte fagområder.  

Dagens IKT-systemer gir muligheter til å begrense tilganger og loggføre 
endringer på en god måte. Dette gjelder både knyttet til personalmessige 

forhold, effektuering av økonomiske forpliktelser og i saksbehandlingen.  

Overordnet beredskapsplan ble sist oppdatert i 2016. Ny revidering vil bli foretatt 
når den pågående omstillingsprosessen er mer avklart. Planen er en overordnet 
og koordinerende plan for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i Ås 

kommune. Planen tydeliggjør ansvarsforholdene ved en krise og skal sikre en 
god organisering av krisehåndteringen. Overordnet beredskapsplan skal til 

enhver tid være oppdatert og som et minimum revideres årlig. 

Kommunestyret vedtok i møte 25.10.2017, k-sak 55/17, å følge opp 

kontrollutvalgets anbefaling knyttet til forvaltningsrevisjon av Ås kommunes 
internkontroll. Dette følges opp av rådmannen i 2018. Tilsynsmyndighetene har 

også mange tilfeldige og mange forberedte tilsyn på ulike virksomheter. 
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2 Tjenesteområdene 
I dette kapitlet vises økonomisk status for 2017 fordelt på etatene, samt 

vurdering av utvalgte KOSTRA-tall for 2017. KOSTRA-tallene er foreløpige.  

  Oppvekst og kultur 

 
Fig 19. Økonomiske nøkkeltall for Oppvekst og kulturetaten.  

Etaten har totalt sett merforbruk på 7,4 mill. kr, tilsvarende 1,9 % av etatens 

samlede budsjett.  

Økte utgifter til elever og barn fra Ås som går på skoler og barnehager i andre 

kommuner, og driftstilskudd til private barnehager bidrar til merforbruket. Disse 

kostnadene ligger i posten «Andre driftsutgifter» som viser 9,4 mill. kr i 

merforbruk. I tillegg er det færre barn fra andre kommuner som benytter seg av 

barnehager i Ås, noe som medfører lavere inntekter for Ås kommune.  

Salgsinntektene ble også mindre enn budsjettert blant annet grunnet færre barn 

i de kommunale barnehagene og at det har tatt lang tid å fylle opp alle 

avdelingene. Økt bruk av moderasjonsordninger som redusert foreldrebetaling og 

gratis kjernetid i barnehage og SFO er også en bidragsyter.  

For øvrig har de fleste av enhetene i etaten lykkes med økonomistyringen i 2017. 

(Tall i  hele tusen)
Revidert 

budsjett Årsregnskap Avvik

Opprinnelig 

årsbudsjett

Regnskap i 

fjor

Avvik i 

fjor

Lønn, sosiale utgifter og 

sykepengerefusjoner 353 984                   350 135           -3 850         338 131         334 064         -362           
Andre driftsutgifter 120 310                   129 718           9 408           121 921         122 340         2 261          
Driftsinntekter -83 325                   -81 462            1 863           -75 899          -86 541          -4 203        
Driftsramme (eks. finans) 390 969                   398 391           7 422           384 153         369 864         -2 304        

Finansutg. (avskr. og avsetn.) 2 345                       2 344                -1                 -                  1 994              144             
Finansinnt. (avskr. og bruk avsetn.) -3 912                      -3 913              -1                 -500                -1 954            -454           

Driftsramme (inkl. finans) 389 402                   396 821           7 419           383 653         369 904         -2 614        

Lønn og sosiale utgifter
367 791

Sykepenge-refusjon

-17 656

Kjøp av varer/tjenester
31 541

Kjøp fra , og overføringer ti l, 
andre
98 177

Salgsinntekter
-46 494

Andre refusjoner og 

overføringer fra andre

-34 968
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Tab 10. Økonomisk oversikt i Oppvekst og kulturetaten fordelt på enheter.  

Skolene hadde samlet merforbruk på om lag 0,7 mill. kr. Barn med særskilte 

oppfølgingsbehov krever stadig større andel av skolenes ressurser og gir et økt 

press på budsjettet til enkelte skoler. Videre hadde Voksenopplæringen 

merforbruk på 1,6 mill. kr. Voksenopplæringen har vært i endring etter at 

Bjørnebekk asylmottak ble nedlagt og enheten har brukt tid på finne rett 

inntekts- og utgiftsnivå. Inntektskravet var for høyt i 2017, og kostnader ved 

omgjøring er årsaken til merforbruket.  

Barnehagene gikk samlet sett med 1,8 mill. kr i mindreforbruk da det har vært 

færre barn enn forutsatt. Kultur har mindreforbruk grunnet økende billettsalg og 

ubesatte stillinger. 

Økonomistatus per enhet *

Årsbudsjett opprinnelig

Årsbudsjett revidert2

Årsregnskap

Årsprognose

Forventet avvik

20 - Oppvekst- og kultursjefen Netto 93 915       84 301       92 091       109 % 7 790          

208 - Kultur Netto 6 246         6 172         5 743         93 % -430           

241 - Kulturskolen Netto 8 179         8 344         8 247         99 % -100           

210 - Ås kommunale voksenopplæring Utg 10 799       10 051       10 634       106 % 580             
Innt. -8 156       -6 170       -5 153       84 % 1 020          

211 - Brønnerud skole/SFO Netto 8 812         9 847         10 063       102 % 220             

212 - Kroer skole/SFO Netto 9 086         10 727       10 589       99 % -140           

213 - Nordby skole/SFO Netto 18 342       19 346       19 753       102 % 410             

214 - Rustad skole/SFO Netto 21 486       22 418       22 866       102 % 450             

215 - Solberg skole/SFO Netto 11 437       12 436       12 406       100 % -30              

216 - Åsgård skole/SFO Netto 20 835       21 971       21 946       100 % -30              

217 - Sjøskogen skole/SFO Netto 14 325       16 024       15 916       99 % -110           

218 - Skoleskyss Netto 2 728         2 728         3 170         116 % 440             

221 - Ås ungdomsskole Netto 29 437       31 219       31 326       100 % 110             

222 - Nordbytun ungdomsskole Netto 20 957       22 655       23 142       102 % 490             

230 - Rustadtunet Netto 9 038         9 134         8 548         94 % -590           

232 - Frydenhaug barnehage Netto 10 868       11 557       11 418       99 % -140           

233 - Solbergtunet barnehage Netto 16 595       17 779       17 812       100 % 30               

235 - Sagaskogen barnehage Netto 8 872         9 013         8 468         94 % -550           

236 - Søråsteigen barnehage Netto 13 027       13 496       12 655       94 % -840           

237 - Togrenda barnehage Netto 5 647         5 728         5 701         100 % -30              

238 - Vinterbro barnehage Netto 10 816       11 121       11 272       101 % 150             

239 - Tunveien barnehage Netto 8 848         9 401         8 925         95 % -480           

243 - Bibliotek/Lokalhistorisk arkiv Netto 7 735         7 834         7 226         92 % -610           

251 - Pedagogisk-psykologisk senter Netto 21 793       20 270       20 025       99 % -240           

263 - Velkomstklasse 2163 Netto 1 986         2 001         2 032         102 % 30               

SUM 383 653    389 402    396 821    102 % 7 400          
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 Barnehager 

KOSTRA-analyse  

 

 
Fig 20 KOSTRA-tall for barnehagesektoren 

Ås kommune har flere store barnehager med plass til rundt 100 barn. 

Solbergtunet barnehage har plass til ca. 160 barn. Ås kommune er en 

vekstkommune og bør fortsette å bygge store barnehager, både for å 

effektivisere driften og skape et godt pedagogisk miljø. Det er behov for 2 nye 

barnehager på ca. 160 barn i de nærmeste årene. Den ene barnehagen i Nordby 

er under planlegging. 

Som figuren over viser fikk alle barn med rett til barnehageplass fikk plass i 

2017. Vi var klar over at det ville komme en nedgang i antall barn som trengte 

barnehageplass i 2017. Det vil si at kommunen i 2017 har hatt et overskudd på 

antall plasser. To avdelinger, en i Frydenhaug barnehage og en i Tunveien 

barnehage, ble holdt stengt for å redusere kostnadene. Imidlertid har mange 

avdelinger i tillegg hatt noen færre barn enn de har kapasitet til. Dette 

gjenspeiles i de økte kostnadene per barn fra 2016 til 2017.  

Prognosene viser at barnetallet stiger fra 2019. Barnehageåret 18/19 vil 3 

avdelinger holdes midlertidig stengt, og avdelingene vil i større grad fylles opp.  
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Barnehageavdelingene i Ås har 14 barn på 4 voksne (2 pedagoger og 2 

fagarbeidere/assistenter) under 3 år og ca 26 barn på 4 voksne over 3 år. Så 

lenge dekningen er god, så forsøkes det å redusere antall barn per avdeling for 

barn over 3 år til 24 per avdeling. Dette medfører noe høyere kostnader, men gir 

et bedre miljø for både barn og voksne. Barnehagene er innstilt på å kunne ta 26 

barn per avdeling ved behov. 

 Skoler 

KOSTRA-analyse  

  

  

 

Ås Gr.7 Follo Landet

2016 115 263 114 264 110 882 119 579

2017 119 159 118 255 114 316 123 693
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Fig 21. KOSTRA-tall fra grunnskolesektoren 

Gjennomsnittlig antall elever i Ås har økt med 7 elever per skole fra 2016 til 

2017, mens det i Follo har vært en nedgang. Ås kommune har høyere brutto 

driftsutgifter per elev enn Follo. En av grunnene til det er at det er færre elever i 

gjennomsnitt per skole i Ås enn i Follo.  

Antall elever per gruppe i barne- og ungdomsskolen har gått ned i 2017. Dette 

skyldes først og fremst at gruppestørrelsene på ungdomstrinnet er redusert. 

Imidlertid er gruppestørrelsen på 1. – 4. trinn uendret. Ås har ikke greid å følge 

opp regjeringens ønske om høyere lærertetthet. I barneskolen varierer 

gruppestørrelsen mellom trinn og skoler.  

I 2016 så vi reduksjon andel elever med spesialundervisning. I 2017 ser vi at 

spesialundervisninger øker igjen. Dette gjelder alle trinn. Som figuren viser øker 

andelen elever fra 6,7 % i 2016 til 7,5% i 2017. 20% av lærertimene går til 

spesialundervisning. Det er opp 6 prosentpoeng fra 2014, og 3 prosentpoeng fra 

2015. Økningen er bekymringsfull. Spesialundervisning tar nå 1/5 av skolens 

budsjetter.  Ikke alle disse timene er spesialundervisning i tradisjonell forstand; 

noe er tiltak som settes inn på barn og ungdom med atferdsproblematikk og 

psykiske problemer. Økningen i spesialundervisning bidrar til at det blir mindre 

igjen til styrking av undervisningen i form av tilpasset opplæring, delingstimer, 

gruppestørrelser, 2-lærer etc.  

Utgiftene til skoleskyss er gått ned.   
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Skolefritidsordning (SFO) 

 
Fig 22. KOSTRA-tall for Skolefritidsordningen 

Over vises netto driftsutgifter til SFO per innbygger 6-9 år. Netto driftsutgifter 

viser summen av kostnader og inntekter som er ført i Kostra på funksjon 215. 

Diagrammet gir inntrykk av at Ås kommune tjener penger på SFO-tilbudet. Dette 

er ikke korrekt, da det ligger betydelige kostnader som er knyttet til driften og 

inngår i selvkostberegningen for SFO. Disse kostnadene føres på andre 

funksjoner, for eksempel renhold og drift av lokaler.  

Det er jobbet aktivt med å få et kostnadseffektivt og kvalitativt godt tilbud i SFO.  

Antall barn som benytter seg av SFO er stabilt. Det er nå 75% av barna som 

benytter seg av SFO.  Det er ca 70 % av barna i SFO som benytter seg av 

heltidstilbud.  
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 Kulturhus, kulturskole, bibliotek og ungdomshusene.  

KOSTRA-analyse 

 
Fig 23: KOSTRA-tall for bibliotek 

Ås kommune har noe høyere driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger enn de 

kommunene en sammenligner seg med, selv om det er gått noe ned fra 2016 til 

2017. Dette skyldes blant annet at kommunen har valgt å satse på to 

bibliotekfilialer. Det er innført meråpent bibliotek både på Vinterbro- og Ås 

bibliotek fra sommeren 2017. 

 
Fig 24: KOSTRA-tall for kulturskole og aktivitetstilbud til barn og unge 

Tilbudene i kulturskolen er satsningsområdet innenfor oppvekst og kultur i Ås 

kommune. Kommunen har en aktiv og anerkjent kulturskole som gir et tilbud 

med både bredde og fordypning til barn og unge. Skolen har et tett samarbeid 

med grunnskolene og fritidskulturlivet. 

Kulturskolen i Ås brukes som eksempel for andre kommuner i Norge. I tillegg til 

de kommunale midlene i KOSTRA, finansieres mange aktiviteter av eksterne 

prosjektmidler. Nytt i 2017 var at Akershus fylkeskommune gikk inn med en 

fireårig prosjektstøtte på 1,5 millioner til Follo-piloten som driftes av Kulturskolen 

i Ås. 
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Netto driftsutgifter til kulturskolen per innbygger 6-15 år har gått noe ned 

ettersom antallet innbyggere har økt mer enn kulturskolens budsjett. I 

sammenlikning av KOSTRA-tall med andre kommuner må det bemerkes at 

kulturskolen i Ås er tillagt oppgaver overfor kulturlivet og grunnskolen som 

mange kommuner ikke har. 

Kulturhuset har hatt en økende vekst i besøkstall og aktivitet. Etter at 

kinoansvarlig økte stillingen til 100 % er det blitt flere filmfremvisninger og 

kommunen har større fokus på markedsføring av alle arrangementer. For flere 

detaljer se vedlegg 2. 

 Helse og sosial 

 
Fig 25: Økonomiske nøkkeltall for Helse og sosialetaten 

Etaten har totalt sett mindreforbruk på 5,4 mill. kr, tilsvarende 1,4% av etatens 

samlede budsjett.  

Lavere lønnsutgifter på 7 mill. kr skyldes i stor grad at åpningen av det nye 

Demenssenteret ble utsatt. Merforbruket på 8,4 mill. kr på posten «Andre 

driftsutgifter» skyldes blant annet kjøp av eksterne tjenester i barnevernet og 

økte utgifter til ressurskrevende tjenestemottakere. Merinntektene på posten 

«driftsinntekter» skyldes høyere refusjoner enn budsjettert, blant annet økte 

refusjoner ressurskrevende brukere.  

(Tall i  hele tusen)
Revidert 

budsjett Årsregnskap Avvik

Opprinnelig 

årsbudsjett

Regnskap i 

fjor

Avvik i 

fjor

Lønn, sosiale utgifter og 

sykepengerefusjoner 371 775                   364 710           -7 065         361 101         331 184         8 071          
Andre driftsutgifter 106 671                   115 080           8 409           104 100         111 248         10 895       
Driftsinntekter -80 030                   -86 740            -6 710         -73 947          -72 261          -7 056        
Driftsramme (eks. finans) 398 416                   393 050           -5 366         391 254         370 170         11 909       

Finansutg. (avskr. og avsetn.) 3 196                       3 476                280              100                 4 645              4 025          
Finansinnt. (avskr. og bruk avsetn.) -5 602                      -5 931              -329            -80                  -4 865            -3 671        

Driftsramme (inkl. finans) 396 010                   390 595           -5 415         391 274         369 950         12 263       

Lønn og sosiale utgifter
378 020

Sykepenge-refusjon
-13 310

Kjøp av varer/tjenester
49 658

Kjøp fra , og overføringer ti l, 

andre

65 422

Salgsinntekter
-30 466

Andre refusjoner og 

overføringer fra andre

-56 274
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Tab 11. Økonomisk oversikt for Helse og sosialetaten per enhet 

Forebyggende helsetjenester viser merforbruk på ca 1,5 mill. kr. Dette skyldes i 

stor grad at kommunens kostnader knyttet til eksternt finansierte prosjekter ble 

større enn budsjettert.  

Barnevern viser merforbruk på 5,0 mill. kr. Dette skyldes økt behov for å kjøpe 

tjenester fra andre.  

Forvaltningsavdelingen viser høyere utgifter enn budsjettert grunnet merforbruk 

på «kjøp fra andre» knyttet til ressurskrevende brukere.  

Reduserte kostnader til sosialhjelpsstønad ved NAV bidrar til mindreforbruk.  

Driftsavdelingen på Moer og Solfallsveien bidrar til mindreforbruk i etaten. Dette 

skyldes i hovedsak mindreforbruk på lønn grunnet ubesatte stillinger. I tillegg gir 

utsatt oppstart av full drift på det nye demenssenteret en besparelse.  

For øvrig har flere av enhetene i etaten lykkes med økonomistyringen i 2017, 

også blant de døgnbaserte institusjonene.  

Økonomistatus per enhet

Årsbudsjett opprinnelig

Årsbudsjett revidert

Årsregnskap

Årsprognose

Forventet avvik

30 - Helse- og sosialsjefen Netto 27 883      26 406      26 531      100 % 120        

311 - Forebyggende helsetjenester Netto 13 906      13 212      14 677      111 % 1 460     

321 - Sosialtjenester
Netto 40 163      40 347      38 725      96 % -1 620   

323 - Barnevern Netto 27 307      29 693      34 699      117 % 5 010     

Utg. 18 286      22 130      23 657      107 %

Innt. -30 035    -35 089    -38 692    110 %

340 - Moer sykehjem Netto 60 171      63 883      63 525      99 % -360       

343 - Demensomsorg Netto 61 064      57 592      52 729      92 % -4 860   

348 - Hjemmebaserte tjenester Netto 44 798      48 998      48 814      100 % -180       

351 - Rus og psykisk helse Netto 26 156      26 542      25 841      97 % -700       

352 - Kajaveien Netto 18 258      18 484      18 430      100 % -50         

353 - Dagtilbud Netto 3 098        3 239        3 244        100 % 10           

354 - Solfallsveien Netto 14 780      13 930      13 076      94 % -850       

355 - Dr.Sødringsvei Netto 12 800      12 930      12 594      97 % -340       

356 - Barnebolig Netto 16 306      16 529      16 948      103 % 420        

36 - Driftsavdelingen Netto 22 041      22 637      21 597      95 % -1 040   

380 - Folkehelse og frivillighet Netto 14 292      14 547      14 202      98 % -350       

SUM 391 274   396 010   390 595   99 % -5 400   

334 - Forvaltningsavdelingen -2 070   
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 Pleie og omsorgstjenester 

KOSTRA-analyse 

 

 

 
Fig 26: KOSTRA-tall for pleie og omsorg 

Totalt sett ligger Ås kommune lavt når det gjelder pleie- og omsorgsområdet. 

Ås kommune har også i 2017 hatt en vekst innen pleie og omsorg, og har stort 

sett hatt samme utvikling som øvrige grupper. Kommunen har økt 
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dekningsgraden for andel plasser i institusjon og heldøgnbemannet bolig. Denne 

er forventet å øke ytterligere i 2018 med åpningen av siste del av 

demenssenteret.  

Kommunen ligger fortsatt noe høyere enn Follo - kommunene på brutto utgifter i 

institusjonstjenesten. Dette skyldes blant annet at kommunen har flere 

ressurskrevende brukere enn sammenligningskommunene. Kostnaden 

kompenseres delvis med inntekter.  

For hjemmetjenester har kommunen økt noe per mottaker sammenlignet med 

2016, og ligger litt høyere enn gjennomsnittet for Follo - kommunene.  

 Sosiale tjenester og flyktningetjenesten i NAV 

KOSTRA-analyse 

 
Fig 27: KOSTRA-tall for sosialtjenesten 

Figuren over viser at Ås kommune i 2017 har gått ned på viste indikatorer 

sammenlignet med 2016. Netto driftsutgifter per innbygger er fortsatt lavere enn 

Follo, Akershus og KOSTRA-gruppe 7.  
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Tilbud til personer med rusproblemer må sees i sammenheng med den nasjonale 

opptrappingsplanen for rusfeltet, men dette er også et prioritert område. Her er 

Ås nå nærmere Follo-snittet.  

 Barnevernstjenesten 

KOSTRA-analyse 

 
Fig 28: KOSTRA-tall for barnevernet 

Netto driftsutgifter per innbygger viser en økning fra 2016 til 2017. Dette kan 

bety at pågangen av nye og kompliserte saker er stabilisert, sammenlignet med 

veksten fra tidligere år. Sammenstilling med gruppe 7 viser at vi fortsatt ligger 

noe under gjennomsnittskommunen.  

Kostnader per barn i barnevernet går litt ned fra 2016 til 2017, noe den også 

gjorde fra 2015 til 2016. Her ligger vi godt under Follo-snittet. Det kan bety at 

tjenesten har klart å effektivisere virksomheten på de ulike tjenesteområdene og 

at utviklingen fortsatt går i riktig retning.  
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 Helsetjenester 

KOSTRA-analyse 

 
Fig 29: KOSTRA-tall for Helsetjenester 

Ås kommunes har hatt en økning i driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i 

2017. Dette skyldes i hovedsak satsing innenfor helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten. 

Når det gjelder dekningsgraden av leger ligger vi fortsatt noe lavere enn 

gjennomsnittet av øvrige grupper. Kommunen har jobbet seg opp på 

gjennomsnittet for Follo i fysioterapitjenesten.  

 

Ås Gr.7 Follo Landet

2016 2 587 2 251 2 474 2 511

2017 2 708 2 347 2 439 2 603

1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
2 200
2 400
2 600
2 800

Netto driftsutgifter pr. innbygger i 
kroner, kommunehelsetjenesten, 

konsern

2016

2017

Ås Gr.7 Follo Landet

2016 7 9 9 11

2017 8 10 9 11

0

2

4

6

8

10

12

Legeårsverk pr 10 000 
innbyggere, 

kommunehelsetjenesten

2016

2017

Ås Gr.7 Follo Landet

2016 8 9 10 9

2017 10 9 10 9

0

2

4

6

8

10

12

Fysioterapiårsverk per 10 000 
innbyggere, 

kommunehelsetjenesten

2016

2017



10/18 Ås kommune - Årsmelding 2017 - 18/00079-1 Ås kommune - Årsmelding 2017 : Årsmelding med årsberetning 2017 for Ås kommune

 

41 
 

 Teknikk og miljø 

 
Fig 30: Økonomisk oversikt for Teknikk og Miljøetaten 

Etaten hadde i 2017 0,5 mill. kr i mindreforbruk.  

Lavere lønnsutgifter på 2,3 mill. kr skyldes i stor grad ubesatte stillinger. Posten 

«andre driftsutgifter» viser et merforbruk på 4,4 mill. kr. En snørik vinter har 

bidratt til dette. I tillegg har det vært gjennomført mer vedlikehold av 

utleieleiligheter enn planlagt.  

(Tall i  hele tusen)
Revidert 

budsjett Årsregnskap Avvik

Opprinnelig 

årsbudsjett

Regnskap i 

fjor

Avvik i 

fjor

Lønn, sosiale utgifter og 

sykepengerefusjoner 72 047                     69 710             -2 337         72 074            65 413           -679           
Andre driftsutgifter 132 457                   136 907           4 450           132 207         125 019         -1 469        
Driftsinntekter -110 488                 -112 101         -1 613         -111 377        -102 499       -7 507        
Driftsramme (eks. finans) 94 016                     94 516             500              92 904            87 933           -9 655        

Finansutg. (avskr. og avsetn.) 68 718                     68 185             -532            10 812            63 422           6 647          
Finansinnt. (avskr. og bruk avsetn.) -61 749                   -61 974            -225            -2 641            -59 717          1 599          

Driftsramme (inkl. finans) 100 985                   100 728           -257            101 075         91 638           -1 409        

Lønn og sosiale utgifter

72 352

Sykepenge-refusjon
-2 642
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78 356

Kjøp fra , og overføringer ti l, 

andre
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Tab 12: Økonomisk oversikt for Teknikk og Miljøetaten per enhet.  

Bygg og geodata viser 1,3 mill.kr i mindreforbruk. Resultatet er en kombinasjon 

av lavere lønnsutgifter enn budsjettert grunnet ubesatte stillinger, og 

merinntekter på gebyrer.  

Eiendomsavdelingen viser et merforbruk på ca 0,9 mill. kr. Dette skyldes i 

hovedsak økt vedlikehold på utleieboliger for å redusere antall boliger som står 

tomme.  

Kommunalteknikk-VIN viser 0,6 mill. kr i merforbruk. Merforbruket er knyttet til 

samferdselsområdet. De øvrige enhetene viser et driftsresultat i tilnærmet 

balanse. 

VAR-sektoren viser et samlet resultat på 0,3 mill. kr.  

  

Økonomistatus per enhet

Årsbudsjett opprinnelig

Årsbudsjett revidert

Årsegnskap

Årsprognose

Avvik

600 - Teknisk sjef Netto 14 009       14 297       14 125       99 % -170           

Utg. 9 661         10 244       9 485         93 %

Innt. -7 826       -8 242       -8 801       107 %

68 - Kommunalteknisk avd VIN Netto 19 779       20 627       21 216       103 % 590            

Utg. 99 675       157 493    160 076    102 % 2 580         

Innt. -22 065     -81 449     -83 090     102 % -1 640       

Sum Teknikk og miljø eks. VAR 113 233    112 970    113 009    100 % 40               

Økonomistatus VAR
Utg. 70 144       68 294       67 386       99 %

Innt. -82 302     -80 279     -79 667     99 %

Sum VAR -12 158     -11 985     -12 281     99 % -300           

SUM Teknikk og miljø inkl. VAR 101 075    100 985    100 728    100 % -260           

608 - Bygg og geodata

700 - Eiendomsavdelingen

69 - Kommunalteknisk VAR

-1 320       

-300           
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 Bygg og geodata 

KOSTRA-analyse 

 
Fig 31: KOSTRA-tall for Bygg og geodata. 

Brutto driftsutgifter til byggesaksbehandling og kart og oppmåling viser en svak 

økning fra 2016 til 2017 som følge av pris- og lønnsutvikling. Ås kommune ligger 

fortsatt lavere enn gjennomsnittet for Follo-kommunene på bygge- og delesaker, 

men noe over gjennomsnittet på kart og oppmåling (geodata).  

Tallene indikerer at kommunen samlet sett har en relativt god produktivitet på 

tjenestene som gjelder rapporteringssområdene. 
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 Vei, idrett, natur (VIN) og VAR 

KOSTRA-analyse  

Samferdsel 

 
Fig 32: KOSTRA-tall for samferdsel 

Netto driftsutgifter til samferdsel per innbygger viser at Ås kommune har noe 

høyere utgifter enn sammenlignbare grupper. Utgiftene har steget noe fra 2016 

til 2017. Stigningen skyldes i hovedsak merutgifter knyttet til en snørik vinter.  

Brutto driftsutgifter per kilometer vei og gate indikerer hvor produktive 

kommunene er. Målt i kr per km har Ås lavere utgifter enn Follo. Dette skyldes at 

Ås kommune har et større kommunalt veinett enn gjennomsnittet. KOSTRA-

dataene indikerer en risiko for at Ås kommune ikke klarer å holde samme 

vedlikeholdsnivå som andre Follo- og Akershuskommuner. Sammenlignet med 

Gruppe 7 har Ås kommune et høyere utgiftsnivå.   
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Investeringsnivået har de senere årene vært betydelig lavere enn våre 

nabokommuner noe som gjenspeiles i brutto investeringsutgifter per innbygger. 

Ås kommune har behov for investeringer innenfor vei-sektoren i årene framover. 

Vann 

 
Fig 33: KOSTRA-tall for vann-sektoren 

Finansiell dekningsgrad er 111 %. Gebyrinntektene har vært høyere enn 

gebyrgrunnlaget.  Selvkostfondet har økt i 2017 med 2,4 mill. kr. Det er over 5 

mill. kr på fondet, og dette må utlignes over en 5 års periode. Kommunens 

vanngebyr ligger fortsatt lavt i forhold til Follo og Akershus kommunene. 

Avløp 

 
Fig 34: KOSTRA-tall for avløp-sektoren 

Finansiell dekningsgrad er 113 %. Gebyrinntektene har vært større enn 

gebyrgrunnlaget. Selvkostfondet er redusert i 2017, men er fortsatt over 9 mill. 

kr. Dette må utlignes over en 5 års periode. Kommunens avløpsgebyr ligger lavt 

i forhold til Follo og Akershus kommunene. 
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 Eiendomsforvaltning 

KOSTRA-analyse 

Administrasjonslokaler 

 
Fig 35. KOSTRA-tall for administrasjonslokaler 

Tallene i figurene viser en reduksjon i utgifter til administrasjonslokaler for Ås 

kommune fra 2016 til 2017. Denne reduksjonen skyldes en innrapporteringsfeil 

til KOSTRA i 2016. For 2017 er det korrekte KOSTRA-tall og vi er tilbake på 

samme nivå som sammenlignbare kommuner. 
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Førskolelokaler 

 
Fig 36: KOSTRA- tall for førskolelokaler 

Ås kommune ligger fortsatt høyt i arealer i forhold til antall barn i kommunal 

barnehager. Økt satsning på vedlikehold har bidratt til økning i driftsutgiftene 

målt per innbygger og per kvadratmeter. Ås kommune ligger fortsatt lavt i 

driftsutgifter per kvadratmeter.  
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Skolelokaler 

 
Fig 37: KOSTRA-tall for skolelokaler 

Ås kommune har høyere areal på skolelokaler per innbygger enn både Follo og 

Gruppe 7. Dette kan skyldes eksisterende skolestruktur. Det kan også være 

årsaken til at netto driftsutgifter per innbygger er høyere i Ås enn i 

sammenlignbare kommuner.  
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Institusjonslokaler 

 
Fig 38: KOSTRA-tall for institusjonslokaler 

Ås kommune har hatt økning i netto driftsutgifter til institusjonslokaler per 

innbygger. Resultatet kan ha sammenheng med at de samlede arealstørrelsene 

har blitt høyere enn alle gruppene vi sammenligner oss med blant annet grunnet 

bygging av nytt demenssenter. Når det gjelder korrigerte brutto driftsutgifter per 

kvadratmeter, er Ås lavest. 

Energikostnader 

 
Fig 39: KOSTRA-tall for energikostnader 

Energikostnadene for 2017 har steget, noe vi finner naturlig i år med stigende 

priser. Ås kommune ligger noe over sammenlignbare kommuner. Vi håper 

gjennom EPC-prosjektet på en effektivisering av kostnadene i årene som 

kommer. 
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 Rådmannens stab og støttefunksjoner 

 
Fig 40: Økonomisk oversikt over Sentraladministrasjonen 

Sentraladministrasjonen og fellestjenester går samlet med 4,2 mill. kr i 

mindreforbruk. Lønnsutgiftene viser 18,5 mill. kr i besparelse. Det skyldes først 

og fremst et budsjettavvik på pensjon, men også at det ble et noe lavere 

lønnsoppgjør enn budsjettert. Store deler av budsjettavviket på pensjon må ses i 

sammenheng med budsjettavviket på posten «andre driftsutgifter», som viser 

12,8 mill. kr i merkostnad.  

Resultatet bidrar til å styrke strengt nødvendige reserver for å møte fremtidige 

investeringer og vekstutfordringer.  

 
Tab 13: Økonomis oversikt over Sentraladministrasjonen per enhet 

(Tall i  hele tusen)
Revidert 

budsjett Årsregnskap Avvik

Opprinnelig 

årsbudsjett

Regnskap i 

fjor

Avvik i 

fjor

Lønn, sosiale utgifter og 

sykepengerefusjoner 57 452                     38 959             -18 493       42 405            23 538           -15 384      
Andre driftsutgifter 29 794                     42 624             12 830        52 799            40 750           3 280          
Driftsinntekter -12 113                   -10 630            1 483           -10 973          -12 733          -647           
Driftsramme (eks. finans) 75 133                     70 953             -4 180         84 231            51 555           -12 751      

Finansutg. (avskr. og avsetn.) 4 710                       3 155                -1 555         63 191            586                 590             
Finansinnt. (avskr. og bruk avsetn.) -3 743                      -2 194              1 549           -63 191          -754               -644           

Driftsramme (inkl. finans) 76 100                     71 915             -4 185         84 231            51 387           -12 805      

Lønn og sosiale utgifter
37 623

Sykepenge-refusjon
1 336

Kjøp av varer/tjenester

16 462

Kjøp fra , og overføringer ti l, 

andre

26 163

Salgsinntekter
-4 057

Andre refusjoner og 
overføringer fra andre

-6 573

Økonomistatus per enhet *

Årsbudsjett opprinnelig

Årsbudsjett revidert

Periodebudsjett revidert

Årsregnskap

Forbruk i perioden

Årsprognose

Resultat i %
 av budsjett

11 - Service- og kommunikasjon Netto 26 263     27 872     27 872     27 199     98 % 98 % -670         

12 - Revisjon Netto 1 768       1 768       1 768       1 704       96 % 96 % -60           

13 - Rådmannen Netto 2 980       2 992       2 992       3 077       103 % 103 % 80             

14 - Plan og utvikling Netto 4 436       4 702       4 702       5 068       108 % 108 % 370           

15 - Organisasjon og personal Netto 13 330     13 015     13 015     12 113     93 % 93 % -900         

16 - Økonomi Netto 18 081     18 310     18 310     18 141     99 % 99 % -170         

17 - Fellesposter Netto 17 373     7 441       7 441       4 614       62 % 62 % -2 830      

SUM 84 231     76 100     76 100     71 915     95 % 95 % -4 180      



10/18 Ås kommune - Årsmelding 2017 - 18/00079-1 Ås kommune - Årsmelding 2017 : Årsmelding med årsberetning 2017 for Ås kommune

 

51 
 

Som vi ser av tabellen ovenfor er det kun mindre avvik på enhetene. Det er 

fellespostene som viser det største avviket med mindreforbruk på 2,8 mill. kr. 

Dette skyldes i stor grad at den avsatte lønnspotten var større enn behovet.   

KOSTRA-analyse  

Plansaksbehandling 

 
Fig 41: KOSTRA-tall for plansaksbehandling 

Tallene viser at Ås kommune har lave netto driftsutgifter til plansaksbehandling 

per innbygger. Inntektsnivået er på nivå med sammenlignbare kommuner. 

Kommunens lave utgiftsnivå og gode produktivitet bidrar til at netto kostnader er 

lave sammenlignet med alle øvrige grupper.  

Administrasjon og styring 

 
Fig 42: KOSTRA-tall for administrasjon og styring 

Netto driftsutgifter viser samlede utgifter til administrasjon og politisk styring. 

KOSTRA-tallene viser at samlede utgifter for Ås kommune er noe lavere enn Follo 

og Akershus og godt under Gruppe 7. Utgifter til politisk styring er noe høyere i 

Ås enn i sammenlignbare kommuner.   
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3 Rapportering på hovedsatsninger  
I dette kapitlet rapporteres det på hovedsatsninger og verbaltiltak som er 

beskrevet i Handlingsprogram 2017-2020.  

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

fire år. Kun tiltak med rapporteringsfrist i 2017 er tatt med nedenfor. Strukturen 

i tabellen nedenfor viser nummererte delmål, innsatsområder, en gjengivelse av 

tiltakene og en status per tiltak ved utgangen av 2017. 

 

 Miljø 

Del
mål 

Tilta
knr Beskrivelse Status per årsmelding – kommentar: 

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

  
Styre og regulere veksten slik at den ikke overskrider kommunens evne til å opprettholde 
tjenestetilbud med en akseptabel kvalitet til enhver tid.   
1 Utarbeide revidert boligprogram basert 

på kommuneplanens forutsetninger 
om befolkningsvekst og 
utbyggingsmønster. Tidsfrist: Høsten 
2017 

Boligprogrammet ble oppdatert i mai 2017 
ihht vedtatte reguleringsplaner  og nye 
prognoser ble produsert i juni 2017 på 
grunnlag av oppdatert boligprogram. 

 2 Gjennomgang av VA infrastruktur for å 
identifisere flaskehalser og beregne 
maksimal tilvekst i sentrale 
utbyggingsområder. Tidsfrist: Høsten 
2017 

Gjennomgang av infrastruktur avløp og 
forbruksvann er gjennomført. Rapport under 
utarbeidelse. Gjennomgang av 
brannvannsdekning pågår.   

 
4 Fullføre arbeidet med en 

områdereguleringsplan for Ås 
sentralområdet. Tidsfrist: Våren 2018 

Utredningene som skal ligge til grunn for det 
videre arbeidet med områdereguleringen er 
ferdigstilt. Vei- og gateplan og 
fortettingsstrategier var på høring i 
september/oktober. Det kom inn 75 innspill. 
Utredningene og innspillene har vært et viktig 
grunnlag for rådmannens anbefaling til 
fortettingsstrategi og infrastrukturtiltak som 
bør utredes videre. Rådmannens  anbefalinger 
skal behandles av kommunestyret våren 2018 

Miljø 
 

Mangfold 
 

Muligheter 
 

Kommunen som organisasjon 
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Del
mål 

Tilta
knr Beskrivelse Status per årsmelding – kommentar: 

og vil være et viktig grunnlag for det videre 
arbeidet. Det tas sikte på at 
områdereguleringsplanen vedtas endelig i 
løpet av våren 2019. 

  
Prioritere gang, sykkel og kollektive løsninger foran privatbil i planleggingen av nye områder, 
og ved rehabilitering av etablerte områder   
6 Utarbeide en gang- og sykkelveiplan 

som også omfatter bruk av sykkelfelt. 
Tidsfrist: Høsten 2017 

Boligprogrammet ble oppdatert i mai 2017 
ihht vedtatte reguleringsplaner  og nye 
prognoser ble produsert i juni 2017 på 
grunnlag av oppdatert boligprogram. 

 7 Utarbeide en vei- og gateplan for Ås 
sentrumsområde som har som 
ambisjon at persontransport-veksten 
skal tas med kollektiv, sykkel og gange. 
Tidsfrist: Høsten 2017 

Sluttrapporten er ferdigstilt og høring ble 
gjennomført i september-oktober 2017. 

 
8 Utarbeide en veinorm som definerer 

tilstrekkelig areal og standard for gang-
/sykkelveier og sykkelfelt. Normen vil 
bl.a. bygge på føringer fra vei og 
gateplan for Ås sentrum. Tidsfrist: 
Høsten 2017 

Førsteutkast er utarbeidet og en 
harmonisering mot vei og gateplan og gang- 
og sykkelveiplanen pågår. Ferdigstillelse vil 
skje i 2018 

  
Sørge for at miljøvennlig materialbruk ved nybygging og rehabilitering blir standard for 
kommunes bygningsmasse  

 12 Vurdere bruk av massivtre, grønne tak 

og standarder for miljøsertifisering, 

f.eks. Breeam-standarden i neste store 

utbyggingsprosjekt og synliggjøre 

kostander og besparelser ved 

innføring. Tidsfrist: Høsten 2017. 

Det er fattet vedtak på miljøambisjoner og 

miljøtiltak for utbyggingen av Nordby 

barnehage og byggetrinn 2 på Moer sykehjem. 

Tilsvarende gjøres for fremtidige prosjekter 

1.2 Innen 2027 skal Ås være et lavenergisamfunn  

  Legge til rette for bruk av lav- og nullutslippskjøretøy  

  

14 Etablere ladestasjoner med 
tidsbegrenset parkering ved 
kommunale virksomheter. Det skal 
utarbeides en etablerings plan. 
Tidsfrist: Høsten 2017 

Arbeidet er foreløpig begrenset til å omfatte 
etablering ved kommunens nye 
byggeprosjekter. Etablering på eksisterende 
bygg vil bli vurdert i forbindelse med andre 
tilgrensende prosjekter. 

  

15 Benytte null-utslippsbiler der det er 
praktisk mulig, og lage en 
utskiftingsplan for kommunens 
kjøretøy. Tidsfrist: Høsten 2017 
 

De ulike enhetene vurderer fortløpende 
overgang til null-utslippsbiler der det er 
aktuelt ved utskiftingsbehov. En samlet 
utskiftingsplan er det foreløpig ikke funnet 
ressurser til å gjennomføre. 

  

16 Være pådriver for å få etablert en 

hydrogenstasjon i Ås. Tidsfrist: Våren 

2017 

UnoX presenterte i HTM-møte 30. mars et 
ønske om å etablere hydrogenstasjon på 
Solberg. Det har vært avholdt flere uformelle 
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Del
mål 

Tilta
knr Beskrivelse Status per årsmelding – kommentar: 

 møter. Avventer forespørsel om 
oppstartsmøte. 

  Sørge for at all bruk av fyringsolje i kommunale bygg opphører innen 2020  

  

18 Kartlegge all bruk av fyringsolje i 
kommunale bygg samt lage 
utskiftingsplan med investeringsbehov, 
besparelser etc. (jf. EPC -prosjekt) 
Tidsfrist: Høsten 2017 

Fyringsolje benyttes kun som reservekilde og 
forbruket er minimalt. Noen få steder vil 
fortsatt ha oljebrennere. Disse kan bygges om 
til å benytte bioolje. En plan for videre drift 
med bioolje og investeringsbehov i den 
sammenheng utarbeides primo 2018.  

  Redusere energibruk i kommunale bygg  

  

19 Innføre rutiner for rapportering og 
bevisstgjøring om energibruk i 
virksomhetene. Tidsfrist: Høsten 2017 
 

Erfaringer innhentes gjennom EPC prosjektet. 
EPC-tiltak iverksettes i 2017-2018 og en 
rapportering på energiforbruk starter i 
etterkant av dette. 

  

20 Gjennomføre EPC1 prosjekt som vil 
avdekke mulighet for å redusere 
energibruken i kommunale bygg og 
gjennomføre tiltak i henhold til 
anbefalinger. Tidsfrist: 2017/2018 

Det er fattet vedtak på miljøambisjoner og 
miljøtiltak for utbyggingen av Nordby 
barnehage og byggetrinn 2 på Moer sykehjem. 
Tilsvarende gjøres for fremtidige prosjekter 

  Være en pådriver for å få på plass en bysykkelordning  

  21 I samarbeid med NMBU og Åspro å 
evaluere og videreutvikle 
bygdebikeordningen. Frist: Våren 2017   

 NMBU har hovedansvaret for å evaluere og 
videreutvikle ordningen. NMBU arbeider med 
å utvide ordningen med flere sykler og 
forbedret system. Har tatt lenger tid enn 
antatt grunnet utfordringer hos utvikler av 
systemet. Arbeidet gjøres i nært samarbeid 
med kommunen. 

1.3 Innen 2027 skal Ås ha en utforming som fremmer folkehelse og livskvalitet  

  Bidra til å øke sykkelandelen til 17 %  

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

Planavd. har promotert pilot-kampanjen U-G 
O til ungdomsskolene i mai og Beintøft-
kampanjen til barneskolene og på rektormøte. 
God deltakelse på flere skoler. 

  Sikre god tilgang til grøntområder og anlegg for idrett, rekreasjon og fysisk aktivitet   

  25 Kartlegge og verdi vurdere 
friluftsområdene i Ås. Tidsfrist: Høsten 
2018 

Det er gjennomført kartlegging av Ås 
sentralområde våren 2017. Resten av 
kommunen kartlegges i 2018. 

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

I tett samarbeid med Ås turlag er følgende 
gjennomført:  

- Fålemarka - skilt og infotavler med 
plakater/kart utplassert, samt 
rydding/merking. Hefte utgitt med 
informasjon og turtips for området. 

- Plakater til kyststien, Fålemarka og Ås 
runden bestilt. 
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Del
mål 

Tilta
knr Beskrivelse Status per årsmelding – kommentar: 

- Utbedring av krevende partier for 
oppkjøring av skiløyper.  

- Produksjon og utplassering av 
sittebenker/bord. 

- Ås runden(Ås sentrum, Årungen, 
Bølstad) ferdig merket og ryddet. 
Åpning i 2018. 

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

Innarbeides som standard i 
konkurransegrunnlagene. 

1.4 Innen 2027 har Ås levende lokalsentra der det er lett å leve miljøvennlig  

  Være pådriver for å etablere kollektivknutepunkt på Vinterbro  

  29 Være pådriver overfor Akershus 
fylkeskommune for å iverksette plan 
om bussterminal på Vinterbro. 
Tidsfrist: Våren 2017 

Ruter har meddelt kommunen at arbeidet 
med kollektivterminal på Vinterbro er innstilt. 
Bakgrunnen er at de tiltakene som allerede er 
iverksatt i området, bl a ny gangbru og flytting 
av sørgående bussholdeplass dekker 
behovene i området.   

  Være pådriver for hyppige kollektivavganger innad i kommunen og Follo  

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

Det er gjennomført flere møter med 
transportaktørene om kommunens behov for 
samferdselstiltak. I forbindelse med arbeidet 
med fylkets handlingsprogram for samferdsel i 
Akershus (2018-2021) er det avholdt møter og 
kommunen har spilt inn sine behov.    

1.5 Innen 2027 er barn og unge aktive i utviklingen av et bærekraftig Ås  

  
Utvikle arenaer og aktiviteter der barn og unge deltar i miljøarbeid og utvikling av Ås som 
bærekraftig kommune  

  32 Gjennomføre 
barnetråkk¬registreringer på 
barneskolene og ungdomsskolen i 
Nordby. Tidsfrist: Våren 2017. Tidsfrist: 
Årlig 

Det er gjennomført registreringer på 
Sjøskogen barneskole som del av arbeidet 
med sykkel- å gå strategi. Nordby barne- og 
ungdomsskole og Solberg tas våren 2018.    

  33 Motivere skolene til økt bruk av Den 
naturlige skolesekken. Tidsfrist: Årlig 

Forsker fra NMBU har deltatt på 
skoleledermøte med presentasjon ang 
opplæring i bærekraftig utvikling. Ås 
ungdomsskole har satt i gang et 
skoleomfattende utviklingsprosjekt på 
bærekraftig utvikling – koblet til et Erasmus-
prosjekt (internasjonalt samarbeid), 
samarbeid med NMBU / Vitenparken og 
Naturfagsenteret (Ås u er blitt godkjent som 
deltakerskole i Den Naturlige Skolesekken 
(www.natursekken.no ) Se også pkt 73 

1.6 Innen 2027 skal Ås ha en bærekraftig forvaltning av naturmiljø og grønnstruktur  
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Del
mål 

Tilta
knr Beskrivelse Status per årsmelding – kommentar: 

  Gjennomføre kartlegging som gir god oversikt over de viktigste artene og naturtypene   

  

37 Kartlegge og revidere naturtyper i 
kommunen, med særlig vekt på 
våtmark og ferskvann. Tidsfrist: 2017 

Det er gjennomført kartlegging og behov for 
ytterligere kartlegging er vurdert. Rapport 
foreligger og resultatet vil bli tilgjengelig for 
saksbehandlere på kartportalen Follokart. 

  

38 Bekjempe fremmede arter med høy 
økologisk risiko som truer biologisk 
viktige områder. Tidsfrist: 2017, 
deretter årlig 

Gjennomført manuell bekjempelse av 
fremmede arter sommeren 2017 (VIN). 
Gjennomført nemaslug-utdeling mot 
brunskogsnegl. 

  
Forvalte og bevare arealer av betydning for biologisk mangfold etter prinsipper om bærekraft, 
samlet belastning på økosystemer og føre-var-prinsippet  

  

39 Utarbeide en plan for biologisk 
mangfold. Tidsfrist: Høsten 2017 

Arbeidet er satt i gang, men ferdigstillelse må 
utsettes på grunn av kapasitet. Det tas sikte 
på at planen ferdigstilles i løpet av 2018. 

  

40 Gjennomføre supplerende kartlegging 
av biologisk mangfold i 
myr/våtmarksområder. Tidsfrist: 2017 

Arbeidet er gjennomført og ytterligere behov 
for kartlegging er avdekket. Behovet spilles 
inn i budsjettprosessen. 

  Sikre en forsvarlig bruk av Bunnefjorden, Gjersjøen og Årungen som rekreasjonsområde   

  

41 Gradvis utarbeide skjøtselsplaner for 
de mest benyttede statlig sikrede 
friområdene.  
Tidsfrist: 
Høsten 2017: Breivoll 
Høsten 2018: Årungen 
Høsten 2018: Tangen 
Høsten 2019: Stuene  

Det er utarbeidet forvaltningsplaner for alle 
kommunens statlig sikrede friluftsområder. 
Årlig skjøtsel utover dette er i hovedsak 
gressklipping og søppelhåndtering. For 
Breivoll skal det i tillegg utarbeides en egen 
skjøtselsplan. Denne vil bli utarbeidet som en 
del av den videre utviklingen på Breivoll, 
eventuelt i samarbeid med DNT dersom 
endelig avtale blir inngått.  

  
Samarbeide med andre kommuner i regionen for å utarbeide en enhetlig forvaltningspraksis 
for massedeponier  

  

42 Implementere veilederen for 
håndtering av overskuddsmasser i 
plan- og byggesaksbehandlingen. 
Tidsfrist: Våren 2017 

Veilederen er implementert.  

1.7 Innen 2027 vil Ås ha et levedyktig og fremtidsrettet landbruk  

  
Stimulere til økt tilbud til nærmarkedet og tilleggsnæringer innenfor «inn på tunet», 
besøksgårder, lokal foredling og direktesalg av mat og opplevelser   

  

43 Starte kartlegging av etablerere med 
tilleggsnæring i landbruket. Registrere 
bransje, behov for kompetansetiltak og 
etablere nettverk. Tidsfrist: Våren 2017 

Kartlegging er i gang. Prosjektet vil bli 
videreført i 3. kvartal. 

  

44 Gjøre SmakÅs til et årlig arrangement 
for mat, teknologi og bærekraftig 
matproduksjon. Tidsfrist: Årlig 

SmakÅs 2017 ble arrangert 14. oktober. 
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 Mangfold 

Del
mål 

Tiltak
snr Beskrivelse Status per årsmelding – kommentar: 

2.1 Innen 2027 opplever barn og unge trygghet i hverdagen  

  Bidra til at voksne tar ansvar i møtet med barn og unge  

  

47 Gjennom etablerte møtearenaer for 
foreldre gi informasjon om aktuelle 
temaer og om kommunens tilbud til 
barn og foreldre. Tidsfrist: Høsten 
2017 

Dette vurderes i forbindelse med pkt 50.  

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

  

50 Igangsette foreldrekurs i samarbeid 
med FAU og SU i alle barneskolene 
for foreldre til barn på 1. trinn. 
Tidsfrist: Høsten 2017. 

Plan foreligger. Noen skoler har tatt i bruk 
enkeltelementer av denne. Implementering 
på skolenivå vil foregå i skoleåret 2017/18.  
Gjennomføring på skolene fra skoleåret 
2018/2019. 

2.2 Innen 2027 har innbyggerne i Ås muligheter til å skaffe seg en inntekt  

  Bidra til å tilrettelegge for tiltak som kvalifiserer for arbeidslivet 

  

51 Kommunen skal ha minst én 
lærlingeplass per 1000 innbygger. 
Tidsfrist: Årlig 

Rekruttering av nye lærlinger er foretatt. Fra 
høsten 2017 har kommunen 31 
lærlinger/lærekandidater (hvorav 11 er nye i 
august),  dvs over 1 pr 1000 innbygger. 

  

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

Etatene jobber kontinuerlig med 
tilrettelegging og tilbyr plasser via NAV, 
utdanningsinstitusjoner etc. Kommunen tilbyr 
også lærlingeplasser. 

  
Bidra til opplæring og veiledning til ungdom slik at de fullfører utdanning og/eller kommer i 
arbeid 

  

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

Rådgiverne på ungdomsskolene har jevnlige 
kurs i regi av Veiledningssenteret Follo. 
Elevene får karriereveiledning i faget 
Utdanningsvalg. 

2.3 Innen 2027 er sosiale helseforskjeller i Ås redusert  

  
Gi utsatte grupper bedre mulighet for å ta vare på egen helse gjennom informasjon, 
veiledning og støtte  

  

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

Tilbudet er opprettholdt og utvikler stadig 
nye tilbud etter innbyggernes behov og ut i 
fra Folkehelseprofilen til Ås – alene eller 
sammen  med andre Follo-kommuner. 

  Tilrettelegge for sunn mat til barn i skoler og i fritidsordninger 

  

58 Følge statlige retningslinjer for 
ernæringsmessig riktig og ønsket 
kosthold i barnehager, SFO og skoler. 
Tidsfrist: Våren 2017 

Ny rammeplan ble innført i barnehagene fra 
01.08.2017. Ansatte skal kjenne og praktisere 
nasjonale føringer for helsefremmende og 
forebyggende tiltak som gjelder barn. I ny 
kommunal rammeplanen for SFO er statlige 
retningslinjer for kosthold innlemmet.   
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Del
mål 

Tiltak
snr Beskrivelse Status per årsmelding – kommentar: 

2.4 Innen 2027 er Ås en inkluderende kommune for alle  

  
Sikre innvandrere og flyktninger selvstendighet gjennom utdannelse, arbeid og 
samfunnsdeltakelse  

  

59 Delta i KS effektiviseringsnettverk på 
flyktningeområdet og utarbeide en 
tjenesteanalyse.  
Tidsfrist: Våren 2017 

Arbeidet er ferdigstilt og ble politisk 
behandlet høsten 2017. 

  

60 Oversette sentrale opplysninger om 
barnehager, skoler, kulturskole og 
bibliotek på kommunens nettsider til 
engelsk og eventuelt andre aktuelle 
språk.  
Tidsfrist: Våren 2017 

Arbeides kontinuerlig med. 

  
Bidra til økt kompetanse som sikrer at offentlige tjenester tilpasses mangfoldet blant 
innbyggerne   

  

63 Gjennomføre prosjekt med støtte fra 
IMDI om yrkesrettet arbeidstrening 
for flyktninger.  Prosjektet omfatter 
deltakere fra Bjørnebekk og 
introduksjonsprogrammet, 
gjennomføres i samarbeid med 
Åspro.  
Tidsfrist: 2017 

Prosjektet er gjennomført og er avsluttet. 

2.5 Innen 2027 er Ås en god kommune å bli gammel i  

  Gi et godt helse- og omsorgstilbud til eldre som har behov for det 

  

65 Utarbeide revidert mulighetsstudie 
for Moer sykehjem.  
Tidsfrist: Våren 2017 

Mulighetsstudie for byggetrinn 2 på Moer 
sykehjem er vedtatt i PBK-Sak 17/16 og K-Sak 
103/16. Forprosjekt pågår 

 

 Muligheter 

Del
mål 

Tiltak
snr Beskrivelse Status per årsmelding – kommentar: 

3.1 Barn og unge skal ha kompetanse som styrker dem i møtet med framtidas utfordringer  

  
Øke barn og unges læring gjennom møtet med allsidig kompetanse, kulturelle aktiviteter og 
opplæring tilpasset deres forutsetninger  

  

67 Utarbeide søknad om 
tilskuddsmidler til oppgradering av 
kinosalen. Tidsfrist: Våren 2017 

Vedtatt utskifting av stoler og oppbygging av nytt 
amfi. Søknad om spillemidler utarbeides våren 
2018.   

3.2 
Innen 2027 skjer vekst og verdiskaping i et samvirke mellom forskning, kultur, næringsliv og 
offentlig sektor  

  Styrke samarbeidet mellom kommunens skoler og universitet 

  

72 Utrede mulighet for et samarbeid 
med Ås videregående skole om 
tilbud for grunnskoleelever som har 

Dette er prøvd ut på enkeltelever. Både 
ungdomsskolen og videregående skole opplever 
at det er praktiske vansker med å få dette til – 
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Del
mål 

Tiltak
snr Beskrivelse Status per årsmelding – kommentar: 

kompetanse til å ta fag på 
videregående skoles nivå. 
Tidsfrist: Våren 2017  

forskjellige timeplaner som gjør at de elevene det 
gjelder går glipp av andre fag.  

  

73 Videreutvikle samarbeidet mellom, 
skolene og NMBU.  
Tidsfrist: Våren 2017 

Alle kommunens 4.klassinger har en dag (halv 
dag) på Vitenparken, knyttet til opplæringsmål i 
læreplanen. 
Alle ungdomstrinnselever på valgfag Teknologi i 
praksis og Programmering har minst ett besøk på 
Vitenparken per halvår, knyttet til læreplan i 
faget 
Fagdag på Vitenparken (felles for ledere og 
ressurslærere i barnehage og skole i Ås 
kommune) i november – tema realfagsstrategien. 
Se også pkt 33 
I tillegg har enkeltskoler hatt egne prosjekter i 
samarbeid med Vitenparken, Ås ungdomsskole 
(og Åsgård skole sammen med Kulturskolen). 
Jevnlige samarbeidsmøter mellom OK-etaten og 
Vitenparken for å følge opp og videreutvikle 
skolenes bruke av Vitenparken / NMBU. 

  Legge til rette for kunnskapsbaserte arbeidsplasser i nærheten av Ås sentrum og Campus Ås  

  

74 I samarbeid med Campus Ås, 
gårdeiere og eiendomsutviklere 
utarbeide en langsiktig plan for å 
tilby attraktive lokaler til 
kunnskaps- og forskningsrelatert 
næringsvirksomhet.  
Tidsfrist: Høsten 2017 

Langtidsplanen er under arbeid.  

  

75 Kommunen skal i samarbeid med 
Campus Ås føre en aktiv dialog med 
virksomheter som vurderer å 
etablere seg i Ås med tanke på å 
imøtekomme behov.  
Tidsfrist: Årlig 

Det er en løpende dialog mellom kommunen, 
incubator, innovasjonssenteret Camus Ås AS om 
dette. 

  Bidra til at universitetets kompetanse blir benyttet i lokal og regional næringsutvikling  
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Del
mål 

Tiltak
snr Beskrivelse Status per årsmelding – kommentar: 

  

76 Kommunen skal skape relasjoner 
mellom utdannings- og 
forskningsmiljøene på Campus Ås, 
næringsliv og offentlig forvaltning 
gjennom etablering av 
møteplasser, planarbeid og 
gjennom å inngå i FoU-prosjekter. 
Tidsfrist: Våren 2017 

Det er etablert et samarbeid med 
arkitekthøgskolen, NINA og NMBU om bruk av 
grønn faktor og fortetting med kvalitet i 
sentrumsområder. Arkitekthøgskolens arbeider 
ble stilt ut på rådhuset i desember. 
Det er inngått et samarbeid mellom 
kommunaldepartementet NIBR, WPS og 
kommunen om kommunens rolle i arbeidet med 
å realisere fortettingsprosjekter i bebygde 
sentrumsnære områder og hvilke virkemidler 
kommunen har til rådighet. Departementet har 
gitt kommunen 1 mill kr til prosjektet.  
Det er påbegynt en søknad til Forskningsrådet 
om et innovasjonsprosjekt i samarbeid mellom 
Ås, Indre Fosen  og Åmot kommuner, Nofima mfl 
med tema eldre og mat. 

3.5 
Innen 2027 skjer vekst og verdiskaping i et samvirke mellom forskning, kultur, næringsliv og 
offentlig sektor 

  
Ta initiativ til og bidra til gjensidig kunnskap og samarbeid mellom offentlig sektor og 
næringslivet, og utdannings- og forskningsinstitusjonene for å øke det gjensidige utbyttet  

  

77 Operasjonalisere 
samarbeidsavtalen mellom 
kommunen, NMBU, 
fylkeskommunen og Follorådet og 
delta i samarbeidsprosjekter som 
støtter opp om avtalen. 
Tidsfrist: Årlig 

Det er utfordrende å få til et godt samarbeid om 
oppfølging av samarbeidsavtalen. Det ble likevel 
holdt et godt årsmøte med alle parter til stede, 
der man besluttet å arrangere to møteplasser 
kommende år om reiseliv og om kosthold i 
kommunene. 

  
Være en pådriver for næringsutvikling i tilknytning til Campus Ås, og aktivt markedsføre Ås som 
en attraktiv kommune for kunnskaps- og forskningsrelatert næringsvirksomhet  

  

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

Det er etablert flere møteplasser mellom 
kommunen og næringslivet i Ås, som f.eks. 
etablering av Ås sentrumsforening, SmakÅs, 
etablerertjenesten og rutinemessige 
bedriftsbesøk. I tillegg er det et godt samarbeid 
mellom kommunen og Vitenparken om ulike 
næringsarrangementer. Det er et økende antall 
henvendelser fra næringslivet om ledige arealer 
og lokaler. Det er utfordrende å finne egnede 
arealer og lokaler. 

 

 Kommunen som organisasjon 

Del
mål 

Tiltak
snr Beskrivelse Status per årsmelding – kommentar: 

4.2 
Innen 2027 skal Ås kommune ha videreutviklet sin posisjon som en attraktiv og 
framtidsrettet arbeidsgiver  
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Utfordre, støtte, motivere medarbeiderne til aktiv deltakelse og ansvar i utviklingen av 
kommunen, tjenestene og et helsefremmende arbeidsmiljø  

  

82 Planlegge å gjennomføre 
lederutviklingstiltak knyttet til 
medarbeiderundersøkelsen og 
arbeidsgiverstrategien. 
Tidsfrist: Årlig 

Rådmannen og rådmannens ledergruppe 
har gjennomført 7 dags samlinger med 
enhetsledere og flere kurs/opplæringstilbud 
knyttet til arbeidsgiverstrategien, 
medarbeiderundersøkelsen og 
omstillingsprosessen. Dette gjennomføres 
med både interne og eksterne 
foredragsholdere.  

4.5 Innen 2027 har Ås god beredskap når det gjelder samfunnssikkerhet  

  
Styrke beredskapsarbeidet i egen organisasjon gjennom økt kunnskap, systematisk 
forebyggingsarbeid og testing av beredskap og planverk  

  

88 Gjennomføre årlige øvelse på 
beredskapsområdet. 
Tidsfrist: Årlig 

Ås kommune deltok med ressurser på 
fylkesmannens «øvelse Akershus» i januar. 
Kommunen deltok også på en større øvelse 
for kriseteamene i Akershus i november. 

  

89 Revidere risiko- og sårbarhetsanalyse på 
enhetsnivå, og utarbeide prioriterte 
tiltaksplaner. 
Tidsfrist: 2017 

Overordnet ROS-analyse er revidert i 2017.  

  

90 Utarbeide beredskapsplan og definere 
tiltak for håndtering av vold og kriser 
mot kommunale barnehager, skoler og 
andre større offentlige bygninger. 
Tidsfrist: 2017 

Skoler og barnehager har implementert 
tiltak for håndtering av vold og kriser i sine 
beredskapsplaner. De har også tilgang til 
kriseportalen som støtteverktøy. Erfaringer 
fra skoler og barnehager kan danne 
grunnlaget for terrorberedskap i andre 
større offentlige bygg, men det er ikke 
utarbeidet egne beredskapsplaner for 
dette. 

  

92 Informasjon om kommunens 
beredskapsarbeid oppdateres på 
kommunens hjemmesider. Tidsfrist: Årlig  

Helhetlig ROS-analyse og overordnet 
beredskapsplan er tilgjengelig på 
kommunens intranett. Det er foreløpig tatt 
en avgjørelse om at disse ikke skal være 
tilgjengelig for befolkningen. Kommunens 
hjemmesider er oppdatert med informasjon 
om ulike vakttelefoner og nødnumre. 

  Samarbeide med NMBU innenfor beredskapsområdet  

  

94 Gjennomføre en beredskapsøvelse 
sammen med NMBU. Tidsfrist: 2017 

Det er gjennomført et seminar mellom 
ledelsen i Ås kommune og ledelsen i NMBU 
i oktober. Seminaret følges opp med en 
beredskapsøvelse våren 2018. 

  

95 Samordne beredskapsplanverk mellom 
NMBU og kommunen. 
Tidsfrist: Høsten 2017 

Ås kommune og NMBU har et fortløpende 
og godt samarbeid på beredskapsområdet. 
Dette innebefatter også samordning av 
beredskapsplanverk. Det er startet et arbeid 
med å utarbeide et felles tiltakskort for 
NMBU og Ås kommune. 
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4.6 
Kulturlivet, næringslivet og frivillige organisasjoner deltar sammen med kommunen i 
utviklingen av samfunnet 

  
Sikre frivilligsentralens grunnlag for å videreutvikle hjelpetiltak og være en felles arena for 
dialog mellom kommunen og frivillige lag og foreninger. 

  

96 Kommunen må utrede hvordan man skal 
organisere og benytte frivilligsentralens 
funksjon og ressurser. Bør sees på i 
forbindelse med omstillingsprosjektet. 
Tidsfrist: 2017 

Utredning er i igangsatt, og 
omstillingsprosjektet pågår. 

 Verbalvedtak 
Verbaltiltak: Status Årsmelding 

1. Tidsfrister i handlingsplanen (kapittel 4) skal 

oppdateres i henhold til vedtatt planstrategi.  

Tidsfristene er oppdatert iht vedtatt planstrategi. 

2. Arbeidet med utredning av svømmehall i Ås 
sentralområdet videreføres. 

Arbeidet pågår. Etter vedtak i K-Sak 73/17, 

13.12.2017 skal videre utredning begrenses til - 

Ås stadion/Ås u.skole 

- Parkeringsplassen ved Meierikrysset 

- Ås VGS 

3. Veisalting. Ås kommune skal redusere 
veisaltingen på kommunale veier. Salting skal 
bare benyttes der det anses som påkrevet for å 

ivareta sikkerhet. Ås kommune skal be Statens 
Vegvesen redegjøre for deres årlige bruk av 
vegsalt i Ås kommune, og for hvordan de 
arbeider for å redusere bruken. Årlig forbruk av 
veisalt og kommunens arbeid med redusert bruk 
hos Statens Vegvesen i Ås skal rapporteres i 
kommunens årsrapport. 

Det er stort fokus på redusert saltbruk og det er 

kun utvalgte strekninger som saltes ved behov. 

Det saltes kun av sikkerhetsmessige årsaker. Ås 

kommune har anmodet om å få oversendt 

saltforbruk fra Statens vegvesen. SVV opererer 

imidlertid kun med forbruk pr kontrakt som i 

hovedsak utgjør forbruk pr fylke og det er dermed 

ikke mulig, på nåværende tidspunkt å rapportere 

på totalt forbruk. 

4. Oppgradering av kinosalen reduseres med kr 3 
000 000 for 2017. Oppgradering av teknisk 
anlegg, varme og ventilasjon prioriteres. 
Utskifting av stoler avventes, og en evt. økning 
av antall stoler må ses i sammenheng med 
planlagt bruk av salen. Det er behov for en 

overordnet plan for bruk av kinosalen inkl. 
vestibylen som kulturarena for det profesjonelle 
og frivillige kulturlivet i Ås, og vi bestiller en sak 
på dette i løpet av høsten 2017. 

I K-sak 64/17 presenteres virksomhetsplan og 

mulighetsstudie for kulturhuset.  

Oppgradering av stoler, lerret, sceneteppe og 

nødvendige sikringstiltak i kinosal vil foregå 

sommeren 2018. 

5. Ved oppgradering av Kunstgressbanene skal 
gummigranulat skiftes med mer miljøvennlige 

alternativer. E-kork kan være et alternativ 
dersom banene ikke skal vinter brøytes. 
Imidlertid kommer også nå andre alternativer 
miljøvennlige dekker som er tyngre slik at 
banene kan brøytes. Kommunen bes om å se på 

ulike miljøvennlige alternativer og presentere 

disse i sak til HTM før vedlikeholdsarbeidet 
starter.  

HTM-Sak 85/17 07.12.2017 legges til grunn for 

rehabilitering i 2018: 

1. Ved rehabilitering av kunstgressbanene ved Ås 

og Nordby stadion skal det velges kunstgress med 

innfyll av TPE-gummigranulat.  

2. Det skal utføres tiltak for å redusere spredning 

av gummigranulat, slik som filter i kummene ved 

banene. Droppe ristene ved inngangspartiet 

grunnet liten effekt. I stedet ønsker man at snøen 

deponeres på tilrettelagt sted ved vinterbrøyting 
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Verbaltiltak: Status Årsmelding 

6. I løpet av 2017 evalueres effekten av arbeidet 
knyttet til ansatt HR-konsulent med fokus på 
redusert sykefravær og oppfyllelse av IA-avtalen. 
De ulike igangsatte tiltak skal redegjøres for, 

samt effekten av disse. Dersom noen tiltak ikke 
har hatt ønsket effekt skal disse avsluttes og 
forslag til nye tiltak skal fremlegges.  

Prosjektgruppas arbeid har vært delt inn i 5 

delprosjekt; helsefremmende turnus, «Tett på» 

(sykefraværsoppfølging), ryggkampanje-

opplærling i forflytningsveiledning, HMS-kalender 

og helserapportarbeid. Det vil bli utarbeidet en 

egen evaluering/rapport for 2017.  

7. Det fremmes en sak knyttet til å fremme psykisk 
helse og rusarbeid, for HHS i løpet av våren 

2017, hvor det redegjøres for hvilke tiltak som 
skal iverksettes. 

Saken er behandlet. 

8. Ved nyetablering av fiberinfrastruktur skal 
kommunen undersøke om dette kan gjøres i 
samarbeid med nærliggende næringsliv, både for 
å senke kommunens kostnader og lette 

investering for næringslivet.  

Jobben er påbegynt. 

 

9. Kostnadsoverslag for full trådløsdekning i 
kommunale bygg der dette er hensiktsmessig, 
legges frem til budsjettbehandling høsten 2017. 

Jobben er påbegynt. 

10. Kartleggingsmidlene for 2017 skal knyttes til 
plan for biologisk mangfold, og innebære 
kartlegging av ferskvanns- og våtmarksområder 
som ikke er tilfredsstillende kartlagt per i dag 
(jamfør Rapport nr. 5 2014, FMOA), samt til 
antatt sårbare områder regulert til utbygging i 
nær framtid. I tillegg til ny kartleggingen skal 

Naturbase oppdateres med tilgjengelig 
naturtypedata som kommunen har tilgang til, 
men som ennå ikke er lagt inn (jamfør 
anbefalinger fra Fylkesmannen i nevnte rapport).  

Arbeidet med plan for biologisk mangfold er satt i 

gang, og supplerende kartlegging av naturtyper er 

gjennomført i.h.t. kommunestyrets vedtak. Nye 

naturtypedata oversendes FMOA for innleggelse i 

Naturbase. Kartleggingen avdekker at det er 

behov for ytterligere kartlegging. 

11. Etablering av El-ladepunkter i sentrum skal 
planlegges i tråd med endelig vei og gateplan 

med tilhørende parkeringsregime (S-03, s.31): 
Der det er egnet, etablerer kommunen 
veggkontakter, disse er mye rimeligere, og 
koster lite å montere. På ikke-kommunal 
eiendom, kan det settes krav om at 
utbyggerfinansierte ladepunkter i tilknytning til 

parkering ved bygg.   

Avventer endelig behandling av vei og 

gateplanen, samt sak om parkering i Ås sentrum 

12. Utredning av ny svømmehall/ idrettshall i Ås 
sentralområde gjennomføres i 2017. 

Arbeidet pågår. Etter vedtak i K-Sak 73/17, 

13.12.2017 skal videre utredning begrenses til - 

Ås stadion/Ås u.skole 

- Parkeringsplassen ved Meierikrysset 

- Ås VGS 

  



10/18 Ås kommune - Årsmelding 2017 - 18/00079-1 Ås kommune - Årsmelding 2017 : Årsmelding med årsberetning 2017 for Ås kommune

 

64 
 

 

4 Omstillingsprosjektet 

Det første året av omstillingsprosjektet er gjennomført. Prosjektorganisasjonen 

ble etablert som vist i figuren under. Det ble etablert en prosjektgruppe som har 

hatt jevnlige møter gjennom året. I tillegg har prosjektgruppen vært aktiv med 

deltagelse i ulike arbeidsgrupper, både i forberedelse av mandat til 

styringsgruppen og i arbeidet med arbeidsgruppene.  

 
Figur 43 Organisasjonskart over strukturen i Omstillingsprosjektet.  

Prosjektet har seks hovedpilarer. Det er definert fire delprosjekter. Et mangfold 

av arbeidsgrupper utgjør den 5. pilaren, mens Kartleggingsprosjektet er den 

siste.  

 Stab og støtte 

Målet er å se på hvordan oppgavefordelingen mellom stab/støttefunksjonene og 

tjenesteenheten bør fordeles på en mest mulig hensiktsmessig måte for 

organisasjonen..  

 Barn og unge 

Prosjektet 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.  
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 Velferdsteknologi: 

Prosjektet «Lengre selvhjulpen – herre over eget liv» er etablert med 

prosjektgruppe og prosjektleder. Prosjektet har som mål at: 

• de seks velferdsteknologiske områdene som skal utbredes i alle landets 

kommuner, er implementert i Ås kommune.  

• Brukere av tjenestene opplever økt egenmestring/hverdagsmestring 

• Brukere av tjenestene opplever trygghet uten fysisk tilstedeværelse av 

kommunalt personale 

• Brukere av tjenestene og deres pårørende opplever bedre kvalitet på 

tjenestene 

• En klar og tydelig organisasjonsoversikt  

• En klar og tydelig kommunikasjonsstrategi eksternt til alle innbyggere. 

• Innføring av velferdsteknologi i helse og omsorgstjenestene har blitt 

tidsbesparende 

• Innføring av velferdsteknologi i helse og omsorgstjenestene har bidratt til at 

brukerne får rett tjeneste til rett tid på et lavest mulig nivå. 

• De ansatte i de berørte kommunale tjenestene opplever velferdsteknologien 

til nytte og støtte i arbeidshverdagen. 

 Digitalisering 

Prosjektet «Digitalt førstevalg» ble etablert med følgende mål:  

 Innbyggere og næringsliv har et digitalt førstevalg for tjenester fra og 

kommunikasjon med Ås kommune. 

 Ansatte i Ås kommune har gode og effektive arbeidsprosesser og verktøy 

som er tilpasset en digital hverdag. 

 Ås kommune har effektivisert og fått økt brukertilfredshet. 

 Prosjektet skal utarbeide en gevinstrealiseringsrapport.  

 Ås kommune har gode og effektive tjenesteopplevelser i en digital 

virkelighet. For innbyggere og næringsliv betyr det at:  

i. Du trenger ikke å gi Ås kommune informasjon som det 

offentlige allerede har. 

ii. Hvis Ås kommune trenger informasjon fra deg, skal du kunne 

gi oss det digitalt.  

iii. Du trenger ikke søke om noe du har rett til. 

iv. Levere livsfaserelaterte tjenester på tvers av 

forvaltningsområdene, der hvor regleverk og tekniske 

løsninger legger til rette for det. 

v. Du får svar digitalt. 

vi. Du får svar med en gang hvis det ikke er behov for å bruke 

skjønn. 

vii. Du kan enkelt få vite hva Ås kommune vet  om deg og hvem 

som har sett denne informasjonen. 

 Svar er gitt på Regjeringens forventninger i digitaliseringsrundskrivet 
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Innebygget personvern, jf. punkt 2.7. 

 Kartleggingsprosjektet 

Gjennom kartleggingsprosjektet har prosjektlederne hatt samtaler og kartlagt 

tjenester i alle kommunens enheter. De fleste enhetene ble besøkt i løpet av 

2017. Gjennom kartleggingen har enhetene kommet med innspill til utfordringer 

og utviklingsmuligheter for egne tjenester, organisering av kommunen, 

samhandling i kommunen og digitaliseringsbehov fremover. Innspillene gir tips til 

oppretting av arbeidsgrupper eller sendes videre til de andre delprosjektene.  

De ansatte i enhetene har fått mulighet til å komme med innspill både i 

forbindelse med kartleggingsprosjektet og gjennom en opprettet tips-kanal. Det 

har kommet inn mange tips.  

 Arbeidsgrupper 

Arbeidsgruppene er blant annet utledet av tipsloggen. Det ble i 2017 opprettet 

følgende arbeidsgrupper: 

 Introduksjonsordningen:  

Målet med arbeidsgruppen var:  

o bedre styring av introduksjonsprogrammet 

o klarere oppgavefordeling 

o bedre samarbeid mellom NAV, Ås voksenopplæring og 

flyktningetjenesten 

o handlingsrom – ta fatt på muligheter og finne løsninger på utfordringer 

o gjennomføre tiltak for å nå målene for integrering innen 2019 (HP)  

For å nå målene ferdigstilte arbeidsgruppen tjenesteanalysen om 

Introduksjonsordningen i Ås kommune. I tillegg leverte den en tiltaksplan med 

tiltak for å nå målene med arbeidsgruppen. Denne ble vedtatt av 

styringsgruppen høsten 2017. Det ble også innarbeidet økonomiske effekter fra 

2018.  

 Tjenestebasert budsjettering: 

Våren 2017 ble det gjennomført en arbeidsgruppe bestående av representanter 

fra kommunestyret og ansatte i kommunen. Arbeidsgruppens mål var å se på 

mulige forbedringer av Handlingsprogrammet som styringsdokument for 

politikere og rådmannen.  

o Et godt og informativt budsjettdokument som gir mer og tydeligere styring  

o Dokumentet bør være strukturert, godt lesbart og ha fokus på en helhetlig 

beskrivelse av tjenestene og hensiktsmessig detaljeringsgrad.  

o Budsjett og økonomiplan rettes inn mot en tjenestebasert inndeling, dette 

vil gi tydeligere helhetsoversikt mot tjenestene vi forvalter. 



10/18 Ås kommune - Årsmelding 2017 - 18/00079-1 Ås kommune - Årsmelding 2017 : Årsmelding med årsberetning 2017 for Ås kommune

 

67 
 

o Økonomiske tabeller og oversikter skal gi de innbyggere, folkevalgte og 

administrasjonen en god oversikt over økonomiske forhold for tjenestene i 

perioden og ivareta behovet nødvendig styringsinformasjon. 

Gruppen leverte forslag til ny mal for Handlingsprogrammet til politisk 

behandling i K-sak 33/17. Høsten 2017 ble den nye malen benyttet i arbeidet 

med HP 2018-2021. 

 Boligteam i private hjem: 

Denne arbeidsgruppen hadde følgende mål: 

- Klarere oppgavefordeling og koordinering av arbeid i aktuelle 

boligsaker 

- Bedre samarbeid mellom innbygger og kommune samt innad i 

organisasjon, tverrfaglig og tverretatlig. 

- Hensiktsmessig ressursbruk. 

- Økt kvalitet på oppgaveutførelse Se på muligheten for å etablere et 

team som kan bistå innbyggere ved behov for tilpasning av bolig for å 

unngå/utsette behov for institusjonsplass.  

Gruppen leverte sitt forslag til styringsgruppen høsten 2017 og det ble vedtatt en 

tverrfaglig gruppe som settes sammen ved behov i aktuelle saker.   

 Enhetlig navn: 

Ved økt bruk av digitale systemer er det en utfordring at samme enhet i 

kommunen har ulike navn i ulike systemer. Dette hindrer mulighet til å 

gjenkjenne enheten i integrasjonen mellom systemene. Arbeidsgruppen hadde 

derfor følgende mål: 

1. Etablere en felles standard / regelsett for alle datasystemer som er i bruk i 

kommunen.  

2. Beslutte hvilket system som skal være master for navngivningen.  

3. Utrede hvorvidt det eksisterer rammer i kommunen til å utføre arbeidet 

selv.   

4. Klarere oppgavefordeling- bestemt hvilke enheter / staber som skal ha 

ansvar for vedlikehold av master og ansvar for oppfølging 

systemansvarlige 

Gruppen er ferdig med en sluttrapport som skal behandles i styringsgruppen med 

forslag til tiltak.  

 Arbeidsgruppe Moer sykehjem 

Det er behov for å se på bemanningsplan og turnus ved Moer sykehjem. Målet 

for arbeidsgruppa er: 

- Økt trygghet og opplevd kvalitet for pasienter 
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- Bedre utnyttelse av samlet fagkompetanse i hverdagen, særlig 

sykepleiernes spisskompetanse. 

- Bedret arbeidsmiljø, økt score på 10-faktor 

- Økt andel heltidsstillinger 

- Bidra til strategien om Helse som strategisk arbeidsområde 

- Redusere sykefraværet med X %. 

- Økt ressursutnyttelse, stabilitet og forutsigbarhet i bruk av faste 

ansatte, gir økonomisk mer forutsigbart, mindre "sløsing", økt 

etterlevelse av rutiner. Dette bidrar til økt lønnsomhet tilsvarende 1 

mill. kr. (redusert ulike typer vikarbruk, overtid, ant. Årsverk, 

sykefravær, mindre 1:1 mm) 

- Styrket personal- og fagledelse på grunn av mindre tidsbruk til 

administrasjon av ad-hoc 

- Færre rapporterte avvik og færre AML-brudd 

- Bedre samlet ressursbruk på grunn av økt bruk av velferdsteknologi 

 Studentprosjektet 

Målet med prosjektet var å få studenter som bor i Ås til å melde flytting til Ås da 

dette øker antall innbyggere som er utgangspunkt for kommunens overføringer 

fra staten. Prosjektet ble startet før sommeren 2017 og det ble innført en 

ordning hvor studentene ved å registrere seg som innbygger i Ås mottok en 

premie. Ordningen fortsetter i 2018.  

 Dagtilbudet 

Målet med prosjektet var:  

- Endret drift og vedtakspraksis som fører til bedre ressursutnyttelse / 

flere brukere innenfor dagens ressurser. 

- Bedre samkjøring av hele døgnet for brukeren slik at dette blir en 

tydeligere helhet. 

- Tilbud rettet mot alle aldersgrupper. 

- Bedre samkjørt dag-, aktivitet – og treningstilbud 

Prosjektet ble gjennomført og gevinster hentet ut i forbindelse med HP 2018-

2021 

 Gevinstrealisering 2017.  

I 2017 hadde Omstillingsprosjektet som mål å øke det økonomiske 

handlingsrommet med 5 mill. kroner. Det ble i 2017 gjort mange vedtatte 

budsjettreguleringer som kan knyttes til en særlig innsats for å identifisere økt 

handlingsrom. Et utvalg av disse framkommer i tabellen nedenfor. I tillegg er det 

i tabellen nedenfor gjengitt et utvalg av de påbegynte arbeidene som det 

forventes har en økonomisk gevinst framtiden, i form av spart tid, 

redusert/utsatt kostnad eller økt inntekt. 
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Utvalgte aktiviteter knyttet til omstillingsprosjektets 
øk.krav. R 2017 

Mål 
2018 

Mål 
2019 

Mål 
2020 

Mål 
2021 

Studentprosjektet 3 000  -6 000  -14 000  -14 000  -14 000  

Boligteam, arbeidsgruppe  100  -1 000  -3 000  -3 000  -5 000  

Introduksjonsordningen, arbeidsgruppe  -  -1 000  -1 000  -1 000  -1 000  

Dagtilbudet  -  -1 000  -1 000  -1 000  -1 000  

Moer sykehjem, arbeidsgruppe  -   500  -1 000  -1 000  -1 000  
      
Krav 2017 - Økt økonomisk handlingsrom:      
- Ressurskrevende brukere, gjennomgang av rutiner og 
modell for beregninger av refusjonsgrunnlag -5 297  -5 297  -5 297  -5 297  -5 297  

- Budsjetterte inntekter i stab -300  -300  -300  -300  -300  

- Besparelser forsikringer -200  -200  -200  -200  -200  

- Besparelser eiendom - redusert utgifter, 2 poster -660  -660  -660  -660  -660  

- Økt inntektskrav leieinntekter kommunale boliger      
- Redusert kjøp fra andre HS -1 552   -   -   -   -  

- Forebyggende helse - ikke satt i vikarer ved langtidsfravær -1 000   -   -   -   -  

      
Totalsum av utvalgte aktiviteter -5 909  -14 957  -26 457  -26 457  -28 457  

Tab 14: oversikt over gevinster i Omstillingsprosjektet for 2017 
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Vedlegg 1: Oppfølging av politiske vedtak 
 

Kommunestyret (K) 
I kommunestyret 2017 ble det avholdt ni møter og behandlet 84 saker. Av disse 
er 57 saker effektuert, 13 saker er under oppfølging, 12 saker er utsatt og 2 
saker utgikk. 

 
Definisjon på "effektuert": Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har 

utført vedtaket. 

Møtedato K-sak Sakstittel Beh. status 

  SAKER IKKE EFFEKTUERT 2011-2015:  

09.03.2011 16/11 Etablering av seniorkontakt i Ås 
kommune 

Effektuert i 2017 

  SAKER IKKE EFFEKTUERT 2015-2016:  

18.11.2015 10/15 Ljungbyveien 17 - Utvidet 
budsjettramme 

Se PBK-sak 2/15 10.12.2015 og K-sak 
67/16 07.09.2016 Prosjektet pågår i 
henhold til fremdriftsplan. Det er 
usikkert om totalrammen er 
tilstrekkelig. Kostnadsreduserende tiltak 
utredes. 

20.04.2016 24/16 Byggeprosjekt brukertilpassede boliger, 
Solfallsveien 

Forprosjekt pågår 

20.04.2016 25/16 Kjærnesveien - Utbedring og vedlikehold 
av veigrunn - Vedtak om ekspropriasjon 

Ekspropriasjon gjennomført – Utbedring 
av veigrunn vil skje i 2018 

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

Under oppfølging 

07.09.2016 71/16 Organisering av barn og unges 
kommunestyre og ungdomsrådet 

Effektuert - se K-sak 45/17, 21.06.2017 

23.11.2016 97/16 Sak fra kontrollutvalget - 
Forvaltningsrapport om 
samfunnssikkerhet og beredskap i Ås 
kommune 

Effektuert, se K-sak 1/18,  14.02.2018 

  1. tertial 2017  

01.02.2017 1/17 Oppfølging av kommunereformen Effektuert. Stortinget behandlet 
sammenslåinger/justering juni 2017. Se 
K-sak 83/17, og sak 21/18, 04.04.2018. 

 2/17 Gnr 113 bnr 2, 30 - Ad Hoc utvalg for 
Breivoll - Anbefaling om fremtidig 
organisering av Breivoll 

Effektuert. Forhandlinger med DNT 
pågår. 

 3/17 Utredning av barneskole på Dyster-Eldor Effektuert 

 4/17 Flytting av midler fra kjøp av tjenester til 
BPA og omsorgslønn 

Effektuert 

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

Under oppfølging 
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 6/17 Klager på R-286 Reguleringsplan for E18 
Retvet - Vinterbro 

Fylkesmannens avgjørelse: kommunens 
vedtak stadfestes. Effektuert 

 7/17 R-297 Reguleringsplan for Rustad skole - 
klage på vedtak 

Fylkesmannens avgjørelse: kommunens 
vedtak stadfestes. Effektuert 

 8/17 Søknad om salgsbevilling for alkohol - 
Bryggutsalg AS 

Effektuert 

15.03.2017 9/17 Kontrollutvalgets årsrapport 2016 Effektuert 

 10/17 Plan for omstillingsprosjektet 2017-2020 Effektuert 

 11/17 Alternativer for bruk av Bjørnebekk Under oppfølging 

 12/17 Utbyggingsavtale for Solberg Øst Effektuert 

 13/17 Klage på vedtak - R-296 
Detaljreguleringsplan for Moerveien 10 

Fylkesmannens avgjørelse: kommunens 
vedtak stadfestes. Effektuert 

 14/17 R-299 - Detaljreguleringsplan for 
massemottak på Aalerud gård 

Effektuert 

 15/17 Innføring av egenandel 2 for kommunal 
fysioterapi 

Effektuert 

 16/17 Søknad om fritak fra kommunale verv - 
Marianne Frid Nordby (H) 

Effektuert 

19.04.2017 17/17 Gjesteelevsgaranti for skolegang i andre 
kommuner 

Effektuert 

 18/17 Fritak for eiendomsskatt 2016 Effektuert 

 19/17 Ny selskapsavtale Follo Distriktsrevisjon 
IKS 

Effektuert 

 20/17 Samlokalisering av kommunale tjenester 
i Ås sentrum 

Effektuert 

 21/17 Utbygginger i helse og sosialsektoren i Ås 
kommune 

Effektuert 

 22/17 Søndre Moer - gnr 54 bnr 403 - 
forespørsel om omregulering 

Effektuert 

 23/17 R-282 Områdereguleringsplan for 
Solberg øst - Klage på vedtak 

Fylkesmannens avgjørelse: kommunens 
vedtak stadfestes. Effektuert 

 24/17 Forskrift - Rett til langtidsopphold i 
sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt 
tilrettelagt for heldøgns tjenester – 
kriterier og ventelister 

Effektuert 

    2. tertial 2017  

23.05.2017 25/17 Årsmelding 2016 Effektuert 

  26/17 Ås kommunes årsregnskap 2016 Effektuert 

  27/17 Voksenopplæring - organisasjonsendring Under oppfølging  

  28/17 Rådmannens oppfølgning - 
Forvaltningsrevisjonsrapport om 
skoleutbygging i Ås 

Effektuert 

21.06.2017 29/17 Alternativ lokalisering av ny skole i 
Åsgård skolekrets 

Effektuert 

  30/17 Skolebehovsanalyse Ås sentrum 2017 Under oppfølging 

  31/17 1. tertialrapport 2017 Effektuert 
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  32/17 Budsjettreguleringer 1. tertial 2017 Effektuert 

  33/17 Tjenestebasert budsjettering, anbefaling 
fra arbeidsgruppen 

Under oppfølging 

  34/17 Øst 110-sentral IKS Effektuert 

  35/17 Ny bestemmelse om etablering av 
hybelhus/bygning for bofellesskap i 
kommuneplanens arealdel 

Effektuert 

  36/17 R-291 Områdereguleringsplan for Dyster-
Eldor II - Søndre del 

Effektuert 

  37/17 R-286 Reguleringsplan for E 18 Vinterbro-
kommunegrensa Ski, Døgnhvileplass 

Effektuert 

  38/17 Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2018-
2021 

Effektuert 

  39/17 Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og 
friluftsliv 2018-2021 

Under oppfølging 

  40/17 Midlertidig forbud mot tiltak innenfor Ås 
sentralområde 

Effektuert 

  41/17 Alternativ til vold Effektuert 

  42/17 Orienteringssak om Follo legevakt og 
forskriftsendring 

Effektuert 

  43/17 Integrering av flyktninger i Ås kommune Utgår, se HHS-sak 12/17, 03.05.2017 

  44/17 Tilstandsrapport skoler 2016 Effektuert 

  45/17 Ungdomsrådet - forslag til endringer Effektuert 

  3. tertial 2017   

06.09.2017 46/17 Gnr 54 bnr 376 - Sagaveien 38 - Ås 
Gjestehus - Klage på vedtak om avslag 

Effektuert 

  47/17 Tolkning/praktisering av § 18.1 om 
utnyttelsesgrad og høyder i 
kommuneplanens planbestemmelser 

Effektuert 

  48/17 Ås martn - søknad om lån til dekning av 
underskudd 

Effektuert, Se K-sak 56/17, 25.10.2017 

25.10.2017 49/17 2. tertialrapport 2017 Effektuert 

  50/17 Budsjettreguleringer 2. tertial 2017  Effektuert 

  51/17 R-288 Detaljreguleringsplan for 
Sjøskogenveien 2 

Effektuert 

  52/17 Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - 
Landingsplass for helikopter - Søknad om 
dispensasjon 

Utsatt, se K-sak 14/18, 21.03.2018 

  53/17 Utflytting av virksomheter som i dager er 
lokalisert i Rådhusplassen 29 

Under oppfølging 

  54/17 Forvaltningsrevisjonsrapport –
Barneverntjenesten - Hjelpetiltak i 
hjemmet 

Under oppfølging 

  55/17 Forvaltningsrevisjonsrapport - 
Internkontroll 

Under oppfølging 

  56/17 Vurdering av lån til Ås mart'n og 
forholdet til reglene for offentlig støtte 

Effektuert 
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  57/17 Overføring av vigselsmyndighet til 
kommunen - organisering og reglement 

Utsatt, se K-sak 80/17, 13.12.2017 

  58/17 Forskrift - Rett til langtidsopphold i 
sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt 
tilrettelagt for heldøgns tjenester – 
kriterier og ventelister. Kommunestyret 
2. gang. 

Effektuert 

22.11.2017 59/17 Søknader om fritak for eiendomsskatt § 7 
for 2018 

Effektuert  

  60/17 Frivilligsentralens styringsstruktur og 
organisasjonsform 

Under oppfølging 

  61/17 Tjenesteanalyse - 
Introduksjonsordningen i Ås 

Effektuert 

  62/17 
R-317 Detaljreguleringsplan for Åsgård 
skole - framdrift 

Effektuert 

  63/17 Nordby barnehage. Konsept Utsatt,  se K-sak 84/17, 13.12.2017 

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

Under oppfølging  

  65/17 Lokalisering av ny svømme-/idrettshall i 
nærhet til Ås sentrum 

Utsatt, se sak K-sak 73/17, 13.12.2017 

  66/17 Midlertidig forbud mot tiltak på gnr./bnr. 
54/3 (Moerjordet) 

Utsatt, se K-sak 74/17, 13.12.2017 

  67/17 R-309 Detaljreguleringsplan for Kvestad 
gård 

Utsatt, se K-sak 75/17, 13.12.2017 

  68/17 R-314 Detaljreguleringsplan for ny 
atkomst til Vinterbro næringspark 

Utsatt, se K-sak 76/17, 13.12.2017 

  69/17 Invitasjon til å delta i finansordningen for 
digitaliseringsprosjekter 

Utsatt, se K-sak 77/17, 13.12.2017 

  70/17 Follo lokalmedisinske senter (LMS) - 
legevakten 

Utsatt, se K-sak 78/17, 13.12.2017 

  71/17 Møteplan 2018 - Formannskapet og 
Kommunestyret 

Utsatt, se K-sak 79/17, 13.12.2017 

  72/17 Overføring av vigselsmyndighet til 
kommunen - organisering og reglement 

Utsatt, se K-sak 80/17, 13.12.2017 

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

Arbeidet pågår 

  74/17 Utvidet sone for midlertidig forbud mot 
tiltak 

Effektuert 

  75/17 R-309 Detaljreguleringsplan for Kvestad 
gård 

Utsatt, se K-sak 19/18, 21.03.2018 

  76/17 R-314 Detaljreguleringsplan for ny 
atkomst til Vinterbro næringspark 

Effektuert 

  77/17 Invitasjon til å delta i finansordningen for 
digitaliseringsprosjekter 

Effektuert 

  78/17 Follo lokalmedisinske senter (LMS) - 
legevakten 

Effektuert 
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  79/17 Møteplan 2018 - Formannskapet og 
Kommunestyret 

Effektuert 

  80/17 Overføring av vigselsmyndighet til 
kommunen - organisering og reglement 

Effektuert 

  81/17 Handlingsprogram 2018- 2021, med 
Budsjett 2018 og  økonomiplan 2019 - 
2021 

Effektuert. Deler av vedtaket er under 
oppfølging 

  82/17 Mulig grensejustering - rådgivende 
folkeavstemning 

Utgår, se K-sak 83/17, 13.12.2017 

  83/17 Mulig grensejustering - Utredning av 
grensejustering - Notat med forslag til 
svar til fylkesmannen 

Effektuert. Stortinget behandlet 
sammenslåinger/justering juni 2017. Se 
K-sak 21/18, 04.04.2018. 

  84/17 Nordby barnehage. Konsept Reguleringsarbeidet pågår og 
forprosjekt er igangsatt 

 

Formannskapet (F) 
I Formannskapet 2017 ble det satt opp 80 saker. 21 saker er effektuert, 46 saker 

er videresendt kommunestyret for endelig vedtak, 4 saker er under oppfølging. 5 

saker ble behandlet 2 ganger. 1 sak er utsatt. 2 saker bortfalt. Det ble holdt 12 

møter hvorav 2 var ekstraordinære. 

Definisjon på "effektuert": Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har 
utført vedtaket. 

Møtedato F-sak Sakstittel Beh. status 

  SAKER IKKE EFFEKTUERT 2012-2016:  

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

28.01.2015 12/15 Langsiktig leieavtale - Moerveien 10 Rådmannen fikk aksept til å forlenge 
leieavtalen som nå har utløpsdato 
31.12.2020. Rådmannen foreslo derfor å 
avvente konkurransen om leie i Ås 
sentrum til resultatet av 
kommunereformen er klarlagt. Se også 
K-sak 20/17, 05.04.2017. 

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

ferdigbehandling 

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

Under oppfølging 

02.03.2016 13/16 Ås kommunes reglementer - Ad hoc 
utvalg for revidering 2016 

Under oppfølging. 

  1. tertial 2017  

25.01.2017 1/17 Oppfølging av kommunereformen Se K-sak 1/17, 01.02.2017 

25.01.2017 2/17 Gnr 61 bnr 56 - Idrettsveien 2 - Boblehall 
- Klage på, og anmodning om 
ettergivelse av gebyr 

Effektuert 
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25.01.2017 3/17 Flytting av midler fra kjøp av tjenester til 
BPA og omsorgslønn 

Se K-sak 4/17, 01.02.2017 

25.01.2017 4/17 Uttreden av kommunale verv - Knut 
Tønnes Steenersen (FrP) - Nyvalg 

Effektuert 

25.01.2017 5/17 Søknad om permisjon fra kommunale 
verv - Live Holck Johannessen (Ap) 

Effektuert 

01.03.2017 6/17 Plan for omstillingsprosjektet 2017-2020 Se K-sak 10/17, 15.03.2017 

01.03.2017 7/17 Arbeidsgruppe - Tjenestebasert 
budsjettering 

Effektuert 

01.03.2017 8/17 Alternativer for bruk av Bjørnebekk Se K-sak 11/17, 15.03.2017 

01.03.2017 9/17 Kommunal tilskuddsordning til studenter 
som melder flytting 

Tilbakesendt, se F-26/17, 05.04.2017 

01.03.2017 10/17 Gnr 60 Bnr 1 - Haugerud Gård - Søknad 
om deling -  Dispensasjon 

Effektuert 

01.03.2017 11/17 Frivilligsentralens styringsstruktur og 
organisasjonsform 

Tilbakesendt. Se F-sak 66/17, 08.11.2017 

01.03.2017 12/17 Søknad om fritak fra kommunale verv - 
Marianne Frid Nordby (H) 

Se K-sak 16/17, 15.03.2017 

01.03.2017 13/17 Klage på avslag om omsorgsbolig Effektuert 

01.03.2017 14/17 Høring - Nærpolitireformen Effektuert 

01.03.2017 15/17 Innføring av egenandel 2 for kommunal 
fysioterapi 

Se K-sak 15/17, 15.03.2017 

01.03.2017 16/17 Årlig lønnsevaluering av rådmannen Effektuert 

15.03.2017 17/17 Utbyggingsavtale for Solberg Øst Se K-sak 12/17, 15.03.2017 

15.03.2017 18/17 Uttalelse til klager fra kommuner over 
politidirektoratets avgjørelse om 
tjenestesteder i Øst politidistrikt 

Effektuert 

05.04.2017 19/17 Søndre Moer - gnr 54 bnr 403 - 
forespørsel om omregulering 

Mindretallsanket, se K-sak 22/17, 
19.04.2017 

05.04.2017 20/17 Gjesteelevsgaranti for skolegang i andre 
kommuner 

Se K-sak 17/17, 19.04.2017 

05.04.2017 21/17 Fritak for eiendomsskatt 2017 Se K-sak 18/17, 19.04.2017 

05.04.2017 22/17 Nordby barnehage - Mulighetsstudie Utsatt til reguleringssak har vært til 1. 
gangs behandling i HTM 

05.04.2017 23/17 Ny selskapsavtale Follo Distriktsrevisjon 
IKS 

Se K-sak 19/17, 19.04.2017 

05.04.2017 24/17 Samlokalisering av kommunale tjenester 
i Ås sentrum 

Se K-sak 20/17, 19.04.2017 

05.04.2017 25/17 Ny bestemmelse om etablering av 
hybelhus/bygning for bofellesskap i 
kommuneplanens arealdel - Høring og 
off. ettersyn 

Effektuert 

05.04.2017 26/17 Kriterier for kommunal tilskuddsordning 
til studenter som melder flytting 

Effektuert 

05.04.2017 27/17 Søknad om støtte til Rygge Airport AS Saken bortfalt 
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05.04.2017 28/17 Økonomisk støtte til gjennomføring av 
Sommertoget 2017 

Effektuert 

05.04.2017 29/17 Sponsormidler til ÅsMart`n Effektuert 

05.04.2017 30/17 Utbygginger i helse og sosialsektoren i 
Ås kommune 

Se K-sak 21/17, 19.04.2017 

19.04.2017  Drøfting - Eierstyring - 
Representantskapsmøter i de 
interkommunale selskapene (IKS) 

 

  2. tertial 2017  

10.05.2017 31/17 Årsmelding 2016 Se K-sak 25/17, 23.05.2017 

10.05.2017 32/17 Ås kommunes årsregnskap 2016 Se K-sak 26/17, 23.05.2017 

10.05.2017 33/17 Voksenopplæring - organisasjonsendring Se K-sak 27/17, 23.05.2017 

10.05.2017 34/17 Uttreden av kommunale verv - Per-Helge 
Aurdal (FrP) - Nyvalg 

Effektuert 

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

Under oppfølging 

14.06.2017 36/17 1. tertialrapport 2017 Se K-sak 31/17, 21.06.2017 

14.06.2017 37/17 Budsjettreguleringer 1. tertial 2017 Se K-sak 32/17, 21.06.2017 

14.06.2017 38/17 Planrammer og forutsetninger 
Handlingsprogram 2018-2021 

Effektuert 

14.06.2017 39/17 Tjenestebasert budsjettering, anbefaling 
fra arbeidsgruppen 

Se K-sak 33/17,21.06.2017 

14.06.2017 40/17 Skolebehovsanalyse Ås sentrum 2017 Se K-sak 30/17,21.06.2017 

14.06.2017 41/17 Utredning av alternativ lokalisering av ny 
skole i Åsgård skolekrets 

Se K-sak 29/17,21.06.2017 

14.06.2017 42/17 Øst 110-sentral IKS Se K-sak 34/17,21.06.2017 

14.06.2017 43/17 Ny bestemmelse om etablering av 
hybelhus/bygning for bofellesskap i 
kommuneplanens arealdel 

Se K-sak 35/17,21.06.2017 

14.06.2017 44/17 Alternativ til vold Se K-sak 41/17,21.06.2017 

14.06.2017 45/17 Gnr 15 bnr 3 - Åsulvsvei 1 - Fradeling av 
eiendom - Søknad om dispensasjon fra 
arealformål 

Effektuert/påklaget. Se F-sak 69/17, 
formannskapet 08.11.2017 

14.06.2017 46/17 Orienteringssak om Follo legevakt og 
forskriftsendring 

Se K-sak 42/17,21.06.2017 

14.06.2017 47/17 Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2018-
2021 

Se K-sak 38/17,21.06.2017 

14.06.2017 48/17 Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og 
friluftsliv 2018-2021 

Se K-sak 39/17,21.06.2017 

14.06.2017 49/17 TV-aksjonen 2017 - Unicef - Læring i krig Effektuert 

30.08.2017 50/17 Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - 
Landingsplass for helikopter - Søknad om 
dispensasjon 

Utsatt i påvente av HTM's behandling. Se 
F-sak 59,  11.10.2017 

30.08.2017 51/17 Bjørnebekk - Behandling av 
institusjonsbyggene etter avsluttet 
mottaksdrift 

Utsatt i påvente av HTMs behandling. Se 
F-sak 60/17,  11.10.2017 
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30.08.2017 52/17 Tolkning/praktisering av § 18.1 om 
utnyttelsesgrad og høyder i 
kommuneplanens planbestemmelser 

Saken bortfalt/behandles ikke av 
formannskapet. Se K-sak 47/17, 
06.09.2017 

30.08.2017 53/17 Ås martn - søknad om lån til dekning av 
underskudd 

Se K-sak 48/17, 06.09.2017 

30.08.2017 54/17 Søknad om permisjon fra verv i 
Kommunestyret - Sverre Strand Teigen 
(H) 

Effektuert 

30.08.2017 55/17 Forslag på kandidater til militær, 
alminnelig skjønnsnemnd for Follo 

Effektuert 

30.08.2017 56/17 Søknad om forlengelse av permisjon  fra 
verv som leder og medlem av HTM - Live 
Holck Johannessen (Ap) 

Effektuert 

  3. tertial 2017  

11.10.2017 57/17 2. tertialrapport 2017 Se K-sak 49/17, 25.10.2017 

11.10.2017 58/17 Budsjettreguleringer 2. tertial 2017 Se K-sak 50/17, 25.10.2017 

11.10.2017 59/17 Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - 
Landingsplass for helikopter - Søknad om 
dispensasjon 

Mindretallsanket til K 25.10.2017 som 
tilbakesendte den til HTM og F. Se K-sak 
14/18, 21.03.2018 

11.10.2017 60/17 Bjørnebekk - Behandling av 
institusjonsbyggene etter avsluttet 
mottaksdrift 

Under oppfølging 

11.10.2017 61/17 Utflytting av virksomheter som i dager er 
lokalisert i Rådhusplassen 29 

Se K-sak 53/17, 25.10.2017 

11.10.2017 62/17 Overføring av vigselsmyndighet til 
kommunen - organisering og reglement 

Se K-sak 80/17, 13.12.2017 

11.10.2017 63/17 Vurdering av lån til Ås mart'n og 
forholdet til reglene for offentlig støtte 

Se K-sak 56/17, 25.10.2017 

25.10.2017 64/17 Søknader om fritak for eiendomsskatt § 
7 for 2018 

Se K-sak 59/17, 22.11.2017 

08.11.2017 65/17 Handlingsprogram 2018- 2021, med 
Budsjett 2018 og  økonomiplan 2019 - 
2021 

Se F-sak 77/17, 22.11.2017 

08.11.2017 66/17 Frivilligsentralens styringsstruktur og 
organisasjonsform 

Se K-sak 60/17, 22.11.2017 

08.11.2017 67/17 Tjenesteanalyse - 
Introduksjonsordningen i Ås 

Se K-sak 61/17, 22.11.2017 

08.11.2017 68/17 Norby barnehage. Konsept Se K-sak 63/17, 22.11.2017 

08.11.2017 69/17 Gnr 15 bnr 3 - Åsulvsvei 1 - Fradeling av 
eiendom - Klage på vedtak om 
dispensasjon fra LNF-formålet 

Fylkesmannen omgjorde 26.03.2018 
kommunens vedtak til avslag, jf. 
referatsak i formannskapet 02.05.2018.  

08.11.2017 70/17 Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon 
- Klage på vedtak om avslag 

Fylkesmannen stadfestet 23.01.2018 
kommunens vedtak. Effektuert. 

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

Under oppfølging. 
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Møtedato F-sak Sakstittel Beh. status 

08.11.2017 72/17 Gnr 100 bnr 1 - Øvre Melby - 
Sundbyveien 17 - Søknad om 
dispensasjon for fradeling av boligtomt 

Effektuert. 

08.11.2017 73/17 Lokalisering av ny svømme-/idrettshall i 
nærhet til Ås sentrum 

Se K-sak 73/17, 13.12.2017 

08.11.2017 74/17 Invitasjon til å delta i finansordningen 
for digitaliseringsprosjekter 

Se K-sak 77/17, 13.12.2017 

08.11.2017 75/17 Follo lokalmedisinske senter (LMS) - 
legevakten 

Se K-sak 78/17, 13.12.2017 

08.11.2017 76/17 Møteplan 2018 - Formannskapet og 
Kommunestyret 

Se K-sak 79/17, 13.12.2017 

22.11.2017 77/17 Handlingsprogram 2018- 2021, med 
Budsjett 2018 og  økonomiplan 2019 - 
2021 

Se K-sak 81/17, 13.12.2017 

22.11.2017 78/17 Mulig grensejustering - folkeavstemning Se K-sak 82/17, 13.12.2017 

22.11.2017 79/17 Mulig grensejustering - Utredning av 
grensejustering - Notat med forslag til 
svar til fylkesmannen 

Se K-sak 83/17, 13.12.2017 

22.11.2017 80/17 R-317 Detaljreguleringsplan for Åsgård 
skole - framdrift 

Se K-sak 62/17, 22.11.2017 

 

Administrasjonsutvalg (ADM) 
I Administrasjonsutvalget 2017 ble det satt opp 17 saker. 
3 saker er effektuert. 13 saker er videresendt K og 1 sak er videresendt F for 

endelig vedtak. Det ble holdt 8 møter. 1 møte ble avlyst. 
 

Definisjon på "effektuert": Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har 
utført vedtaket. 

Møtedato ADM-sak Sakstittel Beh. status 

  1. tertial 2017 
 

25.01.2017 1/17 Ås kommunes innspill til KS - debattheftet 2017 Effektuert 

01.03.2017 2/17 Plan for omstillingsprosjektet 2017-2020 Se K-sak 10/17, 
15.03.2017 

01.03.2017 3/17 Arbeidsgruppe - Tjenestebasert budsjettering Se F-sak 7/17, 
01.03.2017 

01.03.2017 4/17 Alternativer for bruk av Bjørnebekk Se K-sak 11/17, 
15.03.2017 

05.04.2017 5/17 Samlokalisering av kommunale tjenester i Ås sentrum Se K-sak 20/17                                                         

05.04.2017 6/17 Utbygginger i helse og sosialsektoren i Ås 
kommune 

Se K-sak 21/17, 
19.04.2017 

  2. tertial 2017  

10.05.2017 7/17 Årsmelding 2016 Se K-sak 25/17, 
23.05.2017 

10.05.2017 8/17 Voksenopplæring - organisasjonsendring Se K-sak 27/17, 
23.05.2017 
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Møtedato ADM-sak Sakstittel Beh. status 

14.06.2017 9/17 1. tertialrapport 2017 Se K-sak 31/17, 
21.06.2017 

14.06.2017 10/17 Budsjettreguleringer 1. tertial 2017 Se K-sak 32/17, 
21.06.2017 

  3. tertial 2017  

11.10.2017 11/17 2. tertialrapport 2017 Se K-sak 49/17, 
25.10.2017 

11.10.2017 12/17 Budsjettreguleringer  2. tertial 2017 Se K-sak 50/17, 
25.10.2017 

11.10.2017 13/17 Utflytting av kommunale virksomheter lokalisert i 
Rådhusplassen 29 

Se K-sak 53/17, 
25.10.2017 

11.10.2017 14/17 Stilling som sekretær for kommunestyret - 
Stillingsutlysning 

Effektuert 

08.11.2017 15/17  Handlingsprogram 2018 - 2021, med budsjett 
2018 og økonomiplan 2019 - 2021 

Se K-sak 81/17, 
13.12.2017 

08.11.2017 16/17 Tjenesteanalyse - Introduksjonsordningen i Ås Se K-sak 
61/17,22.11.2017 

13.12.2017 17/17 Omorganisering av enhetene Vei, idrett og natur 
(VIN) og Vann, avløp og renovasjon (VAR) 

Effektuert 

 

Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) 
I Hovedutvalg for helse og sosial 2017 ble det satt opp 26 saker. 7 saker ble 
effektuert, 16 saker ble videresendt formannskapet eller kommunestyret, 2 saker 

er under oppfølging, 1 sak ble tilbakesendt rådmannen. Det ble holdt 8 møter. 
 

Definisjon på "effektuert". Saken er endelig vedtatt, og administrasjonen har 
utført vedtaket. 

Møtedato 
HHS-
sak Sakstittel Beh. status 

  1. TERTIAL 2017:  

18.01.2017 1/17 Søknad om salgsbevilling for alkohol - 
Bryggutsalg AS 

Effektuert 

18.01.2017 2/17 Søknad om skjenkebevilling 2016 - 2020, 
Jams Vinterbro AS 

Effektuert 

18.01.2017 3/17 Handlingsplan for et godt psykososialt 
miljø i skolene og SFO 

Effektuert 

18.01.2017 4/17 Flytting av midler fra kjøp av tjenester til 
BPA og omsorgslønn 

Se K-sak 4/17, 01.02.2017 

15.02.2017 5/17 Frivilligsentralens styringsstruktur og 
organisasjonsform 

Se F-sak 11/17, 01.03.2017 

29.03.2017 6/17 Forskrift - Rett til langtidsopphold i 
sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt 
tilrettelagt for heldøgns tjenester – 
kriterier og ventelister 

Se K-sak 24/17, 19.04.2017 
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Møtedato 
HHS-
sak Sakstittel Beh. status 

29.03.2017 7/17 Samlokalisering av kommunale tjenester 
i Ås sentrum 

Se K-sak 20/17, 19.04.2017 

29.03.2017 8/17 Utbygginger i helse og sosialsektoren i Ås 
kommune 

Se K-sak 21/17, 19.04.2017 

29.03.2017 9/17 Søknad om salgsbevilling for alkohol 
2017 - 2020, Follo Ølutsalg AS 

Effektuert 

29.03.2017 10/17 Søknad om skjenkebevilling 2017 - 2020, 
Thuv-Srirabai AS (Restaurant Chillin') 

Effektuert 

  2. TERTIAL 2017:  

03.05.2017 11/17 Årsmelding 2016 Se K-sak 25/17, 23.05.2017 

03.05.2017 12/17 Integrering av flyktninger i Ås kommune Saken tilbakesendt rådmannen 

07.06.2017 13/17 Status og utfordringen innenfor Rus og 
psykisk helsetjeneste i Ås kommune 
2017 

Under oppfølging 

07.06.2017 14/17 1. tertialrapport 2017 Se K-sak 31/17, 21.06.2017 

07.06.2017 15/17 Budsjettreguleringer 1. tertial 2017 Se F-sak 32/17, 21.06.2017 

07.06.2017 16/17 Omlegging til tjenestebasert 
budsjettering fra 2018 

Se K-sak 33/17, 21.06.2017 

07.06.2017 17/17 Alternativ til vold Se K-sak 41/17, 21.06.2017 

07.06.2017 18/17 Follo legevakt og forskriftsendring - en 
orientering 

Se K-sak 42/17, 21.06.2017 

07.06.2017 19/17 Inndragning av skjenkebevilling for Click 
Bar AS for brudd på alkohollovgivningen. 

Effektuert 

23.08.2017 20/18 Mat og måltider ved Moer sykehjem Under oppfølging 

  3. TERTIAL 2017:  

27.09.2017 21/17 2. tertialrapport 2017 Se K-sak 49/17, 25.10.2017 

27.09.2017 22/17 Budsjettreguleringer 2. tertial 2017 Se K-sak 50/17, 25.10.2017 

27.09.2017 23/17 Inndragning av skjenkebevilling for Tre 
Glass AS for brudd på 
alkohollovgivningen. 

Effektuert 

01.11.2017 24/17 Handlingsprogram 2018- 2021, med 
Budsjett 2018 og  økonomiplan 2019 - 
2021 

Se K-sak 81/17, 13.12.2017 

01.11.2017 25/17 Follo lokalmedisinske senter (LMS) - 
legevakten 

Se K-sak 78/17, 13.12.2017 

01.11.2017 26/17 Tjenesteanalyse - 
Introduksjonsordningen i Ås 

Se K-sak 61/17, 22.11.2017 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) 
I Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2017 ble det avholdt 8 møter, og 34 saker 

var satt opp til behandling. Av disse er 10 saker effektuert, 1 saker er under 
oppfølging, 1 sak er utsatt og 22 saker er videresendt til plan og byggekomiteen 

eller kommunestyret. 
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Definisjon på ”effektuert”: Saken er endelig vedtatt og administrasjon har utført 
vedtaket. 

Møtedato 
HOK-
sak Sakstittel Beh. status 

  1. TERTIAL 2017:  

18.01.2017 1/17 Utredning av barneskole på Dyster-Eldor Se K-sak 3/17, 01.02.2017 

 2/17 Til høring- skolebehovsanalyse Ås 
tettsted 

Under oppfølging 

 3/17 Handlingsplan for et godt psykososialt 
miljø i skolene og SFO 

Effektuert 

 4/17 Rammeplan for skolefritidsordningen i 
Ås 

Effektuert 

 5/17 Mal- tilstandsrapport for barnehager og 
skoler 2016 

Effektuert 

 6/17 Mulighetsstudier fra White Arkitekter og 
divA Arkitekter - Høring 

Utsatt 

15.02.2017 7/17 Mulighetsstudier fra White Arkitekter og 
divA Arkitekter - Høring 

Se PBK-sak 1/17, 15.02.2017 

 8/17 Søknad om fritak fra verv i utvalg under 
HOK - Marianne Frid Nordby (H) - Nyvalg 

Effektuert 

29.03.2017 9/17 Endring av ledelsesmodell Søråsteigen 
og Tunveien barnehage 

Effektuert 

 10/17 Søknad om gjesteelevgaranti for ikke - 
kommuneriktig skolegang til politisk 
behandling i HOK 

Se K-sak 17/17, 19.04.2017 

 11/17 Samlokalisering av kommunale tjenester 
i Ås sentrum 

Se K-sak 20/17, 19.04.2017 

 12/17 Støtte til uorganisert ungdom - våren 
2017 

Effektuert 

 13/17 Nordby barnehage - Mulighetsstudie Se F-sak 22/17, 05.04.2017 

  2. TERTIAL 2017  

03.05.2017 14/17 Tilstandsrapport - barnehager i Ås 
kommune 2016 

Effektuert 

 15/17 Voksenopplæring - organisasjonsendring Se K-sak 27/17, 23.05.2017 

 16/17 Årsmelding 2016 Se K-sak 25/17, 23.05.2017 

07.06.2017 17/17 Skolebehovsanalyse Ås sentrum 2017-
2030 

Se K-sak 30/17, 21.06.2017 

 18/17 Tilstandsrapport skoler 2016 Se K-sak 44/17, 21.06.2017 

 19/17 Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2018-
2021 

Se K-sak 38/17, 21.06.2017 

 20/17 Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og 
friluftsliv 2018-2021 

Se K-sak 39/17, 21.06.2017 

 21/17 Ungdomsrådet - forslag til endringer Se K-sak 45/17, 21.06.2017 

 22/17 1. tertialrapport 2017 Se K-sak 31/17, 21.06.2017 

 23/17 Budsjettreguleringer 1. tertial 2017 Se K-sak 32/17, 21.06.2017 

 
24/17 Omlegging til tjenestebasert 

budsjettering fra 2018 
Se K-sak 33/17, 21.06.2017 

23.08.2017 25/17 Barnehage- og skolerute 2017 Effektuert 
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Møtedato 
HOK-
sak Sakstittel Beh. status 

 26/17 Representanter til frie plasser i 
ungdomsrådet 

Effektuert 

 27/17 Ås Martn - søknad om lån til dekning av 
underskudd 

Se K-sak 48/17, 06.09.2017 

  3. TERTIAL 2017  

27.09.2017 28/17 2. tertialrapport 2017 Se K-sak 49/17, 25.10.2017 

 29/17 Budsjettreguleringer 2. tertial 2017 Se K-sak 50/17, 25.10.2017 

 30/17 Mal for tilstandsrapport 2017 Effektuert 

01.11.2017 31/17 Norby barnehage. Konsept Se K-sak 84/17, 13.12.2017 

 

32/17 Ås kulturhus - oppgradering og 
sikringstiltak av kinoteater og 
kinovestibyle 

Se K-sak 64/17, 22.11.2017 

 
33/17 Tjenesteanalyse - 

Introduksjonsordningen i Ås 
Se K-sak 61/17, 22.11.2017 

 

34/17 Handlingsprogram 2018- 2021, med 
Budsjett 2018 og  økonomiplan 2019 - 
2021 

Se K-sak 81/17, 13.12.2017 

 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) 
I hovedutvalg for teknikk og miljø ble det i 2017 holdt 10 møter og satt opp 86 
saker. 

20 saker er effektuert, 19 saker er under oppfølging, 44 saker er videresendt til F 
eller K for endelig vedtak, 1 sak er sendt til offentlig ettersyn og 2 saker er 

utsatt. 
 
Definisjon på "effektuert": Saken er endelig vedtatt og administrasjonen har 

utført vedtaket. 

Møtedato 
HTM-
sak Sakstittel Behandlingsstatus 

  SAKER IKKE EFFEKTUERT 2009-2016:  

17.09.2009 102/09 Nedleggelse av kommunale veier Prosjektet avventes til 
saksbehandlingskapasiteten er økt i 
enheten 

17.01.2013 21/13 Gnr 110 bnr 21 – Grevlingvn 1 – klage på 
pålegg om tilknytning til kommunalt 
vann- og avløpsnett 

Det er byggemeldt nytt hus med 
tilkobling til kommunalt vann og avløp. 
Pålegget blir således utført 

12.12.2013 119/13 R-268 – Reguleringsplan for et område 
ved Bølstadfeltet 

Regulering er ikke lengre aktuell. Saken 
ble løst uten regulering 

27.02.2014 19/14 Gnr 39 bnr 35 - Vedtak om tvangsmulkt Under oppfølging. Videre oppfølging 
avhenger av hvorvidt eiendommen 
m\kan klassifiseres som fritidsbolig eller 
bolig. 

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

Oppfølging pågår, tiltak utført, ny 
oppfølging i 2018 
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Møtedato 
HTM-
sak Sakstittel Behandlingsstatus 

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

Saken avventes i påvente av gå- og 
sykkelstrategien 

    *Ny kommunestyreperiode 2015-2019   

03.12.2015 6/15* R-288 Detaljreguleringsplan for 
Sjøskogenveien 2 

Under arbeid 

03.12.2015 11/15* VA-sanering Dysterskogen Arbeidet pågår. Ferdigstilles i løpet av 
2018. 

    1. tertial 2017  

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

Gjelder Åsgård skole. Området er under 
regulering og anskaffelse på arkitekt 
pågår. Mulighetsstudiene benyttes som 
kunnskapsgrunnlag 

  2/17 R-298 Detaljreguleringsplan for Haug 
gård 

Saken har vært til offentlig ettersyn. 
Fylkesmannen har fremmet innsigelse til 
forslaget i brev 24.04.2017 

  3/17 Klager på R-286 Reguleringsplan for E18 
Retvet - Vinterbro 

Se K-sak 6/17, 01.02.2017 
Klage ikke tatt til følge. Stadfestet av 
fylkesmannen 10.02.2017 

  4/17 R-297 Reguleringsplan for Rustad skole - 
klage på vedtak 

Se K-sak 7/17, 01.02.2017 
Klage ikke tatt til følge. Stadfestet av 
fylkesmannen. 

  5/17 Gnr 113 bnr 2, 30 - Ad Hoc utvalg for 
Breivoll - Anbefaling om fremtidig 
organisering av Breivoll 

Se K-sak 2/17, 01.02.2017 
Effektuert. Forhandlinger med DNT 
pågår. 

  6/17 Gnr 42 bnr 319 - Raveien 2 - 
Hovedombygging med påbygg - 
Dispensasjon - Revidert søknad 

Effektuert 

  7/17 Gnr 61 bnr 56 - Idrettsveien 2 - Boblehall 
- Klage på, og anmodning om 
ettergivelse av gebyr 

Se F-sak 2/17, 25.01.2017 
Effektuert. 

  8/17 Gnr 113 bnr 195 - Nesset Terrasse 7, 9 
og 11 - Takoverbygg over tre terrasser - 
Klage på vedtak om dispensasjon og 
byggetillatelse 

Effektuert 

16.02.2017 9/17 Klage på vedtak - R-296 
Detaljreguleringsplan for Moerveien 10 

Se K-sak 13/17, 15.03.2017 
Klage ikke tatt til følge. Stadfestet av 
fylkesmannen 30.03.2017 

  10/17 Gnr 42 bnr 113 - Lyngveien 33 - 
Behandling av dispensasjonsspørsmål: 
Bruksendring og nytt tilbygg 

Effektuert 

  11/17 R-299 - Detaljreguleringsplan for 
massemottak på Aalerud gård 

Se K-sak 14/17, 15.03.2017 

  12/17 Ny viltvaktordning for Ås kommune Effektuert 

  13/17 Gnr 60 bnr 1 - Haugerud Gård - Søknad 
om deling -  Dispensasjon 

Se F-sak 10/17, 01.03.2017 
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Møtedato 
HTM-
sak Sakstittel Behandlingsstatus 

  14/17 Gnr 73 bnr 192 - Kroerveien - Rustad 
skole - Nybygg - 
Dispensasjon/Rammetillatelse 

Effektuert 

  15/17 Avklaring av grensesnitt mellom 
kommunalt og privat ledningsnett 

Effektuert 

30.03.2017 16/17 R-282 Områdereguleringsplan for 
Solberg øst - Behandling av klage på 
vedtak 

Se K-sak 23/17 19.04.2017 
Klage ikke tatt til følge. Stadfestet av 
fylkesmannen 05.09.2017 

  17/17 Gnr 61 bnr 73 og 56 - Ås Stadion 
Grusbanen - Modulskole -  Klage på 
dispensasjon fra formål 

Effektuert 

  18/17 Modulskole på Ås stadion - 
Trafikksikkerhetstiltak 

Effektuert 

  19/17 Forslag til ny 
kommuneplanbestemmelse om 
hybelhus legges ut på høring og offentlig 
ettersyn 

Se F-sak25/17, 05.04.2017 

  20/17 Gnr 42 bnr 113 - Lyngveien 33 - 
Tilbygg/bruksendring - Klage på vedtak 
om avslag 

Effektuert 

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

Under arbeid 

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

Under arbeid 
 

  23/17 Gnr 104 bnr 1 - Vinterbro Næringspark - 
Rema 1000 distribusjonssenter - Søknad 
om dispensasjon for sykkelparkering og 
blågrønn faktor 

Effektuert 

  24/17 Søndre Moer - gnr 54 bnr 403 - 
forespørsel om omregulering 

Se K-sak 22/17 19.04.2017 

  25/17 Varsel om midlertidig forbud mot tiltak 
innenfor Ås sentralområde 

Effektuert 

  26/17 Samlokalisering av kommunale tjenester 
i Ås sentrum 

Se K-sak 20/17 19.04.2017 
Effektuert. 

    2. tertial 2017   

04.05.2017 27/17 R-309 Detaljreguleringsplan for Kvestad 
gård 

Under arbeid 

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

Se HTM-sak 50/17, 24.08.2017 
Under oppfølging. 

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

Under oppfølging 

  30/17 Lysløyper i Ås Under oppfølging. 

  31/17 Årsmelding 2016 Se K-sak 25/17, 23.05.2017 
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Møtedato 
HTM-
sak Sakstittel Behandlingsstatus 

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

Under oppfølging 

  33/17 Midlertidig forbud mot tiltak innenfor Ås 
sentralområde 

Se K-sak 40/17, 21.06.2017 

  34/17 Ny bestemmelse om etablering av 
hybelhus/bygning for bofellesskap i 
kommuneplanens arealdel 

Se K-sak 35/17, 21.06.2017 

  35/17 R-314 Detaljreguleringsplan for ny 
atkomst til Vinterbro næringspark 

Se K-sak 76/17, 13.12.2017 

  36/17 R-286 Reguleringsplan for E 18 
Vinterbro-kommunegrensa Ski, 
Døgnhvileplass 

Se K-sak 37/17, 21.06.2017 

  37/17 R-291 Områdereguleringsplan for 
Dyster-Eldor II - Søndre del 

Se K-sak 36/17, 21.06.2017 
Effektuert. 

  38/17 R-313 Detaljreguleringsplan for 
Kjærnesveien 18 med flere 

Lagt ut til offentlig ettersyn 

  39/17 Modulskole Ås stadion - Trafikksikkerhet 
- Klage på vedtak 

Effektuert 

  40/17 Gnr 44 bnr 46 - Hestehagen 44, 46 - 
Tomannsbolig del av BK1 - Naboklage på 
vedtak om tillatelse til tiltak 

Effektuert 

  41/17 Gnr 54 bnr 420 - Hogstvetveien 27 - 
Enebolig - Klage på vedtak om avslag 

Effektuert 

  42/17 Gnr 54 bnr 376 - Sagaveien 38 - Ås 
Gjestehus - Søknad om dispensasjon fra 
arealformål og tillatt boligtype 

Effektuert 

  43/17 Gnr 15 bnr 3 - Åsulvsvei 1 - Fradeling av 
eiendom - Søknad om dispensasjon fra 
arealformål 

Se F-sak 45/17, 14.06.2017 

  44/17 Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og 
friluftsliv 2018-2021 

Se K-sak 39/17, 21.06.2017 
Under oppfølging. 

  45/17 Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2018-
2021 

Se K-sak 38/17, 21.06.2017 

  46/17 Tjenestebasert budsjettering, anbefaling 
fra arbeidsgruppen 

Se K-sak 33/17, 21.06.2017 
Under oppfølging. 

  47/17 EPC prosjekt - godkjenning av 
energisparekontrakt 

I tiltaksfasen. 

  48/17 1. tertialrapport 2017 Se K-sak 31/17, 21.06.2017 

  49/17 Budsjettreguleringer 1. tertial 2017 Se K-sak 32/17, 21.06.2017 
Effektuert 

24.08.2017 50/17 Dimensjoneringsgrunnlag med 
fortettingsstrategier 

Utredningen har vært på en 
innspillsrunde, og det er avholdt 
folkemøte. 

  51/17 Vei- og gateplan for Ås sentralområde Utredningen har vært på en 
innspillsrunde, og det er avholdt 
folkemøte. 
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Møtedato 
HTM-
sak Sakstittel Behandlingsstatus 

  52/17 Gnr 54 bnr 376 - Sagaveien 38 - Ås 
Gjestehus - Klage på vedtak om avslag 

Se K-sak 46/17, 06.09.2017 
Effektuert 

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

Reguleringsplan under arbeid 

  54/17 Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - 
Landingsplass for helikopter - Søknad om 
dispensasjon 

Se K-sak 52/17, 25.10.2017 

  55/17 R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby 
barnehage 

Under oppfølging 

  56/17 Tolkning/praktisering av § 18.1 om 
utnyttelsesgrad og høyder i 
kommuneplanens planbestemmelser 

Se K-sak 47/17, 06.09.2017 
Effektuert 

  57/17 Områdereguleringsplan for frittliggende 
småhusbebyggelse i Ås 

Under oppfølging 

  58/17 Bjørnebekk - Behandling av 
institusjonsbyggene etter avsluttet 
mottaksdrift 

Se F-sak 51/17, 30.08.2017 
Utsatt i påvente av befaring. Se HTM 
28.09.2017 

     
3. tertial 2017 

 

28.09.2017 59/17 Gnr 111 bnr 13 - Strandengveien 29 - 
Klage på avslag på flytebrygge 

Utsatt i påvente av befaring 
Se HTM-sak 71/17, 02.11.2017 

  60/17 R-288 Detaljreguleringsplan for 
Sjøskogenveien 2 

Se K-sak 51/17,  25.10.2017 

  61/17 Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - 
Landingsplass for helikopter - Søknad om 
dispensasjon  

Se K-sak 14/18, 21.03.2018 

  62/17 Bjørnebekk - Behandling av 
institusjonsbyggene etter avsluttet 
mottaksdrift 

Se F-sak 60/17 11.10.2017. Rivetillatelse 
er gitt men vedtaket er påklaget. 
Klagebehandling pågår 

  63/17 Utflytting av kommunale virksomheter 
lokalisert i Rådhusplassen 29 

Se K-sak 53/17 25.10.2017 

  64/17 2. tertialrapport 2017 Se K-sak 49/17 25.10.2017 

  65/17 Budsjettreguleringer 2. tertial 2017 se K-sak 50/17 25.10.2017 

02.11.2017 66/17 Vedlikeholdsplan 2018 Under oppfølging 

  67/17 Ås kulturhus - oppgradering og 
sikringstiltak av kinoteater og 
kinovestibyle 

Se K-sak 64/17, 22.11.2017 

  68/17 R-311 Detaljreguleringsplan for del av 
Skogveien 

Under oppfølging 

  69/17 R-309 Detaljreguleringsplan for Kvestad 
gård 

Se K-sak 75/17, 13.12.2017 

  70/17 R-314 Detaljreguleringsplan for ny 
atkomst til Vinterbro næringspark 

Se K-sak 76/17, 13.12.2017 

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

Under oppfølging 



10/18 Ås kommune - Årsmelding 2017 - 18/00079-1 Ås kommune - Årsmelding 2017 : Årsmelding med årsberetning 2017 for Ås kommune

 

87 
 

Møtedato 
HTM-
sak Sakstittel Behandlingsstatus 

  72/17 Utvidet sone for midlertidig forbud mot 
tiltak  

Se K-sak 74/17, 13.12.2017 

  73/17 Gnr 100 bnr 1 - Øvre Melby - 
Sundbyveien 17 - Søknad om 
dispensasjon for fradeling av boligtomt 

Se F-sak 72/17, 08.11.2017 

  74/17 Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon 
- Klage på vedtak om avslag 

Se F-sak 70/17, 08.11.2017 

  75/17 Gnr 26 bnr 18 - Nyveien 23 - Holtet gård 
- Søknad om dispensasjon og 
etterhåndsgodkjenning av ny bolig med 
to hybler 

Se F-sak 71/17, 08.11.2017 

  76/17 Gnr 15 bnr 3 - Åsulvsvei 1 - Fradeling av 
eiendom - Klage på vedtak om 
dispensasjon fra LNF-formålet 

Se F-sak 69/17, 08.11.2017 

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

Fylkesmannen opphevet 19.02.2018 
HTMs vedtak. Under videre oppfølging. 

  78/17 Gnr 55 bnr 187 - Liaveien 19 - Lavblokk - 
Søknad om dispensasjon 

Effektuert 

  79/17 Gnr 34 bnr 39 - Landåsveien 7 - 
Garnbutikk - Søknad om midlertidig 
dispensasjon 

Effektuert - sak avsluttet 

  80/17 Lokalisering av ny svømme-/idrettshall i 
nærhet til Ås sentrum 

Se K-sak 73/17, 13.12.2017 

  81/17 Handlingsprogram 2018 - 2021, med 
budsjett 2018 og økonomiplan 2019 - 
2021 

Se K-sak 81/17, 13.12.2017 

20.11.2017 82/17 R-317 Detaljreguleringsplan for Åsgård 
skole - framdrift 

Se K-sak 62/17, 13.12.2017 

07.12.2017 83/17 Mulighetsstudie for gang- og sykkelvei 
ved Holstad 

Effektuert. Videre oppfølging i 
forbindelse med regulering. Se HTM-sak 
83/17 

  84/17 Parkeringsbestemmelser i Ås sentrum Utsatt 

  85/17 Oppgradering av kunstgressbanene på 
Nordby og Ås stadion 

Under oppfølging 

  86/17 R-313 Detaljreguleringsplan for 
Kjærnesveien 18 m.fl. - Habilitet   

Effektuert 
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Vedlegg 2: Rapportering kulturhuset 2017 
Kommunestyrets vedtak 20.06.2012:  

Oversikt over arrangementer med antall besøkende, inntekter og utgifter for 

driften skal rapporteres i tertialrapporter og i årsrapporten.  

Egne kulturarrangementer.  

Det har vært gjennomført i alt 29 arrangementer i kulturhusets regi eller med 

kulturhuset som samarbeidspartner, med stort og smått. Det vises til vedlagte 

tabell. På disse arrangementene har det vært 6818 publikummere, med en 

brutto inntekt på kr. 392 190,-. Sammenlignet med fjoråret har besøket økt med 

1502 publikummere og kr.126 205,-. Det forsøkes å levere et bredt program – 

noe for alle og enhver. Det jobbes tett med blant annet Kulturskolen i Ås og Ås 

internasjonale kultursenter med å arrangere fellesskaps- og identitetsskapende 

arrangementer som er til fordel for alle som bor i Ås. 

 

  



10/18 Ås kommune - Årsmelding 2017 - 18/00079-1 Ås kommune - Årsmelding 2017 : Årsmelding med årsberetning 2017 for Ås kommune

 

89 
 

Andres kulturarrangementer  

Andres kulturarrangementer i Ås kinoteater og vestibyle, har trukket 8162 

publikummere over 35 forestillinger, med billettinntekter på totalt kr. 322 497,-. 

Kommunen får tilbakemeldinger fra våre kunder at det er viktig for dem å ha en 

slikt arena i Ås sentrum. 

 

Besøkstall – kino 

Ås kinoteater hadde 14111 besøkende fordelt på 201 visninger i 2017, og leverte 

en fin økning mot 2016, da det var 11432 besøkende på 199 visninger. Snittet 

per visning var på 70 besøkende, mot 57 året før. Besøket på filmfestivalen 

Fremtidsfilm ble sjudoblet fra året før, og kinoen hadde suksess med 

spesialvisninger som utendørsaktiviteter med Barnas Turlag foran visningen av 

Karsten og Petra – ut på tur, og regissørbesøk av Margreth Olin og Iram Haq. Ås 

kinoteater fikk hederlig omtale da Hugo Hermansen-prisen for Beste kino ble delt 

ut, og kinoansvarlig var nominert til Årets navn i Ås Avis. I seks av elleve aktive 
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måneder arbeidet kinoansvarlig i 100 % stilling. I hovedsak ble de ekstra 

arbeidstimene brukt på markedsføring og PR-arbeid for kulturhusets øvrige 

aktiviteter. Billettinntekter har brutto vært kr. 1 007 901,- og reklameinntekter 

kr. 28 960,-. Med unntak av én søndag, var det sommerstengt i juli.  

Utleie av lokaler  

Antall utleieforhold (kulturhusets møtelokaler) ligger på 1263. Inntektene lå på 

290 325,-. I fjor fordelte utleieforholdene seg på 7 % politikermøter, 26 % 

interne møter, 40 % lag og foreninger og 27 % ekstern utleie. Det er det samme 

i år.   

Kulturhusets lokaler i 2. etasje og seniorsenteret er i daglig bruk både til interne 

møter og utleie til eksterne leietakere. Det er et godt samspill med kommunens 

lag og foreninger, flere av dem har faste møter hos oss, ukentlige eller 

månedlige. Lokalene benyttes også i stor grad til private selskaper, minnestunder 

o.l. Festsalen over kulturskolen leies også ut til private selskaper eller konserter 

på privat initiativ. 

I september 2017 hadde kulturhuset en større salgsutstilling av kunstneren Terje 

Brofoss/ Pushwagner sine bilder. De dekket hele kommunestyresalen/ store 

salong i kulturhuset. Utstillingen var svært godt besøkt, ca. 12000 personer var 

innom Ås kulturhus for å se bildene. Flere av kommunens skoleklasser fra 3.-10. 

klasse benyttet også sjansen, og de fikk undervisning på stedet om motiv, 

teknikk og historien bak hvert bilde. Det presiseres at dette var en "stille 

periode" hva gjelder møtevirksomhet i lokalene. Etter Pushwagner-utstillingen 

hadde Jan Baker salgsutstilling med sine egne bilder, også dette var en suksess 

hva gjelder publikumstall. 
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Vedlegg 3: Investeringsoversikt 

Prosjekt / tekst 
Regnskap 
2017 

Revidert 
budsjett 
2017 

Regnskap 
tom 2017 

Total 
ramme 

0100 / Info teknologi Investeringer er 
gjennomført i henhold til plan  2 658    3 107   *   *  

0102 / Kirkelig Fellesråd 
Midlene er disponert til planlegging av kirkens 
investeringsprosjekter.  45     211   *   *  

0103 / Mindre invest.prosjekt Midlene er 
benyttet på innredning av kontorlokaler i 
Moerveien 10 samt skilt.   479     789   *   *  

0105 / Reserve for fullfinansiering av prosjekter 
etter anbudskonkurranse Jf F-sak 35/17 er 1,5 
mill. kr benyttet til å fullfinansiere prosjekt 0618 / 
Ljungbyveien.    -     13 500     -    20 000  

0114 / E.kap tilskudd KLP Midlene er innbetalt til 
KLP.   2 860     2 878   *   *  

0115 / Digitalisering av byggesaksarkiv 
Samarbeidsprosjekt med Frogn og Vestby. 
Prosjektet har vært forsinket men er nå i henhold 
til ny fremdriftsplan.      -       4 500       -      4 500  

0117 / Verferdsteknologiprosjekt Prosjektet er i 
gang og det er gjort innkjøp knyttet til utprøving 
og programvare, samt prosjektleder.     99       2 000       99      12 000  

0118 / IKT ny terminalserver plattform Prosjektet 
er ikke påbegynt     -        850       -       850  

0119 / Digitaliseringsprosjektet Prosjektleder er 
ansatt. Prosjektplan er ferdig og arbeid er 
igangsatt.      355        500       355      3 500  

01200 / Samlokalisering av tjenester rådhuset 
Arbeid pågår. Midlene er brukt til utredning av 
alternative lokasjoner.      147        250       147       250  

0121 / eArkiv Prosjektet ble påbegynt i 2017, og 
er innarbeidet i budsjettrammen for 2018.      253        -       253       -  

0201 / It-utstyr skoler Det er kjøpt inn bærbare 
PCer iPader til elever.    2 207       2 089   *   *  

0233 / Follo Barne- og ungdomsskole, nybygg i 
Ski Ski kommune administrerer prosjektet og det 
pågår i henhold til økonomi og fremdriftsplan. 
Prosjektet skal etter planen ferdigstilles til 
skolestart høsten -18   7 248     17 340   *   *  

0238 / Mobilt inventar / skoler Midlene er 
benyttet til innkjøp ved Nordbytun u-skole.    7     437   *   *  

0239 / Sjøskogen skole, utvidelse Prosjektet 
avventer skolebehovsanalysen for nordre del av 
kommunen.    21     496    1 025    46 500  
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Prosjekt / tekst 
Regnskap 
2017 

Revidert 
budsjett 
2017 

Regnskap 
tom 2017 

Total 
ramme 

0240 / Åsgård skole, utvidelse 
Reguleringsarbeidet pågår   679     2 077    2 602    338 000  

0248 / Oppgradering og sikkerhetstiltak kinosal 
Fremdriften er i henhold til plan.    545     4 000     545    4 000  

0249 / Trådløst nett og kabling på skolene 
Prosjektet ligger foran fremdriftsplanen. Arbeider 
planlagt for 2018 er påbegynt.    1 290     1 250    1 290    5 000  

0250 / Biblioteket Ås kulturhus, automatisk inn/-
utsjekk. Prosjektet er gjennomført, men ikke 
formelt avsluttet med leverandør.    460     500     460     500  

0251 / Ventilering og klimakontroll, kjeller 
kulturhus Prosjektet er igangsatt, og fortsetter i 
2018.   43     400     43     400  

0252 / Oppgradering utearealer skoler og 
barnehager Det er etablert ballbinge på Kroer 
skole, utbedret uteområder ved Sagaskogen avd 
Sagalund og ved Brønnerud skole.    790     1 000     790    3 000  

0253 / Solberg skole, inventar og IKT utstyr 
Midlene er benyttet til prosjektering og innkjøp av 
inventar   753     979     773    10 000  

0301 / Demenssenteret, inventar Det gjenstår 
noen anskaffelser før prosjektet kan avsluttes   8 963     9 421    11 490    11 948  

0303 / Demenssenteret, tilpasninger med 
kortlesere etc. på hus 1 og 2 Kortleserne er ferdig 
installert og testet. Prosjektet er avsluttet jf K-sak 
32/17   485     485     485     500  

0304 / Kjøp av transportmiddel HS Bilen ble 
levert i desember.    19     700   *   *  

0307 / Moer sykehjem 1 byggetrinn 2016-2021 
Forprosjekt pågår   3 089     3 120    4 028    190 488  

0309 / Carport Granheim Carporten er ferdig, 
men sluttoppstilling fra Statens vegvesen knyttet 
til vei på utsiden er ikke klar.    977     1 056   *   *  

0316 / IT utstyr HS Gjennomført i henhold til plan   122     369   *   *  

0323 / Fastlegekontor på Moer, Prosjektet er 
gjennomført og drift av kontoret er i gang.    697     1 000     697    1 000  

0324 / Utskiftning av senger på Moer Det 
arbeides med forberedelse av anskaffelse. Innkjøp 
planlegges i 2018.   -     250     -    1 000  

0325 / Omsorgsboliger nord, nybygg Prosjektert 
venter på en avgjørelse i fylkesmannens arbeid 
med grensejustering.   1     -     1    75 000  

0401 / Minnelund   -     20     80     100  
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Prosjekt / tekst 
Regnskap 
2017 

Revidert 
budsjett 
2017 

Regnskap 
tom 2017 

Total 
ramme 

Arbeidet på Kroer/Nordby er under planlegging  

0500 / Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og 
friluftsliv Etablering av Tuftepark skal skje i 
samarbeid med NMBU. Dette arbeidet er ikke 
påbegynt.  
Det er mottatt tilskuddsmidler til arbeid på 
Breivoll. Dette og andre deler av planen er utsatt 
til ny prosjektleder er ansatt.  -  604     3 739   *   *  

0502 / Tiltaksplan trafikksikkerhet Veilys 
gjennom Aschjemskogen er tilnærmet ferdigstilt. 
Oppussing etter gravearbeider gjennomføres 
våren -18.  
Tiltak tilknyttet modulskolen er utført. Øvrige 
tiltak mangler finansiering og avventer ny tildeling 
av tilskudd gjennom Aksjon skoleveg.   1 103     2 764   *   *  

0504 / Oppgradering av offentlige arealer Enkle 
tiltak ved sykkelparkering er utført. For øvrig 
utsettes prosjektet til områdereguleringen av 
sentrum er gjennomført.      19        940      2 078      3 000  

0505 / Hurtigladepunkt for El-bil Arbeidet starter 
i 2018     -       1 300       -      2 100  

0506 / Rehabilitering kunstgressbane Ås Arbeidet 
starter i 2018     -       3 850       -      3 850  

0508 / Oppgradering veilysanlegg Prosjektet 
pågår    2 435       3 847      4 588      9 463  

0509 / Standardheving parkeringsplasser og 
etablering av parkeringsautomater Oppstart 
planlegges i 2018     9       2 634   *   *  

0510 / Tiltaksplan Lillebrand og Storebrand 
Prosjektet er under planlegging. Endelig avtale vil 
bli fremlagt for politisk behandling i 2018     -       1 000       -      1 000  

0516 / Kjærnesveien Ekspropriasjon er 
gjennomført, grunnarbeider starter i 2018     752       1 500       752      1 500  

0517 / Breivoll - Tilrettelegging av ny leieavtale 
Forhandling med DNT pågår. Prosjektet er tilført 
midler i 2018. De har påløpt kostnader til bl.a. 
tilstandsvurdering av bygningsmassen     46        -       46       -  

0600 / Rustad skole, utvidelse Prosjektet følger 
avtalt økonomi og fremdriftsplan 

   42 803      50 789      51 923  
    361 

000  

0618 / Ljungbyveien, nye omsorgsboliger 
Prosjektet pågår i henhold til fremdriftsplan. Det 
er usikkert om totalrammen er tilstrekkelig. 
Kostnadsreduserende tiltak utredes.    6 420       9 971      8 953      16 500  

0622 / Alternative kontorlokaler Prosjektet 
pågår. Tidsrammen er krevende.     19       1 500       19      1 500  
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Prosjekt / tekst 
Regnskap 
2017 

Revidert 
budsjett 
2017 

Regnskap 
tom 2017 

Total 
ramme 

0623 / FDV system Negativ ramme skyldes 
merforbruk på prosjektet i 2016. Prosjektet 
fortsetter i 2018 og er tildelt midler for 2018 i K-
sak 81/17.     -  - 176       775       600  

0624 / Solfallsveien, nye omsorgsboliger 
Planprosessen pågår     63       1 099       524      30 840  

0626 / Trafikksikkerhetstiltak Rustad Tiltak er 
gjennomført i henhold til plan    1 103       1 991      1 127      2 000  

0658 / Kjøp av eiendom Midlene er benyttet til 
kjøp av bygget i Langbakken der Tannklinikken lå.     3 076    24 955   *   *  

0660 / Asfaltering grusveier Gjenværende midler 
fra 2016 skal benyttes på Kjærnesveien i 2018.      -        244       -       500  

0662 / Biler/Maskiner. Vei, idrett og natur 
Utskifting av kjøretøy og maskiner pågår i henhold 
til plan    1 020       3 962   *   *  

0669 / Borggården Kulturhuset Prosjektet er 
avsluttet.      9        9      8 158      8 158  

0673 / Solberg skole, utvidelse Prosjektet pågår i 
henhold til økonomi og fremdriftsplan    107 697    120 401      151 152  

    257 
600  

0675 / Demenssenteret, nybygg Prosjektet er 
sluttført. Prøvedriftperioden gjenstår    22 764   25 757      123 403  

    126 
818  

0689 / Ny svømmehall Utredning pågår     3        317       36       350  

0690 / Modulskole Ås stadion Modulskolen er 
åpnet. Det pågår forhandlinger om sluttoppgjør.    37 920     37 626      40 295      72 000  

0691 / Ny barnehage Nordby Reguleringsarbeidet 
pågår og forprosjekt er satt i gang.      661       2 000       637      80 000  

0698 / Buffer mindre investeringer Prosjektet skal 
benyttes i forbindelse med avslutning av øvrige 
prosjekter. Det har ikke vært behov for potten i 
2017.      -        378   *   *  

0700* / Standardheving/Påkostning Vedlikehold 
er gjennomført i henhold til vedtatt 
vedlikeholdsplan. Hovedprosjekt i Tunveien og 
Hellinga.     13 339    15 078   *   *  

07011 / Bjørnebekk Driften er avsluttet, men det 
er avsatt midler til å sikre byggene, samt legge nye 
VA ledninger, strøm og varme til 
administrasjonsbygget. Utredning av forslag til 
videre bruk av området skal gjennomføres.     905       2 828   *   *  

0752 / Dyster/Eldor Salgsforberedende arbeid 
pågår     37       6 382       55      6 400  

0773 / Videreutvikling av SD-anlegg Prosjektet 
pågår.      454       1 084   *   *  

0777 / Åshallen / nytt tak og gulv 
Prosjektet er ferdigstilt     -        174      7 826      8 000  



10/18 Ås kommune - Årsmelding 2017 - 18/00079-1 Ås kommune - Årsmelding 2017 : Årsmelding med årsberetning 2017 for Ås kommune

 

95 
 

Prosjekt / tekst 
Regnskap 
2017 

Revidert 
budsjett 
2017 

Regnskap 
tom 2017 

Total 
ramme 

0778 / Utvendig renovering - Ås og Nordby kirke 
Byggeprosjektet er avsluttet. Søknad om 

rentekompensasjon er godkjent av 

Husbanken.    1 542       1 565      7 877      7 644  

0779 / Ombygging Myrveien 16, Ny lagerhall 
Prosjektet planlegges i sammenheng med 
midlertidig modulbygg på «Hangartomta»     -       2 976       24      3 000  

0780 / EPC Prosjektet er forsinket fra 
leverandørens side. Fysiske tiltak gjennomføres i 
2018     1 817       6 966      1 852      40 000  

0781 / Utvidelse Nordby kirkegård 
Midlene er disponert til forprosjekt 
og forberedelse for anbudsinnhenting av 
anleggsgartner Anskaffelsen er planlagt i 2018.    253     3 711     841    4 300  

0800 / Togrenda 1 VAR Hovedprosjektet er 
ferdigstilt. Det har vært skiftet ut vann og -
avløpsledninger.    13 525     *   *   *  

0805 / Hovedplan Vannforsyning Samleprosjekt 
til utfordeling   -     3 804   *   *  

0806 / Hovedplan Kloakksanering Samleprosjekt 
til utfordeling   -     5 953   *   *  

0809 / Mindre investeringsprosjekter VA Midlene 
er benyttet i forbindelse med driftskontrollanlegg. 
Anskaffelsen er under gjennomføring   1 088     2 521   *   *  

0816 / Nytt høydebasseng Midlene er benyttet til 
prosjektering. Etablering vil gjennomføres i løpet 
av 2018-2019   296     9 644     652    9 833  

0817 / Biler/Maskiner, VAR Gjennomført i 
henhold til utskiftningsplan. Leveranse skjer delvis 
i første del av 2018   982     2 747   *   *  

0819 / Dysterlia VAR Prosjektet er i hovedsak 
ferdigstilt. Oppussing gjenstår. Finansieres av 
hovedplanprosjektene   19 827  *  *   *  

0823 / Nytt driftsstyringsanlegg Dette prosjektet 
henger sammen med 0816 Høydebassenget. Det 
er planlagt oppstart i 2019   -     499     1     500  

0824 / Utskiftning vannmålere Prosjektet pågår.    835     1 000   *   *  

0825 / Oppgradering vann Samleprosjekt til 
utfordeling   -     5 000   *   *  

0826 / Oppgradering avløp Samleprosjekt til 
utfordeling 

  -     5 000   *   *  

* Løpende prosjekter med årlige investeringsbudsjetter, er uten spesifikasjon på 

"Totalt regnskapsført" eller "Total budsjettramme".  
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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

PS 11/18 Ås kommune - Årsregnskap 2017 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00076-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ås kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalgets uttalelse om Ås kommunes årsregnskap for 2017 

Kontrollutvalget har i møte 30.4.2018 i sak xx/18 behandlet Ås kommunes 
årsregnskap for 2017. 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 
revisjonsberetningen, datert 16.04.2018, revisjonsrapport pr 31.12.17, datert 
19.04.2018, rådmannens årsberetning samt Ås kommunes årsmelding for 2017. I 
tillegg har ansvarlig revisor og rådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig 
informasjon om aktuelle problemstillinger. 

Kontrollutvalget har merket seg at Ås kommunes regnskap for 2017 viser et 
overskudd/mindreforbruk på 16,256 mill. kroner, mens netto driftsresultat er positivt 
med 25,112 mill. kroner. Årets overskudd vil av rådmannen bli foreslått avsatt til fond. 
Kontrollutvalget har ingen innvendinger mot dette forslaget. 

Budsjettdisiplinen har stor sett vært god innenfor de fleste ansvarsområder. Det er 
redegjort for avvikene i rådmannens årsberetning.  

Ut over ovennevnte, og det som fremgår av saksfremlegget til kontrollutvalget i 
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 16.04.2018, har kontrollutvalget ikke 
merknader til Ås kommunes årsregnskap for 2017. 

Avgjørelsesmyndighet: 
Ås kommunestyre 

Vedlegg: 
Fullstendighetserklæring Ås kommune 2017, Saksframlegg - Ås kommunes 
årsregnskap og årsberetning 2017, Uavhengig revisors beretning for 2017, 
Revisjonsrapport pr 31.12.17 - revisjonsbrev nr 10, Årsregnskap 2017 Ås kommune 
versjon 190418 

Vedtak i saken sendes til: 
Ås kommunestyre med kopi til Ås formannskap 

SAKSUTREDNING: 

Hjemmel: 
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Det følger av lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven, koml.) § 77 nr.4 første punktum: 
 
4. Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på 
en betryggende måte.  
 
 

Det følger av Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner §§ 6 og 7:  
 
§ 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. 
 
§ 7. Uttalelse om årsregnskapet 

Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse 
om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen avgis til 
kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller 
fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir 
innstilling om årsregnskapet til kommunestyret/fylkestinget. 

 
Fakta i saken: 
Driftsinntekter 
Ås kommune har fått 3 % mer inntekter enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak 
høyere overføringer med krav til motytelse (øremerkede tilskudd) og høyere skatt og 
rammetilskudd enn budsjettert.  
 
Driftsutgifter 
Enhetene budsjetterer i utgangspunktet ikke med sykefravær og tilsvarende 
sykerefusjoner. Ved sykefravær dekker enhetene vikarer og overtid med 
sykelønnsrefusjoner. Merutgifter på lønn må derfor sees i sammenheng med 
merinntekter på sykelønnsrefusjoner som føres på kontogruppe «Overføringer med 
krav til motytelse». 
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon har et merforbruk på 
8,7 mill. kr. Det skyldes blant annet utgifter i forbindelse med kjøp av plass til særlig 
ressurskrevende brukere. Dette må sees i sammenheng med merinntekter på 
overføringer med krav til motytelse. 
 
Finanstransaksjoner 
Renten har vært stabilt lav i hele 2017. renteutgiftene er derfor 5,3 mill. kr mindre enn 
budsjett. Kommunens inntekter fra likviditets- og finansforvaltning ble 2,8 mill. kr 
høyere enn budsjettert. 
 
Netto driftsresultat 
Ås kommunes regnskap for 2017 viser et netto driftsresultat på 25,1 mill. kr, 
tilsvarende 1,8 % av sum driftsinntekter på 1 425 mill. kr. 
 
Etatenes resultater 
Sentraladministrasjonen hadde i 2017 et mindreforbruk. Mindreforbruket kan 
forklares med lavere pensjonsutgifter enn budsjettert. Oppvekst og kultur leverte et 
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økonomisk resultat med et marginalt merforbruk. Teknikk og miljø gikk totalt sett i 
balanse, mens Helse og sosial har mindreforbruk.  
 
Disposisjonsfond 
Ved utgangen av 2017 utgjorde Ås kommunes disposisjonsfond 162 mill. kr eller 11,3 
% av brutto driftsinntekter. Det har vært en positiv utvikling de senere årene med 
gradvis oppbygging av fondet fra 2009. ettersom Ås kommune har plassert e-
verksmidler i kapitalmarkedet, bør bufferen være solid for å møte framtidige 
svingninger i kapitalmarkedet. Disposisjonsfondet er i dag på et nivå som gir 
kommunen en buffer for å håndtere et eventuelt negativt driftsresultat. 
Disposisjonsfondet bør likevel aldri være lavere enn 5 % for å sikre nødvendige 
buffere. 
 
Investeringsnivå 
Etter en periode med store investeringer frem mot 2007, flatet investeringsnivået noe 
ut fra 2008 og frem til 2016. fra 2016 og inn i 2017 har Ås kommune påbegynt og 
ferdigstilt flere større investeringsprosjekt.  
 
Gjeldsutvikling 
Ås kommune har nå 1 752 mill. kr i lånegjeld ekskl. pensjonsforpliktelser. Til tross for 
økt lånegjeld de senere årene, har langsiktig lånegjeld i prosent av driftsinntektene 
gått gradvis ned i perioden fra 2007 til 2015. i 2016 viser utviklingen en marginal 
økning. For 2017 har lånegjelden økt relativt sett mer enn kommunens driftsinntekter. 
Dette skyldes at investeringsnivået har økt kraftig de senere årene. 
 
Uavhengig revisors beretning 
Follo Distriktsrevisjon IKS har avgitt en ren revisjonsberetning, datert 16.04.18. 
 
Revisjonsrapport pr 31.12.18 
Follo Distriktsrevisjon IKS har i nummerert brev, datert 19.04.18, bemerket følgende 
forhold: 
 
1. Investeringsbudsjett 
2. Presentasjon av investeringsprosjekter – med og uten mva 
3. Overføringsinntekter ressurskrevende brukere 
 
Follo Distriktsrevisjon IKS ber om en skriftlig tilbakemelding fra Ås kommune på 
ovennevnte innen utgangen av mai 2018. 
 
Avslutning: 
Rådmann eller den hun bemyndiger, bes komme i kontrollutvalgets møte og 
orientere om årsregnskapet og årsberetningen samt svare på eventuelle spørsmål 
fra utvalgets medlemmer. 
 
Oppdragsansvarlig revisor eller den han bemyndiger, bes komme i kontrollutvalgets 
møte og redegjøre for revisjonsberetningen og eventuelle andre dokumenter 
utarbeidet av revisor i sakens anledning, samt svare på eventuelle spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. 
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Ås, 23.04.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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Ås kommunes årsregnskap og årsberetning  2017 

 
Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/03490-3 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Formannskapet            
Kommunestyret            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Årsregnskapet til Ås kommune 2017 godkjennes. 

2. Årets meravkastning på kapitalforvaltning, 5,57 mill. kr, avsettes til bufferfond 
25650130 Avkastning kapitalforvaltning. 

3. Årets resterende mindreforbruk på 10,68 mill.kr overføres generelt 
disposisjonsfond 25650000. 

 
  
 
Ås, 13.04.2018 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyre 
 
Vedlegg: 
1. Årsregnskap 2017 Ås kommune 
2. Årsberetning 2017 for Ås kommune 
3. Revisjonsberetning (ikke mottatt, ettersendes) 
4. Kontrollutvalgets uttalelse (ettersendes) 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Regnskapssjef Gjertrud Mathisen  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Ås kommunes regnskap for 2017 viser et netto driftsresultat på kr 25,1 mill.kr og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på 16,25 mill.kr.  
 
Fakta i saken:  
 

Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) sier 
følgende: 
 
Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv 
senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. 
 
Årsregnskapet skal være avlagt innen 15. februar i året etter regnskapsåret. 
Administrasjonssjefen eller kommune-/fylkesrådet utarbeider årsberetningen, og 
fremmer denne for det organ kommunestyret eller fylkestinget bestemmer. 
Årsberetningen skal avgis uten ugrunnet opphold, og senest innen 31. mars. Hvis 
årsberetningen ikke fremmes for kontrollutvalget, skal den oversendes til 
kontrollutvalget før kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskapet. Årsberetningen 
skal foreligge til behandling i kommunestyret eller fylkestinget samtidig med at 
årsregnskapet skal behandles. 
 
Rådmannen har fremlagt og oversendt årsregnskapet til Follo distriktsrevisjon den 
15. februar. Årsberetningen er fremlagt for Follo distriktsrevisjon og kontrollutvalget 
innen 31. mars.  Deres uttalelser følger vedlagt denne saken. 
 
Vurdering 

Ås kommunes regnskap for 2017 viser et netto driftsresultat på kr 25,1 mill.kr og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på 16,25 mill.kr. Netto driftsresultat er 14 mill.kr 
bedre enn budsjett, og bidrar til å styrke strengt nødvendige reserver for å møte 
framtidige investeringer og vekstutfordringer.  
 
Det gode resultatet i 2017 skyldes i hovedsak høyere skatteinntekter og rammetilskudd 
enn budsjettert. Dette gjelder kommunesektoren generelt, men dette har også kommet 
Ås kommune til gode. Videre har kommunen fortsatt lavere renteutgifter på lån, samtidig 
som det har vært god avkastning på kommunens finansforvaltning. Kommunen har også 
hatt reduserte netto finanskostnader som følge av utsatte kostnader til investering.  
 
I tillegg har enhetene samlet sett styrt sine budsjetter godt, selv med stramme rammer 
og stor vekst i etterspørselen etter kommunale tjenester.  

 
Avsetning av regnskapsmessig mindreforbruk. 
 
Årsregnskapet 2017 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 16,25 mill.kr.  
 
Kommunestyret har i sak 103/16  om Handlingsprogram 2017-2021 vedtatt følgende: 
g) Det budsjetteres med 5 107 000 kroner (ca. 2,7 %) avkastning på kommunens e-
verksmidler i 2017. Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til styrking av 
bufferfond.  
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Avkastningen for 2017 ble på 10,67 mill. kr. Meravkastningen ble dermed på  5,57 
mill. kr og dette avsettes til bufferfond 25650130 Avkastning kapitalforvaltning.  Dette 
er et disposisjonsfond som kommunen fritt kan bruke, men som kommunestyret selv 
har øremerket til dekning av underskudd dersom kommunen får mindreavkastning på 
sin kapitalforvaltning.  
 
Rådmannen foreslår at årets mindreforbruk etter avsetning til bufferfond, 10,68 mill.kr 
overføres generelt disposisjonsfond. Kommunestyret har for 2017 budsjettert med en 
netto avsetning til disposisjonsfond på 30,8 mill.kr, og samlet disposisjonsfond utgjør 
ved årsslutt 161 mill.kr. Årets udisponerte overskudd på 16,25 mill.kr bidrar til å 
styrke disposisjonsfondet ytterligere, for å møte framtidige investeringer og 
vekstutfordringer.   
 
 
Konklusjon med begrunnelse:  
Rådmannen anbefaler at årsregnskapet til Ås kommune 2017 godkjennes.  
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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

PS 12/18 Ås kommunes reglementer - Revidering 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00089-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ås kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Avgjørelsesmyndighet: 
Ås kommunestyre 

Vedlegg: 
Revidering av reglementene e-post 110418, Saksframlegg Ås kommunes 
reglementer - revidering, Forslag til reglementer fra adhoc utvalget 

Vedtak i saken sendes til: 
Ås kommunestyre 

SAKSUTREDNING: 
Bakgrunn for saken 
Kontrollutvalget v/FIKS fikk i e-post, datert 11.4.18, oversendt forslag til revidering av 
reglement for Ås kommune for eventuell uttalelse. 

Gjeldende reglement for Ås kommune ble vedtatt av kommunestyret 10.06.2015 i K-
sak 41/15 med senere endringer. Sist oppdatert 06.10.2015. 

Fakta i saken: 
Formannskapet vedtok 02.03.2016 i F-sak 13/16 å sette ned et ad hoc utvalg for 
revidering av Ås kommunes reglementer. Alle partier fikk anledning til å delta.  

Ad hoc utvalget har bestått av følgende:  
Leder Ivar Ekanger (Ap), nestleder Odd Rønningen (Sp), Stein Ekhaugen (H), 
Arne Hillestad (FrP), Saroj Pal (SV), Jorunn Nakken (V) og rådmann Trine  
Christensen. Vibeke Berggård var sekretær.  

Det har vært holdt 8 møter.  
Etter siste møte 06.03.2018 utarbeidet leder og sekretær forslag. Forslaget ble sendt 
alle medlemmer for korrektur og avklaring av dissens. Dissens m.m. fremgår av 
merknader i forslaget. 

Hjemmel 
Kommunestyret skal selv vedta reglement for delegasjon av avgjørelsesmyndighet  
og for innstillingsrett innen 31. desember året etter at kommunestyret ble konstituert. 
Sist vedtatte reglement og eventuelle andre vedtak gjelder inntil nytt reglement er  
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vedtatt, jf. Kommuneloven § 39 nr. 1 og 2. 

I følge kommuneloven skal reglementet revideres igjen i 2020. 

Forslag til reglement: 
I forslag til reglement er følgende nevnt om kontrollutvalget: 

5 Kontrollutvalget 
Kontrollutvalgets oppgaver, ansvar og myndighet fremgår av kommuneloven § 77 med 
tilhørende forskrifter.  

Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukket møte i kommunens folkevalgte organer. 
Kommunestyret kan bestemme, i forskrift eller for ett enkelt møte, at Kontrollutvalget ikke har 
rett til å være til stede i lukket møte i Kommunestyret, jf. forskrift om Kontrollutvalg § 4.  

Fullmakt til Kontrollutvalgets leder i ferier  
I tiden fra siste møte før ferier til første møte etter ferier, gis Kontrollutvalgets leder fullmakt til 
å avgjøre hastesaker som hører inn under Kontrollutvalgets ansvarsområde og reglement og 
som ikke er prinsipielle. Avgjørelser fattet i medhold av dette refereres i førstkommende 
møte etter ferier.

Sekretariatets vurdering: 
Forslag til ordlyd vedrørende kontrollutvalget anses for å være i samsvar med 
gjeldende kommunelov av 1992. 

Imidlertid vil sekretariatet bemerke at Stortinget for tiden har følgende sak til 
behandling: 

Prop. 46 L (2017-2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

For å følge lovsakens behandling, se her. 

Sekretariatet ser det som hensiktsmessig å foreta en evaluering av reglement, 
handlingsplaner eller retningslinjer vedrørende rolle og oppgaver for kontrollutvalget i 
Ås kommune etter at ny kommunelov med dertil hørende forskrifter, er vedtatt. 

Avslutning: 
Det legges opp til en diskusjon om saken i kontrollutvalgets møte. 

Ås, 23.04.18 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 

https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=71000
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Ås kommunes reglementer - revidering 

 
Saksbehandler: Vibeke Berggård Saksnr.: 18/01119-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Ungdomsrådet 24.04.2018 
Eldrerådet 24.04.2018 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 24.04.2018 
Plan- og byggekomiteen 25.04.2018 
Hovedutvalg for helse og sosial 25.04.2018 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 25.04.2018 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 26.04.2018 
Administrasjonsutvalget 02.05.2018 
Formannskapet 02.05.2018 
Kommunestyret            

 
 
Ordførers innstilling på vegne av ad hoc utvalg for revidering av reglementene: 
Forslag til reviderte reglementer for Ås kommune, jf. vedlegg 1 datert 11.04.2018, 
vedtas. 
 
Ås, 13.04.2018 
 
Ola Nordal 
Ordfører, på vegne av ad hoc utvalg for revidering av reglementene 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Saken er sendt kontrollutvalget for eventuell uttalelse. 
For de deler som gjelder utvalgets område: 

Ungdomsrådet (UR) 
Eldrerådet (ER) 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (FR) 
Plan- og byggekomiteen (PBL) 
Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) 
Administrasjonsutvalget (ADM) 

Formannskap   
Kommunestyre  
 
Vedlegg:  

1. Forslag til reviderte reglementer, datert 11.04.2018 
2. Notat - Delegering til rådmann 
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Lenker til dokumenter som ligger i saken(www.as.kommune.no):  
1. Nedsettelse av ad hoc gruppe for revidering av reglementene: 

F-sak 13/16, formannskapet 02.03.2018. 
 

2. Gjeldende reglementer, sist oppdatert 06.10.2015:  
«Ås kommunes reglementer gjeldende fra 21. oktober 2015» 
 

3. Kommunestyrets behandling og vedtak i K-sak 61/15, 02.09.2015: 
«Ordførergodtgjøring, oppfølging av K-sak 41/15 av 10.06.2015». 
 

4. Kommunestyrets behandling og vedtak i siste revidering: 
K-sak 41/15, Kommunestyret 10.06.2015, «Ås kommunes reglementer - 
revidering – Forslag fra politisk arbeidsgruppe». 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Ås kommunes hjemmesider 
Referatsak i aktuelle utvalg 
Rådmannens ledergruppe 
 
 
 
 
Saksutredning v/rådmannen  
jf. Ås kommunes reglementer pkt. 7.10.2 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret skal selv vedta reglement for delegasjon av avgjørelsesmyndighet 
og for innstillingsrett innen 31. desember året etter at kommunestyret ble konstituert. 
Sist vedtatte reglement og eventuelle andre vedtak gjelder inntil nytt reglement er 
vedtatt, jf. Kommuneloven § 39 nr. 1 og 2. Godtgjørelsesreglementet skal revideres 
minst en gang i hver kommunestyreperiode, jf. reglementets punkt 13.1.2. 
 
Någjeldende reglementer ble vedtatt av Kommunestyret 10.06.2015 i K-sak 41/15,  
Sist oppdatert 06.10.2015.  
 
Fakta i saken: 
Formannskapet vedtok 02.03.2016 i F-sak 13/16 å sette ned et ad hoc utvalg for 
revidering av Ås kommunes reglementer. Alle partier fikk anledning til å delta.  
Ad hoc utvalget har bestått av følgende: 
Leder Ivar Ekanger (Ap), nestleder Odd Rønningen (Sp), Stein Ekhaugen (H),  
Arne Hillestad (FrP), Saroj Pal (SV), Jorunn Nakken (V) og rådmann Trine 
Christensen. Vibeke Berggård var sekretær.  
Det har vært holdt 8 møter. 
 
Etter siste møte 06.03.2018 utarbeidet leder og sekretær forslag. Forslaget ble sendt 
alle medlemmer for korrektur og avklaring av dissens. Dissens m.m. fremgår av 
merknader i forslaget, jf. vedlegg 1. 
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Saken legges frem for aktuelle råd og utvalg for å gi dem anledning til å uttale seg 
særlig om de deler av reglementet som gjelder utvalgets område. Saken er også 
sendt kontrollutvalget for eventuell uttalelse. 
 
Vurdering: 
Rådmannen har deltatt i alle møter og har uttalt seg underveis.  
Rådmannen viser imidlertid til vedlegg 2: «Notat – delegering til rådmann» datert 
07.03.2018, jf. 18/00834-1. 
 
Når det gjelder klima- og miljøutvalg (KMU) vil rådmannen anbefale at de holder sine 
møter tirsdager i samme uke som hovedutvalgene har møter. På den måten vil det 
være mulig at utvalgets innstilling også kan behandles av aktuelle hovedutvalg før 
vedtak i kommunestyret.  
 
Neste revidering av reglementene bør vedtas tidlig i kommende periode, blant annet 
av hensyn til konsekvenser av eventuelle organisasjonsendringer. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Opprettelse av klima- og miljøutvalg på 9 medlemmer vil koste, jf. reglementets pkt. 
14.4.2: 
Fast ledergodtgjørelse 4 % av ordførers godtgjørelse, årlig:  kr.   44 204 
Godtgjørelse kr. 1105 per møte x 9 medlemmer kr. 9945 x 7 møter årlig:  kr.   69 615 
           kr. 113 819 
I tillegg kommer nettbrett til ca. kr. 3000 for medlemmer som ikke allerede har det,  
servering, arbeidstid for administrasjonen, samt tapte leieinntekter for lokaler i 
kulturhuset. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
I følge kommuneloven skal reglementet revideres igjen i 2020. Hvis nødvendig kan 
kommunestyret i mellomtiden fatte vedtak i enkeltsaker som innarbeides i det 
vedtatte reglementet. Reglementet bes vedtatt. 
 
Kan vedtaket påklages? Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: Straks 
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Vedlegg 1 

                                                                               

 

Ås kommune 
www.as.kommune.no 

 

 

 

 
 

 

  

Forslag fra ad hoc utvalg for revidering av reglementene 

11.04.2018: 

 
ÅS KOMMUNES REGLEMENTER  

 
Basert på gjeldende reglementer vedtatt av kommunestyret 10.06.2015 i K-sak 41/15  
med senere endringer. Sist oppdatert 06.10.2015. 
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1 Innledning 
 
Reglementene gir oversikt over ansvars- og myndighetsfordelingen i Ås kommune.  
I dette dokumentet blir myndighet delegert fra Kommunestyret til Ordfører, Rådmann, 
Formannskap, hovedutvalg og andre utvalg i henhold til Lov om kommuner og 
fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107, særlover og forskrifter utgått fra lov. 
 
Reglementene gir videre oversikt over hvilke regler som gjelder for saksbehandling, 
møte- og arbeidsformer mv. for folkevalgte organer, klagebehandling, folkevalgtes 
innsynsrett, og godtgjørelse til folkevalgte. 
 
 

2 Arbeids- og rolledelingen mellom de folkevalgte og 
administrasjonen i Ås  

 

2.1 Folkevalgtes rolle og ansvar 
 
De folkevalgte i Ås skal: 

 holde seg orientert om kommunen og kommunens virksomhet 

 være aktive med ideskaping/utviklingsarbeid på politisk nivå, alene og i 
kommunikasjon med befolkningen, og være et viktig utgangspunkt for den politiske 
dagsorden   

 sette den politiske dagsorden, bl.a. gjennom tidlig og aktiv deltakelse i plan-
prosessene 

 definere standarder for kvalitet og innhold i de kommunale tjenestene og prioritere 
ressursbruken på tjenestene 

 ivareta politisk styring gjennom planstrategi, kommuneplan, handlingsprogram med 
økonomiplan, og andre plandokumenter  

 følge opp og periodisk vurdere resultater av politiske vedtak og korrigere kurs/endre 
prioriteringer med bakgrunn i resultatvurderingene og eventuelle endringer i de ytre 
forutsetninger/rammer 

 styre gjennom aktiv bruk av prinsipp- og temadebatter på grunnlag av bestilte 
utredninger 

 være ombud og talerør for befolkningen 

 respektere og støtte opp om rolledelingen mellom politikere og administrasjon 
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2.2 Rådmannens rolle  
 
Rådmannen skal: 
 
Samordne og tilrettelegge for helhetlig politisk styring innen de rammer 
Kommunestyret til enhver tid fastsetter 

 Sørge for løpende, god og åpen kommunikasjon med ordføreren som leder av 
kommunens politiske organer 

 Veilede folkevalgte om de faktiske og formelle faglige forhold 

 Legge til rette for politisk styring av plan- og utredningsarbeid 

 Sørge for at alle saker er forsvarlig utredet i henhold til lov og regelverk og samordne 
saksforberedelse og utredninger i henhold til prinsippet om fullført saksbehandling 

 Fremme innstilling til vedtak, eventuelt alternative løsninger, men alltid tilrå et vedtak 

 Iverksette politiske vedtak 

 Resultatvurdere og rapportere i henhold til vedtatte mål og øvrige vedtak 

 Respektere og støtte opp om rolledelingen mellom politikere og administrasjon 

 Vurdere – i samråd med politisk ledelse – om delegerte enkeltsaker bør gis politisk 
behandling 

 
Organisasjons- og kvalitetsutvikling  

 Videreutvikle organisasjonen med sikte på rasjonell og kostnadseffektiv tjenesteyting 
av god kvalitet og som oppfyller krav til åpenhet og politisk styring  

 Utøve en arbeidsgiverpolitikk som sikrer at kompetansen i organisasjonen brukes 
riktig 

 Ivareta en felles organisasjonskultur preget av samarbeid, åpenhet og læring  
 
Samordning og ledelse av administrasjonens arbeid 

 Fastsette mål, lede og resultatvurdere i henhold til disse   

 Samordne virksomheten med sikte på tverrsektorielt samarbeid, samordning og 
helhetlig ledelse 

 Myndiggjøre/ansvarliggjøre medarbeidere  

 Kontinuerlig vurdere og prioritere bruken av kompetanse og ressurser for å oppnå 
størst mulig fleksibilitet og ressursutnyttelse 

 
Informasjon og kommunikasjon 

 Utforme en kommunikasjons- og informasjonsstrategi for kommunen som legges 
frem for Formannskap og Kommunestyre én gang pr valgperiode, herunder klarlegge 
roller i forbindelse med krisekommunikasjon 

 Gi innbyggerne og de folkevalgte løpende informasjon om kommunens virksomhet 
og videreutvikle systemer for brukerkommunikasjon 

 Informere internt om mål, planer og strategier  

 Utforme retningslinjer for håndtering av varsling 
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3 Gjennomgående bestemmelser om utøvelse av delegert 
myndighet 

 

3.1 Formelle bestemmelser 
Ingen kan treffe avgjørelser overfor tredjeperson uten juridisk å ha fullmakt til å avgjøre 
den aktuelle saken. Det kan heller ikke treffes vedtak uten hjemmel i lovverk eller i strid 
med forvaltningslovens bestemmelser. 
  
All utøvelse av delegert myndighet skjer i henhold til lov, forskrift, reglement og/eller 
retningslinjer fastsatt av Kommunestyret eller annet overordnet organ og innenfor 
gjeldende budsjettrammer, budsjettforutsetninger og vedtatte planer.   
  
Dersom det oppstår tvil om det enkelte organ har myndighet til å avgjøre saken, skal 
saken legges frem for overordnet organ.  
 
Et overordnet politisk eller administrativt organ kan kreve å få lagt frem for seg en sak 
som et underordnet organ har til behandling etter delegert myndighet.  Et overordnet 
organ kan av eget tiltak omgjøre vedtak fattet av underordnet organ i samsvar med 
forvaltningslovens § 35, jf. kommunelovens § 60. 
 
Dersom enkeltsaker som er delegert til Rådmannen, vurderes å være prinsipielt eller på 
annen måte viktige, skal rådmannen drøfte med ordfører om saken likevel skal til politisk 
behandling. 
 
I forbindelse med beslutning om delegering av myndighet skal det fastsettes hvordan og 
til hvem tilbakerapportering skal skje. Prinsipper og retninger i en dispensasjonspraksis 
skal rapporteres.  Vedtak i hastesaker etter kommunelovens § 13 skal meldes 
Kommunestyret i første møte etter at vedtaket er fattet.  
 

3.2 Rettssikkerhet og klage 
Alle som har saker til behandling i Ås kommune skal sikres behandling i tråd med 
forvaltningslovens prinsipper. Alle enkeltvedtak fattet på grunnlag av delegert myndighet 
av utvalg, Rådmannen eller den Rådmannen delegerer myndighet til, kan påklages 
dersom ikke annet følger av særlov. Klagen fremmes for førsteinstansen og avgjøres av 
kommunens klageorgan dersom klagen ikke er tatt til følge av underinstansen, med 
mindre annet følger av særlov. Klager på enkeltvedtak fattet av rådmannen på grunnlag 
av delegert myndighet behandles av det politiske utvalg som saken hører inn under. 
 

3.3 Service 
Alle som har saker til behandling i Ås kommune, eller som henvender seg til kommunen, 
skal oppleve at kommunen yter god service. Forvaltningslovens regler om svarfrist - 
også foreløpig svar - skal følges.   
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3.4 Saksforberedelse for politiske organer   
Administrasjonen skal i sine saksfremlegg: 

 Legge frem alle relevante fakta i saken, herunder kontroversielle og prinsipielle 
momenter 

 Redegjøre for aktuelle alternative løsninger i tillegg til innstillingen   

 Kommunen gir nødvendig utfyllende informasjon i vedlegg.    
 

3.5   Åpenhet 
Administrasjonen skal legge vekt på åpenhet overfor ordfører og de politiske organer og 
skal selv ta initiativ til å informere når det er grunn til å tro at informasjonen er relevant å 
gi. 
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4 Kommunestyret 
 

4.1 Kommunestyrets oppgaver, ansvar og myndighet 
Kommunestyret er kommunens øverste beslutningsorgan og skal utøve helhetlig og 
synlig politisk styring gjennom å sette dagsorden, gi rammer, retningslinjer og prioritering 
av satsningsområder og tiltak. 
 
Kommunestyret fatter vedtak i alle saker som ikke er delegert til Rådmannen eller andre 
kommunale organer i henhold til lover, forskrifter eller Kommunestyrets egne 
bestemmelser. I disse saker fatter Kommunestyret vedtak etter innstilling fra det organ 
som er gitt myndighet til å innstille i de ulike sakstypene.  
 

4.2 Kommunestyret selv skal: 
 Styre arbeidet med og vedta kommuneplanen 

 Vedta handlingsprogram/økonomiplan, budsjett og skattevedtak 

 Gi fullmakter til politiske utvalg og Rådmannen gjennom kommunens reglement. 

 Bestille og behandle temautredninger/delplaner fra andre kommunale organer eller 
administrasjonen, som grunnlag for fremtidige prioriteringer av tiltak i handlings-
program og budsjett 

 Fastsette mål for og standardkrav i den kommunale tjenesteproduksjonen 

 Behandle og vurdere resultatrapporter fra administrasjonen, herunder tertialrapporter 
og årsmelding 

 Vedta avtaler som medfører økonomiske forpliktelser utover vedtatte økonomiske 
rammer   

 Vedta igangsetting av nye tiltak med økonomisk ramme ut over årsbudsjett og 
handlingsprogram/økonomiplan 

 Vedta årsregnskap. Angi disponering av regnskapsmessig overskudd eller dekning 
av regnskapsmessig underskudd. 

 Vedta finansieringsmåte for investeringer og omdisponere investeringsmidler 

 Vedta avgifter, betalingssatser og gebyrer 

 Fastsetter hovedtrekkene i kommunens administrative organisering, herunder 
etatsinndeling 

 Behandle eierskapsmelding 

 Behandle og innstille i prinsipielt viktige saker til representantskap i interkommunale 
selskaper og til annet interkommunalt samarbeid. 

 Avgi uttalelser til overordnet forvaltningsnivå i større og prinsipielle saker og hvor 
saken berører kommunen som helhet 

 Behandle saker som ikke er delegert til annet folkevalgt organ, eller saker som av 
særlige politiske hensyn bør behandles av Kommunestyret 

 
4.2.1 Avgjørelse i saker etter lov av 25. september 1992 om kommuner og  
 fylkeskommuner 
§ 7 nr. 3  Endre Kommunestyrets medlemstall 
§ 8, jf. § 17  Velge formannskap på minimum 5 medlemmer og fastsette   
   myndighetsområdet 
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§ 9 nr. 1  Velge ordfører og varaordfører 
§ 10 nr. 1-3 og 6 Opprette faste utvalg, fastsette arbeids- og myndighetsområdet  
   for disse, samt velge medlemmer, varamedlemmer og leder/nest 
   leder, samt organisere/nedlegge disse organer. 
§ 10 a nr. 1, 2 og 7 Opprette, omorganisere eller nedlegge Kommunestyrekomiteer 
§ 11 nr.1, 2 og 4 Opprette, omorganisere eller nedlegge eget styre for kommunale  
   institusjoner o.l. 
§ 12 nr. 1-3 og 5 Opprette, omorganisere eller nedlegge kommunedelsutvalg 
§ 13   Delegere myndighet i hastesaker 
§ 15 nr. 3  Treffe vedtak om suspensjon 
§ 17   Det nyvalgte Kommunestyret treffer vedtak om neste års budsjett 
§ 18 nr. 1 og 3 Opprette eller oppheve parlamentarisme som styringsform 
§ 19 nr. 1 og 3 Opprette og velge kommuneråd mv. 
§ 20 nr. 1, 3 og 4 Fastsette kommunerådets ansvars- og myndighetsområde 
§ 22 nr. 2  Ansette rådmann 
§ 24 nr. 2  Bestemme åremålstilsetting i ledende administrative stillinger 
§ 25 nr. 2  Velge medlemmer og leder/nestleder i Administrasjonsutvalget  
§ 26 nr. 4  Fastsette retningslinjer for ansattes møterett i nemnder 
§ 27 nr. 1  Opprette interkommunale styrer og fastsette avgjørelsesmyndighet 
§ 28   Delegere tariffavtalemyndighet 
§ 28-1 b nr. 3 Delegere myndighet til vertskommuner 
§ 28-1 c nr. 3  Delegere myndighet til folkevalgt nemnd for vertskommuner 
§ 28-1 e nr. 1 Vedta avtale for verskommunesamarbeid 
§ 28-2 a nr. 1 Vedta deltakelse i samkommune 
§ 28-2 e nr. 1 Vedta samarbeidsavtale for samkommune 
§ 28-2 u  Vedta oppløsing av samkommune 
§ 30 nr. 3  Fastsette regler for føring av møtebok (protokoll) 
§ 32 nr. 1  Fastsette Kommunestyrets møteplan 
§ 38 a nr. 1  Enstemmig vedta avtalevalg for folkevalgte organer 
§ 39 nr. 1  Vedta reglement for saksbehandlingen i folkevalgte organer 
§ 39 nr. 2   Vedta reglement for delegasjon og innstillingsrett innen                      
   31. desember året etter konstituering 
§ 39 a nr. 1 og 3 Ta stilling til innbyggerforslag  
§ 39 b nr. 1  Vedta rådgivende lokale folkeavstemninger 
§ 40 nr. 5  Vedta reglement for folkevalgtes innsynsrett    
§ 41   Vedta regler og satser for dekning av utgifter og økonomisk tap  
   folkevalgte har i forbindelse med verv 
§ 42   Vedta regler om godtgjøring for folkevalgte 
§ 43   Vedta pensjonsordning for folkevalgte 
§ 44 nr. 6  Vedta økonomiplan og endringer i denne 
§ 45 nr. 2  Vedta årsbudsjett og endringer i dette 
§ 48 nr. 3  Vedta årsregnskap etter innstilling fra formannskapet Vedtaket må 
   angi disponering av regnskapsmessig overskudd eller dekning av  
   regnskapsmessig underskudd 
§ 50   Fatte prinsippvedtak vedrørende opptak av lån  
§ 51   Vedta regler for kommunal garantistillelse 
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§ 52 nr. 1  Vedta regler for kommunens finansforvaltning 
§ 56 nr. 1  Treffe vedtak om betalingsinnstilling 
§ 62 nr. 1  Treffe vedtak om opprettelse av kommunalt foretak og fastsette  
   vedtekter 
§ 63 nr. 2  Endre vedtekter for kommunalt foretak 
§ 65 nr. 3 og 4 Velge styre, leder og nestleder for kommunalt foretak 
§ 66 nr. 3  Nyvalg av styremedlemmer oppnevnt av Kommunestyret i   
   kommunalt foretak 
§ 77 nr. 1  Velge medlemmer, varamedlemmer, leder og nestleder til    
   Kontrollutvalget 
§ 78 nr. 3 og 4 Fastsette revisjonsordning og velge revisor etter innstilling fra  
   Kontrollutvalget 
 
4.2.2 Saker etter lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltnings-
 saker: 
§ 28, 2. ledd.  Vedta opprettelse av særskilt klageinstans og velge medlemmer til 
   denne. 
 
4.2.3 Lov av 29. januar 1999 om interkommunale selskaper: 
§ 4 Vedta selskapsavtale og eventuelle endringer i denne. 
§ 6 Oppnevne representantskapsmedlem med vara. 
§ 32  Vedta oppløsning av selskapet. 
 
4.2.4 Avgjørelse i saker etter lov av 21. november 1954 om betaling og   
 innkreving av skatt: 
§139 Vedta skattesatser for formue og inntekt 
 
4.2.5  Avgjørelse i saker etter lov av 27.juni 2008, Lov om planlegging og 
 byggesaksbehandling 
§ 3-3, 3. ledd  Sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges 
   interesser i planleggingen. 
 

§ 10-1  Utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. 
 

§ 11-13 Fastsette planprogrammet for kommuneplan. 
 

§ 11-15 Vedta kommuneplan. 
 
§ 12-9  Fastsette planprogram for reguleringsplaner. 
 

§ 12-12 Vedta reguleringsplaner. 
 

§ 12-11 Behandle private reguleringsplanforslag som er avslått fremmet dersom  
  forslagstiller krever forslaget forelagt Kommunestyret og forslaget   
  samsvarer med kommuneplanens arealdel eller områderegulering. 
 

§ 16-2, 1. ledd Vedta ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan. 
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§ 16-2, 3.ledd Vedta ekspropriasjon med samtykke fra departementet utenfor  
   reguleringsområdet. 
 
§ 16-3  Med samtykke fra departementet og uavhengig av reguleringsplan foreta 
  ekspropriasjon for å sikre kommunen grunnarealer for ny tettbebyggelse. 
 
§ 16-4  Med samtykke fra departementet vedta ekspropriasjon til vann- og  
  avløpsledninger. 
 

§ 69 nr. 4  Vedtekt til pbl. § 69 nr. 4, nr. 1484; Vedtar at Formannskapet kan  
  samtykke i frikjøp av parkeringsplasser (gjelder frem til gyldighet til lokal  
  forskrift til pbl. § 69 nr. 4 utløper 01.07.2018, frikjøpsordningen må etter  
  denne dato hjemles i en kommuneplanbestemmelse, jf. § 28-7, 3. ledd). 
 
§ 33-1  Fastsette gebyr /regulativ for behandling av diverse søknader som  
  etter denne lov, forskrift eller vedtak påhviler den kommunale   
  bygningsmyndighet å utføre. 
 
4.2.6   Lov av 2. juni 1989 om omsetning av alkoholholdig drikk mv.  
§ 1-7d  Vedta alkoholpolitisk handlingsplan 
§ 3-3   Fastsette høyeste antall vinmonopolutsalg 
 
4.2.7  Lov av 5. august 1994 om vern mot smittsomme sykdommer 
§ 7-2  Oppnevne smittevernlege  
 
4.2.8   Lov av 18. juni 1957 Friluftsloven 
§ 21  Vedta eventuell opprettelse av friluftsnemnd 
 
4.2.9  Lov av 10. juni 1977 om motorferdsel i utmark og vassdrag 
§ 5  Vedta eventuell kommunal forskrift 
 
4.2.10  Lov av 7. juni 1996 om Den norske kirke 
§ 12  Velge kommunens representant til kirkelig fellesråd 
 

4.2.11  Lov av 6. juni 1975 om eigedomsskatt 
§ 2  Vedta utskriving av eiendomsskatt 
 
4.2.12     Lov av 16. mars 2012 om kommunale vass- og avløpsanlegg. 
§ 5    Vedta forskrift om størrelsen på avgiftene, samt nærmere regler om  
  gjennomføringen av avgiftsvedtaket og innkreving av avgiften 
 
4.2.13  Lov av 13. mars 1981 om forurensning 
§ 34  Fastlegge kommunalt gebyr for innsamling, mottak, oppbevaring og  
  behandling av avfall  
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4.2.14     Lov av 1. juli 2002 om brann- og eksplosjonsvern 
§ 9, 1. ledd    Fastsette kommunens brannordning 
§ 28              Fastlegge feieavgift  
 
4.2.15  Endres til Lov av 17. juni 2005, Lov om eiendomsregistrering   
  (matrikkellova)   
§ 32  Fastsettelse av gebyrer for kart- og oppmålingsforretninger og for annet  
  arbeid etter matrikkelloven.  
 
4.2.16  Lov av 6. juni 1980 om handelsvirksomhet 
§3-2  Fastsette forskrifter for omførselshandel  
 
 

4.3 Avgjørelse i saker vedrørende arbeidsgiverfunksjonen 
Kommunestyret fastsetter kommunens arbeidsgiverstrategi. Kommunestyret ivaretar 
arbeidsgiveransvaret i henhold til arbeidsmiljøloven og annen gjeldende lovgivning og 
hvor myndigheten ikke er delegert til annet organ eller til Rådmannen. 
Kommunestyret skal tilsette i de stillinger hvor Kommunestyret er vedtaksorgan og hvor 
myndigheten ikke er delegert til annet folkevalgt organ eller til Rådmannen,  
jf. kommunelovens § 24.   

 
 
5 Kontrollutvalget 
 
Kontrollutvalgets oppgaver, ansvar og myndighet fremgår av kommuneloven § 77 med 
tilhørende forskrifter. 
  
Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukket møte i kommunens folkevalgte 
organer. Kommunestyret kan bestemme, i forskrift eller for ett enkelt møte, at 
Kontrollutvalget ikke har rett til å være til stede i lukket møte i Kommunestyret, jf. forskrift 
om Kontrollutvalg § 4. 
 
Fullmakt til Kontrollutvalgets leder i ferier 
I tiden fra siste møte før ferier til første møte etter ferier, gis Kontrollutvalgets leder 
fullmakt til å avgjøre hastesaker som hører inn under Kontrollutvalgets ansvarsområde 
og reglement og som ikke er prinsipielle. Avgjørelser fattet i medhold av dette refereres i 
førstkommende møte etter ferier. 
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6 Formannskapet 
 

6.1 Formannskapets oppgaver  
Formannskapet skal ivareta følgende oppgaver: 

 Forberede og koordinere kommunens planarbeid; planstrategi, kommuneplan, og 
handlingsprogram med økonomiplan, og være kommuneplanutvalg. 

 Behandle utbyggingsavtaler og innstille til Kommunestyret 

 Ha ansvar for samferdselspolitikk, boligpolitikk, næring og landbruk.  

 Ivareta funksjonen som valgstyre. 

 Ivareta oppgaven som kommunens klageinstans der klagemyndighet ligger til 
kommunen, herunder ved tildeling av fysioterapihjemler og legehjemler. 

 Behandle klager på vedtak i saker etter jordloven § 9 (deling av landbrukseiendom) 

og § 12 (omdisponering av dyrka og dyrkbar mark). 

 Ivareta oppgaven som rådmannens nærmeste overordnede så fremt ikke annet er 
avtalt. 

 Ivareta oppgaver som følger av myndighetsutøvelsens pkt. 6.2 og 6.3.  

 Holdes orientert om ledighet i stillinger direkte underlagt Rådmannen (etatssjefer og 
andre) og delta i Rådmannens ansettelsesprosess i slike saker dersom 
Formannskapet spesielt ber om det. 

 Delta i Follomøter  
 
Formannskapet skal orienteres om større saker som vil komme opp. Det skal settes av 
egen tid til slike orienteringer – med samtaler der representantene kan bidra med tidlig 
tanke- og kunnskapsutveksling før endelig innstilling, forpliktende argumentasjon og 
formell politisk behandling skjer.   
 
Formannskapet skal være orientert om status i det regionale samarbeidet og være 
kontaktorgan for kommunens representanter i styrende organer.  
 

6.2 Formannskapets generelle myndighet 
Formannskapet har myndighet til å: 

 legge frem innstilling i saker om handlingsprogram/økonomiplan og budsjett og saker 
om vesentlige endringer i disse til Kommunestyret i henhold til kommunelovens 
bestemmelser (jf. kommuneloven § 8 nr. 3, §§ 44 og 45) 

 legge frem innstilling i sak om årsregnskapet, jf. kommuneloven § 48 nr. 3 

 legge frem innstilling overfor Kommunestyret i alle saker hvor ikke annet følger av lov 
og hvor ikke myndigheten ved reglement er lagt til annet folkevalgt organ 

 innstille til Kommunestyret ved ansettelse av rådmann og revisor 

 fastsette rådmannens lønns- og arbeidsvilkår 

 fatte vedtak i hastesaker etter kommunelovens bestemmelser (§13) 

 avgjøre deltakelse i prosjekter mv. 

 avgjøre igangsetting av tiltak på bakgrunn av tilsagn om tilskudd 

 avgjøre søknader om ettergivelse av skatt i henhold til skattebetalingsloven §§ 41 og 42  

 dispensere i enkeltsaker fra retningslinjer for behandling av søknader om startlån 

Merknad [VBE1]: Dissens  
Slettes: Saroj Pal 

Merknad [VBE2]: Ordlyden endret i 
forhold til dagens reglement 
Dissens  
Beholdes: Ivar Ekanger, Arne Hillestad,  
Odd Rønningen     
Slettes: Stein Ekanger, Jorunn Nakken, 
Saroj Pal 
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 fatte vedtak i saker innen næring og landbruk 

 fatte vedtak i kommuneplansaker herunder dispensasjoner  

 ivareta oppgaver som kommunens klageinstans i henhold til forvaltningslovens § 28 

 avgjøre lovpålagte saker hvor beslutning ikke er delegert til andre folkevalgte organer 
eller administrasjonen 

 treffe alle avgjørelser etter valgloven som kan delegeres (som Valgstyre) 
 

6.3 Formannskapets myndighet i økonomiske saker 
Formannskapet har myndighet til å: 
 foreta omdisponeringer mellom kontogrupper og funksjoner på aggregert budsjett 

som ikke endrer ansvarsområdets nettorammeinnen sitt ansvarsområde foreta 
budsjettreguleringer innen et tjenesteområde i det tjenestebaserte budsjettet som 
ikke endrer den totale rammen for tjenesteområdet. 

 foreta endringer i investeringsbudsjettet når slik endring gjelder økning i bevilgning til 
et prosjekt i det vedtatte budsjett, og dekning skjer ved at bevilgning til et annet 
prosjekt reduseres tilsvarende, innenfor en beløpsgrense på kr 2 500 000 pr. prosjekt 

 disponere Formannskapets disposisjonskonto 147090 1100 100 Andre 
bidrag/overføringer    

 disponere konto 149090 1100 100 Øvrige bevilgninger   

 disponere konto 25650622 Vedlikehold/rehabilitering etter innstilling fra Hovedutvalg 
for teknikk og miljø 
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7 Faste utvalg 
 

7.1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
7.1.1  Utvalgets oppgaver og ansvar 
Hovedutvalget har det politiske ansvar for følgende områder: 
 
Grunnskolen 
Skolefritidsordninger  
Barnehager 
Voksenopplæring 
Kulturskolen 
Oppvekst og nærmiljø  
Bibliotek 
Kulturformidling 
Kulturminnevern 
Generelle kulturpolitiske tiltak, fritidstilbud til barn og unge, arbeid overfor frivillige lag og 
organisasjoner  
Veinavnsaker  
 
Utvalget skal ha ansvar for:  

 Den politiske styringen av planarbeidet innen sitt ansvarsområde, med særlig ansvar 
for å ivareta helhet og sammenheng. 

 Utrede, gi råd, tilrettelegge avgjørelser for Kommunestyret i større prinsipielle saker 
innen sitt ansvarsområde. 

 Være ideskapingsforum, kommunikasjonsforum og ivareta ombudsrollen. 

 Utvalget har ansvar for plassering av minnesmerker/kunstneriske arbeider i det 
offentlige rom eller i kommunens eiendommer. 

 Ivareta kommunens ansvar etter opplæringslova kapittel 13, i hovedsak § 13-10. 

 Utvalget velger representanter i utvalg under hovedutvalget, herunder skolenes 
samarbeidsutvalg og medlem av representantskaper for Follo Museum og Haakon 
Ødegardens Stiftelse. 

 Det skal velges en representant fra utvalget som skal delta på møtene i Ungdoms-
rådet. Denne representanten blir Ungdomsrådets kontaktledd til det politiske miljøet. 

 Utvalget har avgjørelsesmyndighet i nærmere bestemte saker, jf. pkt. 7.1.2 og 7.1.3. 
 
7.1.2  Utvalgets generelle myndighet 
Med hjemmel i kommunelovens § 10 nr. 2 delegeres utvalget avgjørelsesmyndighet i 
alle saker innen utvalgets ansvarsområde, med mindre det følger av lov og reglement at 
myndigheten tilligger Kommunestyret, et annet folkevalgt organ eller Rådmannen. 
 
Utvalget kan med hjemmel i kommunelovens § 10 nr. 6 opprette tidsbegrensede utvalg 
(ad hoc utvalg) for å arbeide med saker innenfor utvalgets arbeidsområde. 
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I saker som skal avgjøres av Kommunestyret, innstiller utvalget direkte til Kommune-
styret. Unntak gjelder for saker som medfører endringer i vedtatt budsjett/økonomiplan, 
hvor Formannskapet har innstillingsmyndighet. 
 
 
7.1.3  Utvalgets myndighet i økonomiske saker 
Hovedutvalget gis myndighet innen sitt ansvarsområde til å foreta omdisponeringer 
mellom kontogrupper og funksjoner på aggregert budsjett som ikke endrer ansvars-
områdets nettoramme budsjettreguleringer innen tjenesteområder i det tjenestebaserte 
budsjettet som ikke hindrer vedtatt gjennomføring av omfang og kvalitet på tjenesten, og 
mellom tjenesteområder begrenset oppad til 2 % av tjenesteområdenes rammer 
forutsatt at dette ikke hindrer gjennomføring av politiske vedtak. 
 
Hovedutvalget kan gis myndighet til å foreta endringer i investeringsbudsjettet innenfor 
sitt rammeområde når slik endring gjelder økning i bevilgning til et prosjekt, og dekning 
skjer ved at bevilgningen til et annet prosjekt innen samme rammeområde reduseres 
tilsvarende, innenfor en beløpsgrense på kr 1 000 000. 
 
Hovedutvalget gis myndighet til å disponere avsetninger til disposisjonsfond når 
avsetningen er gjort på kapitler innenfor hovedutvalgets ansvarsområde. Hovedutvalget 
gis myndighet til å disponere bundet driftsfond innenfor forutsetningene for bruk av 
midlene. 
 
7.1.4 Fullmakt til hovedutvalgets leder i ferier 
I tiden fra siste møte før ferier til første møte etter ferier, gis hovedutvalgets leder 
fullmakt til å avgjøre hastesaker som hører inn under hovedutvalgets ansvarsområde og 
reglement og som ikke er prinsipielle. Avgjørelser fattet i medhold av dette refereres i 
førstkommende møte etter ferier. 
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7.2 Hovedutvalg for helse og sosial 
 
7.2.1 Utvalgets oppgaver og ansvar 
Hovedutvalget har det politiske ansvar for følgende områder: 
 
Forebyggende og kurativt helsearbeid 
Miljørettet helsevern 
Eldreomsorg 
Sosiale tiltak og tjenester 
Barnevern 
Tiltak for flyktninger 
Alkohol- og skjenkesaker 
Frivilligsentralen 
 
Utvalget skal ha ansvar for:  

 Den politiske styringen av planarbeidet innen sitt ansvarsområde, med særlig ansvar 
for å ivareta helhet og sammenheng.  

 Utrede, gi råd og tilrettelegge avgjørelser for Kommunestyret i større prinsipielle 
saker innen sitt ansvarsområde. 

 Være ideskapingsforum, kommunikasjonsforum og ivareta ombudsrollen med ansvar 
for utvalgets saksområder. 

 Utvalget har avgjørelsesmyndighet i nærmere bestemte saker, jf. pkt. 7.2.2 og 7.2.3.  

 Utvalget skal ivareta oppgaven som kontrollorgan i henhold til alkoholloven. 
 
7.2.2 Utvalgets generelle myndighet 
Med hjemmel i kommunelovens § 10 nr. 2 delegeres utvalget avgjørelsesmyndighet i 
alle saker innen utvalgets ansvarsområde, med mindre det følger av lov og reglement at 
myndigheten tilligger Kommunestyret, et annet folkevalgt organ eller Rådmannen. 
 
Utvalget kan med hjemmel i kommunelovens § 10 nr. 6 opprette tidsbegrensede utvalg 
(ad hoc utvalg) for å arbeide med saker innenfor utvalgets arbeidsområde.  
 
I saker som skal avgjøres av Kommunestyret innstiller utvalget direkte til 
Kommunestyret. Unntak gjelder for saker som medfører endringer i vedtatt 
budsjett/økonomiplan, hvor Formannskapet har innstillingsmyndighet. 
 
Hovedutvalg for helse og sosial har myndighet til å:  
 

 Avgjøre salgs- og skjenkebevillingssaker som er av prinsipiell karakter eller i strid 
med vedtatte planer eller politiske vedtak, jf. pkt. 9.5. 

 

 Behandle klager på Rådmannens vedtak i salgs- og skjenkebevillingssaker, 
med unntak av vedtak om prikktildeling etter alkoholforskriften § 10-3.   
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7.2.3 Utvalgets myndighet i økonomiske saker 
Hovedutvalget gis myndighet innen sitt ansvarsområde til å foreta omdisponeringer 
mellom kontogrupper og funksjoner på aggregert budsjett som ikke endrer ansvars-
områdets nettoramme budsjettreguleringer innen tjenesteområder i det tjenestebaserte 
budsjettet som ikke hindrer vedtatt gjennomføring av omfang og kvalitet på tjenesten, og 
mellom tjenesteområder begrenset oppad til 2 % av tjenesteområdenes rammer 
forutsatt at dette ikke hindrer gjennomføring av politiske vedtak. 
 
Hovedutvalget kan gis myndighet til å foreta endringer i investeringsbudsjettet innenfor 
sitt rammeområde når slik endring gjelder økning i bevilgning til et prosjekt, og dekning 
skjer ved at bevilgningen til et annet prosjekt innen samme rammeområde reduseres 
tilsvarende, innenfor en beløpsgrense på kr 1 000 000. 
 
Hovedutvalget gis myndighet til å disponere avsetninger til disposisjonsfond når 
avsetningen er gjort på kapitler innenfor hovedutvalgets rammeområde. Hovedutvalget 
gis myndighet til å disponere bundet driftsfond innenfor forutsetningene for bruk av 
midlene. 
 
7.2.4 Fullmakt til hovedutvalgets leder i ferier 
I tiden fra siste møte før ferier til første møte etter ferier, gis hovedutvalgets leder 
fullmakt til å avgjøre hastesaker som hører inn under hovedutvalgets ansvarsområde og 
reglement og som ikke er prinsipielle. Avgjørelser fattet i medhold av dette refereres i 
førstkommende møte etter ferier. 
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7.3 Hovedutvalg for teknikk og miljø  
 
7.3.1  Utvalgets oppgaver og ansvar 
Hovedutvalget har det politiske ansvar for følgende områder: 
 
Byggesaker 
Reguleringssaker, herunder forberede ev. utbyggingsavtaler 
Vann, avløp og renovasjon 
Forurensningssaker 
Kommunale veger, herunder gang- og sykkelveier 
Trafikksikkerhet 
Forvaltning av kommunale bygg og anlegg 
Miljøsaker  
Idretts- og friluftssaker  
 
Utvalget skal ivareta:  

 Den politiske styringen av planarbeidet innen sitt ansvarsområde, med særlig ansvar 
for å ivareta helhet og sammenheng.  

 Utrede, gi råd og tilrettelegge avgjørelser for Kommunestyret i større prinsipielle 
saker innen sitt ansvarsområde. 

 Være ideskapingsforum, kommunikasjonsforum og ivareta ombudsrollen med ansvar 
for utvalgets saksområder.  

 Utvalget skal ivareta de oppgaver som etter lov er tillagt det faste utvalg for 
plansaker. 

 Utvalget har avgjørelsesmyndighet i nærmere bestemte saker, jf. pkt. 7.3.2 og 7.3.3.  
 
7.3.2 Utvalgets generelle myndighet 
Med hjemmel i kommunelovens § 10 nr. 2 delegeres utvalget avgjørelsesmyndighet i 
alle saker innen utvalgets ansvarsområde, med mindre det følger av lov og reglement at 
myndigheten tilligger Kommunestyret, et annet folkevalgt organ eller administrasjonen. 
 
Utvalget kan med hjemmel i kommunelovens § 10 nr. 6 opprette tidsbegrensede utvalg 
(ad hoc utvalg) for å arbeide med saker innenfor utvalgets arbeidsområde.  
   
I saker som skal avgjøres av Kommunestyret innstiller utvalget direkte til 
Kommunestyret. Unntak gjelder for saker som medfører endringer i vedtatt 
budsjett/økonomiplan, hvor Formannskapet har innstillingsmyndighet. 
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7.3.3 Utvalgets myndighet i økonomiske saker 
Hovedutvalget gis myndighet innen sitt ansvarsområde til å foreta omdisponeringer 
mellom kontogrupper og funksjoner på aggregert budsjett som ikke endrer ansvars-
områdets nettoramme budsjettreguleringer innen tjenesteområder i det tjenestebaserte 
budsjettet som ikke hindrer vedtatt gjennomføring av omfang og kvalitet på tjenesten, og 
mellom tjenesteområder begrenset oppad til 2 % av tjenesteområdenes rammer 
forutsatt at dette ikke hindrer gjennomføring av politiske vedtak. 
 
Hovedutvalget kan gis myndighet til å foreta endringer i investeringsbudsjettet innenfor 
sitt rammeområde når slik endring gjelder økning i bevilgning til et prosjekt, og dekning 
skjer ved at bevilgningen til et annet prosjekt innen samme rammeområde reduseres 
tilsvarende, innenfor en beløpsgrense på kr 1 000 000. 
 
Hovedutvalget gis myndighet til å disponere avsetninger til disposisjonsfond når 
avsetningen er gjort på kapitler innenfor hovedutvalgets rammeområde. Hovedutvalget 
gis myndighet til å disponere bundet driftsfond innenfor forutsetningene for bruk av 
midlene. 
 
Hovedutvalget innstiller til Formannskapet i saker om disponering av fond opprettet av 
Kommunestyret i K-sak 30/14: Vedlikehold/rehabilitering, konto 25650622. 
 
7.3.4 Fullmakt til hovedutvalgets leder i ferier 
I tiden fra siste møte før ferier til første møte etter ferier, gis hovedutvalgets leder 
fullmakt til å avgjøre hastesaker som hører inn under hovedutvalgets ansvarsområde og 
reglement og som ikke er prinsipielle. Avgjørelser fattet i medhold av dette refereres i 
førstkommende møte etter ferier. 
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7.4 Administrasjonsutvalget 
 
7.4.1 Utvalgets oppgaver og ansvar 
Administrasjonsutvalget har oppgaver og ansvar for saker som gjelder forholdet mellom 
kommunen som arbeidsgiver og de ansatte, jf. kommunelovens § 25.  
 
Utvalget skal ivareta: 

 Den politiske styringen av planarbeidet innen sitt ansvarsområde, med særlig ansvar 
for å ivareta helhet og sammenheng. 

 Sikre god kontakt og kommunikasjon mellom kommunens politiske organer, 
administrasjonen og de ansattes organisasjoner 

 Gi råd og tilrettelegge avgjørelser for Kommunestyret i større prinsipielle saker innen 
sitt ansvarsområde, herunder kommunens arbeidsgiverpolitiske område; lønn, 
arbeidsgiverpolitiske retningslinjer og andre planer og saker innen dette området. 

 Utvalget har avgjørelsesmyndighet i nærmere bestemte saker, jf. pkt. 7.4.2 og 7.4.3.  
 
7.4.2 Utvalgets generelle myndighet 
Med hjemmel i kommunelovens § 10 nr. 2 delegeres utvalget avgjørelsesmyndighet i 
alle saker innen utvalgets ansvarsområde, med mindre det følger av lov og reglement at 
myndigheten tilligger Kommunestyret, et annet folkevalgt organ eller Rådmannen. 
 
Utvalget kan med hjemmel i kommunelovens § 10 nr. 6 opprette tidsbegrensede utvalg 
(ad hoc utvalg) for å arbeide med saker innenfor utvalgets arbeidsområde.  
 
7.4.3 Utvalgets myndighet  
Administrasjonsutvalget har myndighet til å: 

 ansette i to stillinger i politisk sekretariat som har ansvar for Formannskap og 
Kommunestyre 

 holdes orientert om ledighet i enhetslederstillinger og delta i Rådmannens 
ansettelsesprosess i slike saker dersom utvalget spesielt ber om det 

 avgjøre ankesaker fra tillitsvalgte 

 vedta omplassering, suspensjon, oppsigelse og avskjed i de stillinger hvor utvalget 
har ansettelsesmyndighet 

 avgjøre permisjoner, redusert arbeidstid, deltid utover de rammer som er delegert til 
Rådmannen 

 avgjøre andre personalfaglige saker i henhold til gjeldende lovgivning og hvor 
myndigheten ikke er delegert til annet folkevalgt organ eller til Rådmannen. 

 
Administrasjonsutvalget tilrettelegger for tilsettinger som skjer i Kommunestyret eller 
Formannskapet. 
 
7.4.4 Fullmakt til Administrasjonsutvalgets leder i ferier 
I tiden fra siste møte før ferier til første møte etter ferier, gis Administrasjonsutvalgets 
leder fullmakt til å avgjøre hastesaker som hører inn under Administrasjonsutvalgets 
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ansvarsområde og reglement og som ikke er prinsipielle. Avgjørelser fattet i medhold av 
dette refereres i førstkommende møte etter ferier. 
 
 
 
 
  

7.5 Forhandlingsutvalget 
 
7.5.1 Utvalgets oppgaver og ansvar 
Forhandlingsutvalget forbereder og gjennomfører forhandlinger/drøftinger med 
arbeidstakerorganisasjonene og enkeltarbeidstakere i saker der disse etter gjeldende 
lovverk og avtaleverk har forhandlingsrett.  
 
7.5.2 Utvalgets generelle myndighet 
Med hjemmel i kommunelovens § 10 nr. 2 delegeres utvalget avgjørelsesmyndighet i 
alle saker innen utvalgets ansvarsområde, med mindre det følger av lov og reglement at 
myndigheten tilligger Kommunestyret, et annet folkevalgt organ eller Rådmannen. 
 
Utvalget kan med hjemmel i kommunelovens § 10 nr. 6 opprette tidsbegrensede utvalg  
(ad hoc utvalg) for å arbeide med saker innenfor utvalgets arbeidsområde.          
 
7.5.3 Utvalgets myndighet 
Forhandlingsutvalget har myndighet til å: 

 gjennomføre, godkjenne og avslutte lokale forhandlinger i henhold til Hovedavtalen 
og hovedtariffavtalen for alle stillinger/områder, med unntak av lønn til rådmann der 
utvalget har innstillingsrett til Formannskapet. 

 avgjøre spørsmål om lønns-, kompensasjons- og arbeidsordninger der myndigheten 
ikke er delegert til annet folkevalgt organ eller til Rådmann. 

 avgjøre rammer for lønnsfastsettelse for alle stillinger der myndigheten ikke er 
delegert til annet folkevalgt organ eller til Rådmann. 

 videredelegere oppgaver til Rådmannen.  
 
7.5.4 Fullmakt til utvalgets leder 
I tiden fra siste møte før ferier til første møte etter ferier, gis utvalgets leder fullmakt til å 
avgjøre hastesaker som hører inn under utvalgets ansvarsområde og reglement, og som 
ikke er prinsipielle. Avgjørelser fattet i medhold av dette refereres i førstkommende møte 
etter ferier. 
 
Utvalgets leder skal representere kommunen som arbeidsgiver ved arbeidskonflikt f.eks. 
streik, sentral nemnd etc.  
 

 
  

Merknad [VBE3]:  Odd Rønningen 
foreslo nedleggelse av utvalget.  
Dissens 
Beholdes: IvarEkanger, Arne Hillestad, 
Saroj Pal 
Nedlegges: Odd Rønningen, Jorunn Nakken 
og Stein Ekhaugen 
 
Samlet forslag som følge av ev. nedleggelse 
av forhandlingsutvalget fra Odd Rønningen: 
Avsnitt 6.1 Formannskapets oppgaver 

Fastsette retningslinjer for å 
gjennomføre, godkjenne og avslutte 
lokale forhandlinger i henhold til 
Hovedavtalen og hovedtariffavtalen for 
alle stillinger/områder, med unntak av 
lønn til rådmann. 

Avsnitt 7.4 Administrasjonsutvalget 
Nytt kulepunkt nummer 4 under 7.4.1 
Utvalgets oppgaver og ansvar: Gi råd og 
legge til rette avgjørelser for 
Formannskapet gjeldende retningslinjer 
for gjennomføring av lokale 
forhandlinger i henhold til 
Hovedavtalen og hovedtariffavtalen for 
alle stillinger/områder, med unntak av 
lønn til rådmann. 

Avsnitt 7.5 Forhandlingsutvalget  
Hele avsnittet strykes 

Avsnitt 8.2 Ordførerens myndighet 
Nytt kulepunkt nummer 3: Ordføreren 
skal representere kommunen som 
arbeidsgiver ved arbeidskonflikt f.eks. 
streik, sentral nemnd etc. 

Avsnitt 9.3 Rådmannens myndighet som 
arbeidsgiver 

Siste kulepunkt «tiltre 
Forhandlingsutvalget med fulle 
rettigheter» strykes 
Nytt kulepunkt: gjennomføre, 
godkjenne og avslutte lokale 
forhandlinger i henhold til 
Hovedavtalen og hovedtariffavtalen for 
alle stillinger/områder, med unntak av 
lønn til rådmann, etter retningslinjer 
fastsatt av Formannskapet. 
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Nytt punkt 7.6 Klima- og miljøutvalg  
 
7.6.1 Utvalgets oppgaver og ansvar  
 
Klima- og miljøutvalget består av 9 medlemmer. 
 
Utvalget får politisk ansvar og oppgaver tilknyttet:  

 Planer og planprosesser direkte relatert til prioriterte klima- og miljøoppgaver (jf. 
gjeldende planstrategi og handlingsprogram) 

 Prioriterte sektorovergripende klima- og miljøoppgaver (jf. gjeldende 
handlingsprogram) 

 Påse at planer relatert til prioriterte klima- og miljøoppgaver blir fulgt opp 
 
Utvalget innstiller til Formannskapet/Kommunestyret i følgende prioriterte plansaker (jf 
gjeldende planstategi): 

 Handlingsplan for klima og energi, herunder klimatilpasning 

 Plan for naturmangfold 

 Sykkel- og gåstrategi med tiltaksplan . 
 

I tillegg til å behandle ovenstående planer, skal utvalget innstille på revisjon av disse 

planene og være pådriver for at planene blir fulgt opp. Planstrategien, som vedtas av 

Kommunestyret hvert 4. år, avklarer hvilke planer som skal revideres og når dette skal 

skje. Det kan være overordnede temaplaner innenfor følgende saksområder: 

 Forurensning 

 Kulturlandskap og kulturminner 

 Vannmiljø 

 Friluftsliv 

 

Utvalget innstiller også til Formannskapet/Kommunestyret på regionale planer som 

omfatter utvalgets saksområder. 

 
Utvalget skal uttale seg i følgende saker: 

 Rullering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 

 Reguleringsplaner hvor avveiing mellom vekst og vern er spesielt utfordrende. 
Utvalget får varsel om oppstart av reguleringsplaner og vurderer selv hvilke 
planer de ønsker å uttale seg til. 

 Hovedplan for vann, avløp og vannmiljø 

 Tiltaksplan for trafikksikkerhet (Revideres årlig) 

 Forvaltningsplan for statlige sikrede friluftsområder  

 Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv (Revideres årlig) 
Rådmannen vurderer fortløpende hvilke saker som utvalget skal uttale seg til. 
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7.6.2   Utvalgets generelle myndighet 
Med hjemmel i kommunelovens § 10 nr. 2 delegeres utvalget avgjørelsesmyndighet i 
enkeltsaker etter lovverket innen utvalgets ansvarsområde, med mindre det følger av lov 
og reglement at myndigheten tilligger Kommunestyret, et annet folkevalgt organ eller 
Rådmannen.  
 
7.6.3 Utvalgets myndighet i økonomiske saker  
Utvalget innstiller til Formannskapet om disponering av eventuelle budsjettmidler til 
målrettede klima- og miljøtiltak. Utvalget innstiller til Formannskapet om retningslinjer for 
slike tilskudd.  
 
7.6.4  Fullmakt til utvalgets leder i ferier  
I tiden fra siste møte før ferier til første møte etter ferier, gis utvalgets leder fullmakt til å 
avgjøre hastesaker som hører inn under utvalgets ansvarsområde og reglement og som 
ikke er prinsipielle. Avgjørelser fattet i medhold av dette refereres i førstkommende møte 
etter ferier. 
 
7.6.5 
Utvalget evalueres innen kommunevalget 2019. 
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7.7 Plan- og byggekomiteen 
 

7.7.1 Plan- og byggekomiteens oppgaver, ansvar og myndighet 

Komiteen skal ivareta den politiske styring av planlegging og oppfølging av kommunale 
bygge- og ombyggingsprosjekter (bygg) med en kostnadsramme over kr 10 000 000 og 
som er vedtatt av Kommunestyret. Prosjekter under kr 10 000 000 ivaretas av 
Rådmannen. 
 
Dersom det underveis i prosjektforløpet fremkommer informasjon som tilsier at 
prosjektets samlede budsjettramme overskrides skal det legges frem sak for 
Formannskap og Kommunestyre. 
 

7.7.2 Opprettelse av prosjekter (> kr 10 000 000) 

Prosjekter etableres ved bestilling i form av enten:  
  

 vedtak gjennom handlingsprogram med økonomiplan, eller 

 særskilt kommunestyrevedtak  

 

7.7.3 Planlegging og gjennomføring av prosjekter 

Planlegging av byggeprosjekter (bygg) gjennomføres i ulike faser. Faseinndelingen 
avhenger av prosjektets omfang og kompleksitet, samt hvorvidt det er behov for 
omregulering/regulering av tomta. På store prosjekter benyttes normalt faser i tråd med 
byggebransjens standard faseinndeling: 
 
1. Mulighetsstudiefase 
2. Forprosjektfase 
3. Anskaffelsesfase  
4. Byggefase 
5. Overtakelsesfase 
6. Garantifase (sluttfase) 
 

På mindre og enklere prosjekter kan faseinndelingen fravikes. Ved en enklere 

faseinndeling skal fortsatt de ulike beslutningspunktene (BP) og brukerinvolveringene 

ivaretas.  

 

1. Mulighetsstudiefase (MS): 
 
En kravspesifikasjon fremskaffes. Dette vil normalt være et rom- og funksjonsprogram i 
henhold til Kommunestyrets vedtak.   
 
Kravspesifikasjonen legges til grunn for en sak i Plan- og byggekomiteen (PBK) som 
fastsetter rammene for utarbeidelse av mulighetsstudie, herunder bygningsareal og 
tomteareal som skal benyttes, miljøambisjoner, entrepriseform og eventuelle andre 
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føringer som skal legges til grunn. Behovet for omregulering/regulering avklares og 
prosessen frem til oppstart av planleggingsfase/byggefase beskrives (BP 1).  
 

 Ved eventuell omregulering/regulering inngår mulighetsstudiet i dette arbeidet  

 Reguleringen skal normalt ha vært til 1. gangs behandling i Hovedutvalg for teknikk 
og miljø før byggesaken videreføres 

 Mulighetsstudiet skal utgjøre et volumstudie, infrastruktur samt øvrige overordnede 
forhold som lys, grunnforhold , støy mm og avdekke hvorvidt aktuelle tomtealternativ 
har tilstrekkelig areal og arrondering for den nødvendige bygningsmassen.  

 
2. Forprosjektfase: 

 
Med bakgrunn i føringer fra reguleringsarbeidet/BP1 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 (BP 2).  
 
Relevante råd og interesseorganisasjoner skal få uttale seg til planene i løpet av 
forprosjektfasen, herunder bl.a. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 
Eldrerådet og Ungdomsrådet. 
 
Forprosjektet presenteres for og vedtas av PBK (BP 3).  
 

3. Anskaffelsefase: 
 
PBK beslutter hvilken anskaffelsesprosess som skal benyttes. Rådmannen 
gjennomfører anskaffelsesfasen i samsvar med anskaffelsesregelverket. PBK beslutter 
videreføring av prosjektet basert på resultatene av gjennomført konkurranse (BP 4). 
 
Kontrakten undertegnes av Ordfører. 
 

4. Byggefase: 
 
Byggeprosjektet gjennomføres av Rådmannen med jevnlig (kvartalsvis) rapportering til 
PBK. PBK rapporterer etter behov til Formannskapet.  
 
Kunstkomiteen må involveres tidlig i byggefasen for å avklare behov for tekniske 
tilpasninger. 
 

5. Overtagelsefase: 
 
Gjennomføres av Rådmannen. 
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6. Garantifase (sluttfase). 
 
Kompetanse- og erfaringsoverføring er en del av prosjektprosessen, og sikres ved 
utarbeidelse av en sluttrapport for prosjektet. 
 
Rapportering skjer i henhold til de opprinnelige planer og mål for prosjektet, eventuelt 
korrigert for vedtatte endringer underveis i prosjektet. 
 
Sluttrapporten skal bl.a. inkludere følgende:  
  

 Måloppnåelse 

 Regnskaps- og nøkkeltall mot budsjett/kalkyle 

 Vurdering av fremdriften mot opprinnelig tidsplan 

 Evaluering av prosjekteringsgruppe 

 Evaluering av entreprenør 

 Evaluering av prosjekt- og byggeledelse  

 Evaluering av entrepriseform 

 
Sluttrapport utarbeides etter endt prøvedriftsfase (normalt 6-12 mnd). Garantitiden løper 
videre. 
 
Sluttrapporten behandles av Plan- og byggekomiteen, Formannskapet og 
Kommunestyret. 

 

7.7.4 Fullmakt til utvalgets leder i ferier 

I tiden fra siste møte før ferier til første møte etter ferier, gis utvalgets leder fullmakt til å 
avgjøre hastesaker som hører inn under utvalgets ansvarsområde og reglement, og ikke 
er prinsipielle. Avgjørelser fattet i medhold av dette refereres i førstkommende møte 
etter ferier. 
  



12/18 Ås kommunes reglementer - Revidering - 18/00089-1 Ås kommunes reglementer - Revidering : Forslag til reglementer fra adhoc utvalget

G:\Service-og kommunikasjon\Politisk sekretariat\Ås kommunes reglementer revideringer\2016-2018 Forarbeider\2018 04 04 siste runde utgave før utsending\2018 04 11 Forslag til reglementer fra ad hoc utvalget.docx 

 

 
Dok ID Administrert av Godkjent av Dato Side 

Ås kommunes reglementer 
Saknr. 18/01119-2 

 Forslag fra ad hoc utvalg for 
revidering av reglementene 

11.04.2018 28 av 62 
 

 
 

7.8 Eldrerådet 
 
Oppgaver og ansvar  
Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen. 
Rådet skal ha til behandling alle saker som angår levekårene for eldre. 
 
Eldrerådet skal alltid ha anledning til å uttale seg om  

 Tiltak og planer i helse- og sosialsektoren som vedrører eldre 

 Saker med særlig interesse for eldre; for eksempel saker som gjelder kommunens 
boligprogram og reguleringsplaner, samferdselssaker og kommunikasjonsplaner og 
kulturelle tiltak. 

 Alle kommunale tiltak som gjelder eldre. 
 
Eldrerådet har rett til å uttale seg før Kommunestyret vedtar reglement, budsjett og 
sekretærordning for rådet. 
 
Eldrerådet kan for øvrig selv ta opp saker som angår eldre i kommunen. 
 
Årsmelding 
Eldrerådet skal hvert år utarbeide en årsmelding om rådets virksomhet. Meldingen 
legges frem for Kommunestyret til orientering. Loven inneholder ikke noen krav til form 
eller innhold. Den bør imidlertid inneholde blant annet:  

 Oversikt over rådets medlemmer.  

 Antall møter og saker.  

 Oversikt over saker fra kommunen til uttalelse og i hvilken utstrekning rådets 
uttalelser er blitt tatt hensyn til. 

 Oversikt over saker som er kommet fra andre og saker som rådet selv har tatt opp. 

 Samarbeid med andre eldreråd. 
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7.9 Ungdomsrådet    
 
Oppgaver og ansvar 
Ungdomsrådet er et rådgivende organ for kommunen. 
Rådet skal ha til behandling alle saker som angår levekårene for barn og unge. 
 
Ungdomsrådet skal alltid ha anledning til å uttale seg om: 

 Tiltak og planer i helse- og sosialsektoren som vedrører barn og unge. 

 Saker med særlig interesse for barn og unge; for eksempel saker som gjelder 
kommunens felles planer og retningslinjer for skole, kommunens kommunikasjons-
planer og kulturelle tiltak 

 Alle kommunale tiltak som gjelder barn og unge. 
 
Årsmelding 
Ungdomsrådet skal hvert år utarbeide en årsmelding om rådets virksomhet. Meldingen 
legges frem for Kommunestyret til orientering. Årsmeldingen bør inneholde blant annet: 

 Oversikt over rådets medlemmer. 

 Antall møter og saker. 

 Oversikt over saker fra kommunen til uttalelse og i hvilken utrekning rådets uttalelser 
er blitt tatt hensyn til. 

 Oversikt over saker som har kommet fra andre og saker som rådet selv har tatt opp. 

 Samarbeid med andre ungdomsråd. 
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7.10 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 
Oppgaver og ansvar 
Ås kommunes råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er et samarbeids- og 
rådgivende organ for kommunen. Rådmannen sørger for nødvendig utredningskapasitet 
innenfor de enkelte saksfelt. Rådet skal arbeide etter prinsippet om funksjonshemmedes 
fulle deltaking og likestilling i samfunnet. 
 
Rådet skal arbeide med, få seg forelagt og kunne uttale seg om saker som gjelder: 

 Tiltak med funksjonshemmede som spesiell målgruppe. 

 Allmenne tiltak og tjenester som også berører funksjonshemmede. 

 Kommunens ordinære budsjett- og planarbeid på ulike områder. 

 Andre saker som er av prinsipiell interesse for funksjonshemmede. 
 
Rådet kan ta opp og utrede saker på eget initiativ og drive informasjonsarbeid. 

 
Årsmelding 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal hvert år utarbeide en årsmelding 
om rådets virksomhet. Meldingen legges frem for Kommunestyret til orientering. 
Årsmeldingen bør inneholde blant annet: 

 Oversikt over rådets medlemmer. 

 Antall møter og saker. 

 Oversikt over saker fra kommunen til uttalelse og i hvilken utrekning rådets uttalelser 
er blitt tatt hensyn til. 

 Oversikt over saker som har kommet fra andre og saker som rådet selv har tatt opp. 

 Samarbeid med andre råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
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7.11 Ad hoc utvalg 
 
7.11.1 Oppgaver og ansvar 
Ad hoc utvalg kan oppnevnes for enkeltstående utredningsoppgaver. Ad hoc utvalg skal 
gis et mandat og en tidsramme for sitt arbeid. Når oppdraget som er gitt i mandatet er 
fullført, oppløses ad hoc utvalget. Det organ som har oppnevnt et ad hoc utvalg, eller 
Kommunestyret, kan når som helst oppløse ad hoc utvalget. 
 
7.11.2 Hensynet til Rådmannens utredningsplikt 
For at Rådmannens utredningsplikt skal ivaretas, særlig for å sikre at faglige, 
økonomiske og forvaltningsmessige hensyn blir ivaretatt, skal innstillinger/sluttrapporter 
fra ad hoc utvalg oversendes til administrasjonen for saksutredning før saken legges 
frem for ordinær politisk behandling med ad hoc utvalgets innstilling. 
 
 
 
 



12/18 Ås kommunes reglementer - Revidering - 18/00089-1 Ås kommunes reglementer - Revidering : Forslag til reglementer fra adhoc utvalget

G:\Service-og kommunikasjon\Politisk sekretariat\Ås kommunes reglementer revideringer\2016-2018 Forarbeider\2018 04 04 siste runde utgave før utsending\2018 04 11 Forslag til reglementer fra ad hoc utvalget.docx 

 

 
Dok ID Administrert av Godkjent av Dato Side 

Ås kommunes reglementer 
Saknr. 18/01119-2 

 Forslag fra ad hoc utvalg for 
revidering av reglementene 

11.04.2018 32 av 62 
 

 
 

8 Ordfører 
 

8.1 Ordførerens oppgaver og ansvar  
Ordfører er ombud for alle valgte representanter.  
Ordfører skal holde seg løpende orientert om kommunens virksomhet. Som et ledd i 
dette kan Ordfører søke kontakt og informasjon i administrasjonen på alle nivå. 
Ordfører er leder for Kommunestyre og Formannskap. Ordfører skal være møteleder for 
Barn og unges kommunestyre som også skal være jury for Ås kommunes miljøvernpris, 
jf. K-sak 63/04.  
 
Ordfører har møte- og talerett i alle kommunale organer, men bare stemmerett og 
forslagsrett hvis vedkommende er valgt medlem. Ordfører kan la seg representere ved 
annet medlem av Kommunestyret i organer hvor han eller hun ikke er medlem.  
Jf. kommuneloven § 9 nr. 4. 
 

8.2 Ordførerens myndighet  
 Ordføreren representerer kommunen utad, og er kommunens rettslige representant 

og underskriver på kommunens vegne i alle tilfeller hvor myndigheten ikke er tildelt 
andre, jf. kommunelovens § 9 nr. 3.  

 I krisesituasjoner er Ordfører kommunens talsperson og leder av beredskapsrådet i 
henhold til Plan for Ås kommunes kriseledelse.  

 Ordføreren delegeres myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker som ikke er av 
prinsipiell art, som i reglementet er delegert til et folkevalgt organ, dersom utsettelse 
av tidshensyn eller annen tvingende grunn vil være til ulempe for saken eller for den 
saker gjelder, og det ikke er mulig å innkalle vedkommende utvalg. Bestemmelsen 
gjelder kun dersom det ikke er mulig å sammenkalle et organ med myndighet etter 
kommunelovens § 13.  Vedtak fattet etter denne bestemmelse skal snarest mulig 
refereres for det aktuelle folkevalgte organ.  

 Ordfører har myndighet til å gi tilsagn på tomt og avtale pris med søkeren til 
kommunale næringstomter. 

 Ordfører kan for kvalitetssikring av eget arbeid, rekvirere saksbehandlerkapasitet fra 
Rådmannen. 

 Ordfører godkjenner stillingsbeskrivelser i de to stillingene i politisk sekretariat der 
Administrasjonsutvalget har ansettelsesmyndighet. Ordfører prioriterer arbeids-
oppgavene til disse stillingene. 

 Når Ordfører på vegne av Formannskapet gir gaver av økonomisk verdi skal dette 
refereres i førstkommende møte. 
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8.3 Myndighet ved rådmannens inhabilitet 
Ordfører delegeres myndighet til å treffe vedtak i saker som er delegert til Rådmannen i 
de tilfeller hvor rådmannen selv - og dermed hele administrasjonen - er inhabil.  Den 
samme bestemmelsen gjelder med hensyn til å gi innstillinger til folkevalgte organer i de 
tilfeller hvor rådmannen selv - og dermed hele administrasjonen - er inhabil. 
 

8.4 Myndighet til leder (Ordfører) i valgsaker 
Leder for valgstyret delegeres myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av 
saker som ikke er av prinsipiell betydning.  
 

8.5 Fullmakt til Ordføreren i ferier 
I tiden fra siste møte før ferier til første møte etter ferier, gis Ordføreren fullmakt til å 
avgjøre saker som ikke er prinsipielle og som haster, og som hører inn under 
Formannskapets ansvarsområde og reglement. Avgjørelser fattet i medhold av dette 
refereres i førstkommende møte etter ferier. 
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9 Rådmann 
 

9.1 Rådmannens oppgaver og ansvar etter kommuneloven 
(§ 23 nr. 1) Rådmannen er den øverste leder for den samlede kommunale 
administrasjon, med de unntak som følger av lov, og innenfor de rammer som 
Kommunestyret fastsetter.  
 
(§ 23 nr. 2) Rådmannen skal påse at de saker som legges frem for folkevalgte organer, 
er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Rådmannen skal sørge for at 
administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at 
den er gjenstand for betryggende kontroll. 
 
(§ 23 nr. 3) Rådmannen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine 
underordnede, i alle kommunale folkevalgte organer med unntak av Kontrollutvalget. 
 
(§ 23 nr. 4) Kommunalt folkevalgt organ kan gi Rådmannen myndighet til å treffe vedtak 
i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke 
Kommunestyret har bestemt noe annet. 
 
(§ 24 nr. 1) Kommunestyret kan tildele Formannskapet, utvalg, styret for institusjon eller 
Rådmannen myndighet til å opprette og nedlegge stillinger og til å treffe avgjørelser i 
personalsaker. 
 
Rådmannen har ansvar for: 

 Sørge for en god forvaltning og effektiv bruk av kommunens økonomiske ressurser, 
herunder etablere rutiner for effektiv internkontroll og kvalitetsstyring. 

 I samarbeid med de folkevalgte, å tilrettelegge for gode politiske prosesser.   

 Lede administrasjonens arbeid med å forberede saker for politiske organer og se til 
at disse er forsvarlig utredet med hensyn til helhetsperspektiv og konsekvenser for 
økonomi, personell og publikums krav til tjenester. 

 Lede administrasjonens arbeid med det strategiske plan- og utviklingsarbeidet i 
kommunen. 

 Iverksette de vedtak som blir gjort i politiske organer. 

 Videreutvikle, kvalitetssikre og gjennom innstillinger til politiske organer foreslå 
tilpasninger av kommunens tjenester til innbyggerne.  

 Iverksette kommunens arbeidsgiverstrategi i samsvar med Kommunestyrets vedtak. 
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9.2 Rådmannens generelle myndighet  
Rådmannen delegeres myndighet i alle saker som ikke er av prinsipiell karakter, jf. 
kommunelovens § 23 nr. 4, dersom myndighet ved lov eller reglement ikke er lagt til 
annet organ. Dette gjelder saker som avgjøres på bakgrunn av lover, forskrifter, 
reglementer, retningslinjer og andre politiske vedtak og hvor viktige skjønnsmessige 
sider ved avgjørelsen anses klarlagt. Dersom en sak kommer inn på politiske eller 
skjønnsmessige vurderinger eller prioriteringer som ikke er avklart, har Rådmannen en 
plikt til å legge saken frem for politisk behandling. 
 
Rådmannen kan gjøre nødvendige justeringer i Ås kommunes reglementer ut fra 
endringer i lovverket. Dette rapporteres til det aktuelle organ. 
 
Rådmannen skal utøve sin myndighet i henhold til lov, forskrift, reglementer, retnings-
linjer, planer og andre vedtak vedtatt av Kommunestyret. Rådmannen kan videre-
delegere sin myndighet til administrasjonen, dersom ikke Kommunestyret har bestemt 
noe annet. Ved videredelegering er det fortsatt rådmannen som står ansvarlig overfor 
Kommunestyret.  
 
I krisesituasjoner i fredstid har Rådmannen, eller den som ivaretar rådmannens 
fullmakter ved rådmannens fravær, fullmakter til å disponere midler fra kommunens 
budsjett, omdisponere personell m.m. etter Plan for Ås kommunes kriseledelse. 
Rådmannen er leder for kriseledelsen. 
 
Rådmannen står ansvarlig overfor Kommunestyret for alle avgjørelser som fattes av 
administrasjonen. Rådmannen skal rapportere til politiske organer i tertialrapporter og 
årsmelding og for øvrig etter Kommunestyrets bestemmelse. Rådmannen har ansvar for 
å rapportere i hvilken grad politisk vedtatte mål er nådd så vel faglig som økonomisk.  
 
Rådmannen skal rapportere til Kommunestyret dersom Rådmannen av økonomiske, 
faglige eller andre grunner ikke er i stand til å anvende den delegerte myndighet eller 
ivareta det oppfølgingsansvar som kan ligge implisitt i en delegering.                       
 
Rapportene skal være i en slik form at de gir de politiske organer et godt grunnlag for 
arbeidet med handlingsprogram og budsjett og tidlig avdekker eventuelle behov for 
justeringer.  
 
Rådmannen har myndighet til å innstille i alle saker som legges frem for hoved-
utvalgene, Formannskapet og andre kommunale folkevalgte organer når organet er det 
første folkevalgte organ som behandler en sak. Myndigheten gjelder likevel ikke rene 
politiske saker som for eksempel innstilling i forbindelse med konstituering og valg til 
politiske verv.  
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9.3 Rådmannens myndighet som arbeidsgiver   
Rådmannen har myndighet til å: 

 Opprette og nedlegge stillinger som ikke går utover rådmannens økonomiske 
fullmakter. 

 tilsette i alle stillinger, med de unntak som følger av lovgivningen og med unntak for 
stillinger hvor myndigheten er lagt til andre organer. Under utøvelsen av denne 
myndighet skal Hovedavtalens medbestemmelsesregler legges til grunn. 

 konstituere i alle stillinger unntatt rådmann. 

 foreta suspensjon, oppsigelse og avskjed for de stillinger der Rådmannen har 
ansettelsesmyndighet. 

 innvilge permisjoner for alle ansatte i samsvar med permisjonsbestemmelsene 

 avgjøre omplasseringer for ansatte i de stillinger der Rådmannen har 
ansettelsesmyndighet 

 tiltre Forhandlingsutvalget med fulle rettigheter 
 
  

9.4 Rådmannens myndighet i økonomiske saker 
 
9.4.1 Rådmannens myndighet i budsjettsaker 
 
Rådmannen har myndighet til å fordele følgende budsjettmidler avsatt på 
tilleggsbevilgningskonto: 

 Midler avsatt til lønnsjusteringer fordeles i henhold til vedtak 

 Midler avsatt til pensjonsordninger 

 Midler avsatt til vikarutgifter/sykepengeinntekter 

 Midler avsatt til nye ressurskrevende brukere 
 
Rådmannen har myndighet til å:  

 foreta budsjettendringer på driftsbudsjettet innenfor en kontogruppe og funksjon som 
ikke endrer aggregert budsjett  

 foreta budsjettendringer mellom kontogrupper på samme funksjon (tjenesteområde) 
og innenfor samme etat for inntil kr 500 000 pr. år    

 Foreta budsjettreguleringer innenfor et tjenesteområde i det tjenestebaserte budsjettet  
som ikke endrer den totale rammen for tjenesten. Alle budsjettreguleringer mellom 
tjenester tjenesteområder skal legges frem for vedtak i aktuelle hovedutvalg, 
formannskapet eller kommunestyret.  

 overføre budsjettbeløp i investeringsbudsjettet som følge av forskyvning av 
prosjektenes fremdrift, ved at budsjettbeløp reduseres i regnskapsåret og overføres 
til påfølgende budsjettår. Prosjektenes totalbudsjett kan ikke endres 

 underskrive kontrakter vedrørende prosjekter med en kostnadsramme på under  
kr 2 000 000. 

 
Budsjettendringer skal meldes til hovedutvalg og Formannskap. 
 
  

Merknad [VBE4]: Rådmannens forslag  

Merknad [VBE5]: Rådmannens forslag  
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9.4.2 Fondsforvaltning 
Rådmannen gis fullmakt til å undertegne finansielle kontrakter i overensstemmelse med 
Reglement for finansforvaltning i Ås kommune.   
 
9.4.3 Anvisningsmyndighet 
Rådmannen er av Kommunestyret gitt anvisningsmyndighet for hele den kommunale 
forvaltning. Ordfører anviser utbetalinger til rådmannen. 
 
9.4.4 Fordringer 
Rådmannen delegeres myndighet til å: 
 
I.  Avskrive konstaterte tap på krav når: 
 a. inkasso er forsøkt uten resultat 
 b. akkord er stadfestet 
 c. kravet er foreldet 
 d. utleggsforretning ikke har ført frem 
 e. debitor har fått en gjeldsordning utenfor eller innenfor gjeldsordningsloven  
 f. debitor er konkurs, død eller utvandret 
 g. debitors adresse er ukjent i mer enn 2 år 
 h. inkasso ikke er forsøkt, men det etter gitte kriterier er overveiende  sannsynlig  
  at inkasso vil gi negativt resultat, begrenset til kr 10 000  50 000 pr. krav. 
 
II. Øke tilbakebetalingstiden med inntil 1 år for krav uten tvangsgrunnlag, og   
 tilsvarende tvangsgrunnlagets varighet for krav med tvangsgrunnlag. 
 
III   For krav oversendt inkasso, inngå akkordløsning eller avtale om delvis sletting av 
 krav, maksimalt 25 % av beløpet begrenset oppad til kr 20 000 60 000. 
 
IV  Rådmannen delegeres myndighet til å begjære tvangssalg når det anses nødvendig 
 for å ivareta kommunens interesser. 
 
9.4.5 Boliglån og sosiallån 
Rådmannen delegeres myndighet til å: 
I. Øke tilbakebetalingstiden med inntil 1 år. 
II. Endre låneform (eksempelvis fra serielån til annuitetslån). 
III. Gi betalingsutsettelse for en termin i inntil 1 år. 
IV. Redusere renten med inntil 2 prosentpoeng i forhold til den til enhver tid gjeldende 
 rentesats for den angjeldende lånetype. 
V. Innvilge avdragsfrihet i inntil 5 år.  Dersom dette også vil innebære forlengelse av  
 tilbakebetalingstiden, gjelder punkt I over. 
VI. Slette inntil kr 10 000 av forfalt restanse og restgjeld begrenset oppad til  
 kr 50 000 pr. lån. 
 
Avskrivning av konstaterte tap på krav, endring av låne- og betalingsbetingelser og 
sletting utover det som er nevnt over, avgjøres av Formannskapet. 
 

Merknad [VBE6]: Rådmannens forslag  

Merknad [VBE7]: Rådmannens forslag  
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9.5 Rådmannens myndighet i henhold til særlov 
Kommunens myndighetsutøvelse etter særlovgivningen delegeres til Rådmannen i 
saker hvor myndigheten, etter lov, forskrift eller kommunalt vedtak, ikke er lagt til annet 
organ. Dette gjelder ikke saker av prinsipiell karakter.eller saker som er i strid med 
vedtatte planer eller politiske vedtak.  
 
 

9.6 Rådmannens myndighet på andre områder 
 
9.6.1 Kjøp og salg av fast eiendom 
Rådmannen har myndighet til avgjøre kjøp og salg av fast eiendom innenfor rammer og 
retningslinjer vedtatt av Kommunestyret. 
Rådmannens myndighet omfatter ikke kjøp av tomteområder som er avsatt til bolig- og 
næringsformål som skal godkjennes av Kommunestyret. 
 
9.6.2 Kommunal eiendomsforvaltning 
Rådmannen har myndighet til å fatte vedtak i alle saker som anses for ikke-prinsipielle, 
herunder: 

 tildele kommunale boliger i samsvar med Retningslinjer for tildeling av kommunale 
boliger, vedtatt av Kommunestyret 09.10.02 i K-sak 52/02. 

 leie ut kommunale lokaler og fastsette leiesats innen rammer og retningslinjer vedtatt 
av Kommunestyret.  

 inngå og si opp leiekontrakter i kommunale utleieboliger samt, ved vesentlig 
mislighold, heve leiekontrakter og begjære tvangsfravikelse. 

 avgjøre søknader om prioritetsvikelse for kommunale heftelser når det fortsatt er god 
dekning. 

 
Rådmannen har myndighet til å møte på kommunens vegne i alle kart- og delings-
forretninger hvor kommunen er part. Rådmannen kan på vegne av kommunen rekvirere 
utført kartforretning når dette skjer i henhold til godkjent plan eller gyldig vedtak og 
saken ellers anses å ikke være av prinsipiell karakter. 
 
Innenfor de budsjettmessige rammer har Rådmannen myndighet til å ta nødvendige 
juridiske og tekniske avgjørelser i forbindelse med skjøtsel og drift av kommunens 
eiendommer og andre eiendommer der kommunen har slikt ansvar. Herunder kan 
Rådmannen iverksette grenseoppgang mot naboer. Rådmannen kan likevel ikke vedta 
endringer som direkte eller indirekte kan berøre formål eller funksjoner i kommuneplan, 
reguleringsplan eller tilsvarende.  
 
9.6.3 Planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter 
Rådmannen har myndighet til å planlegge og gjennomføre byggeprosjekter under              
kr 5 000 000, jf. bestemmelsene om Plan- og byggekomiteen. 
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9.6.4 Uttalelser på kommunens vegne 
Rådmannen delegeres myndighet til å avgi uttalelser på kommunens vegne til offentlige 
utredninger, lovforslag mv. når disse ikke anses å være av prinsipiell betydning eller ha 
spesiell politisk interesse. 
 
9.6.5 Kommunale rettssaker  
Rådmannen delegeres myndighet til å  

 anlegge søksmål i saker som ikke er av prinsipiell karakter 

 engasjere prosessfullmektig i kommunens rettssaker 
 
9.6.6 Søknader og tilskudd 
Rådmannen delegeres myndighet til avgjøre søknader om økonomisk støtte til lag og 
organisasjoner innenfor politisk vedtatte rammer og retningslinjer.  
 
 

9.7 Særskilt delegering til andre enn Rådmannen  
Oversikten er ikke uttømmende. 

9.7.1 Lov av 28. februar 1986 om adopsjon 
Kommunestyret delegerer myndighet til barnevernleder å avgi uttalelse i henhold til  
§ 16 e. 
 
9.7.2 Lov av 5. august 1994 om vern mot smittsomme sykdommer 
Kommuneoverlegen har myndighet til å utføre oppgaver som er tillagt Kommunestyret, 
dersom avgjørelsesmyndigheten ikke er lagt til Kommunestyret selv i henhold til lov.  
 
9.7.3 Lov av 24. juni 2011 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. 
Kommuneoverlegen gis myndighet til å fatte avgjørelser etter lovens kapittel 9.  
 
9.7.4  Lov av 24. juni 2011 om folkehelsearbeid. 
Kommunelege skal gi medisinsk-faglig rådgiving, jf. § 27.  
 
9.7.5 Lov av 17.juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester  
Barnevernleder delegeres myndighet til å fatte vedtak i enkeltsaker. 
Hastesaker etter barnevernlovens §§ 4-6 annet ledd og 4-9 første ledd fattes av 
barnevernleder, jf. barnevernlovens § 2-1 tredje ledd.  
I enhetslederens fravær har stedfortreder samme myndighet. 
 
Hvis både enhetsleder og stedfortreder er fraværende må politijuristen kontaktes som 
kan fatte vedtak. 
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9.7.6 Lov av 21.11.1952 om skattebetaling. Påtalebegjæring på    
 skattebetalingsområdet 
Kommunestyret delegerer myndighet til skatteoppkreveren til å inngi påtalebegjæring på 
vegne av kommunen ved straffbare forhold på skattebetalingsområdet. 
 
9.7.7 Lov av 5. juni 1987 om brannvern 
Kommunestyrets oppgaver og myndighet i henhold til lov, forskrift og vedtekter til lov om 
brannvern, lov om brannfarlige varer (med unntak for §§ 20 og 38), lov om eksplosive 
varer og lov om forurensning i saker som ikke anses å være prinsipielle, delegeres til 
styret for den interkommunale brannordning (SFB). 
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10 Reglement for saksbehandlingen i folkevalgte organer 
 

10.1 Reglement for Kommunestyrets saksbehandling 
 
10.1.1 Valg og sammensetning 
Ås kommunestyre består av 33 medlemmer og er kommunens øverste 
beslutningsorgan.   
 
10.1.2 Kommunestyrets møter. Innkalling. Saksliste. Offentlig ettersyn. 
Kommunestyret treffer sine vedtak i møte. 
 
Kommunestyret holder møte etter fast møteplan vedtatt av Kommunestyret og ellers når 
1/3 av medlemmene krever det eller Ordfører finner det nødvendig. Ordfører innkaller 
Kommunestyret og setter opp saksliste til møtet. 
 
Innkallingen skal inneholde opplysning om tid og sted for møte, saksliste og opplysning 
om hvor saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn. Det skal fremgå med lovhenvisning 
om en sak er unntatt fra offentlighet.  
 
Kommunestyrets medlemmer mottar møteinnkallingen elektronisk på lesebrett, møtende 
varamedlemmer får trykt eksemplar tilsendt etter avtale. Innkallingen publiseres på 
kommunens hjemmeside, og legges på bibliotek, servicetorg og rådmannskontoret til 
gjennomsyn normalt senest 7 dager før møtet når loven ikke påbyr annen 
kunngjøringsfrist. Orientering via e-post om at møteinnkalling er tilgjengelig skal sendes 
til Kommunestyrets medlemmer og vara, revisjon, Kontrollutvalg m.fl. 
 
Ovennevnte gjelder ikke opplysninger eller dokumenter som er unntatt fra offentlighet 
etter lovverket. Slike opplysninger eller dokumenter i saker som skal behandles av 
Kommunestyret distribueres kun til medlemmer og ev. møtende vara på forsvarlig måte 
og iht. lovverk og kommunens retningslinjer.  
Mottakere plikter å bevare taushet om opplysninger som er taushetsbelagt i henhold til 
lovverket, og sørge for betryggende oppbevaring og makulering. Slike dokumenter skal 
som hovedregel anonymiseres og leveres møtesekretær ved møtets slutt for 
makulering.  
 
I viktige saker som budsjett, økonomiplan, handlingsprogram, kommuneplan, årsmelding 
og andre saker med stor dokumentasjonsmengde skal sakspapirene sendes ut minst 14 
dager før politisk behandling.    
Formannskapets innstilling i handlingsprogram/økonomiplan og budsjett, skal 
kunngjøres og legges ut minst 14 dager før den behandles i Kommunestyret,  
jf. kommunelovens §§ 44 og 45. 
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10.1.3 Forberedelse av saker til Kommunestyret.  
Rådmannen har i henhold til kommunelovens § 23 ansvaret for at de saker som legges 
frem for Kommunestyret er forsvarlig utredet og i samsvar med lov, forskrifter, og andre 
bindende retningslinjer og vedtak.  
 
Hovedutvalgene avgir innstilling i de saker som behandles av utvalget og som i henhold 
til lov og reglement skal avgjøres av Kommunestyret. 
Formannskapet avgir innstilling i øvrige saker som skal avgjøres av Kommunestyret.  
Formannskapet avgir innstilling til handlingsprogram/økonomiplan og budsjett. 
Kontrollutvalget legger frem for Kommunestyret revisjonens rapporter med innstilling og 
forslag til vedtak. 
 
10.1.4 Rett og plikt til å delta i møte. Forfall. Varamedlemmer. 
Kommunestyrets medlemmer har møteplikt. Dersom et medlem eller innkalt vara-
medlem ikke kan møte på grunn av lovlig forfall, skal han/hun uten unødig opphold 
melde fra om dette til administrasjonen og gi begrunnelse. Varamedlem innkalles straks 
etter reglene i kommunelovens § 16. Ved fratreden pga. inhabilitet i saker som skal 
behandles på møtet, gjelder samme regel. 
 
Må noen på grunn av lovlig forfall forlate møtet under Kommunestyrets forhandlinger, 
melder han/hun straks fra til Ordfører. Varamedlem som er til stede, eller som blir 
innkalt, trer inn etter reglene i kommunelovens § 16.  Har et varamedlem lovlig tatt sete i 
forsamlingen og den hvis plass er inntatt, eller et varamedlem som i nummerorden står 
foran ham/henne, deretter innfinner seg, trer sistnevnte inn ved begynnelsen av neste 
sak. 
 
10.1.5 Inhabilitet 
Om inhabilitet gjelder reglene i forvaltningslovens kap II og kommunelovens § 40 nr. 3 
og 4. Medlem som tror det foreligger inhabilitet i en sak, skal snarest mulig ta kontakt 
med Ordføreren eller Rådmannen vedrørende dette, senest ved spørsmål til Ordføreren 
i møte. 
 
10.1.6 Deltagelse fra andre enn kommunestyrets medlemmer 
Rådmannen deltar i Kommunestyrets møter etter reglene i kommunelovens § 23. 
Rådmannen har talerett i Kommunestyret. 
Rådmannen kan be andre tjenestemenn å redegjøre for saker, utredninger o.l. på 
rådmannens vegne. 
 
Andre deltar når særskilt lovbestemmelse gir dem rett til det, og da med de rettigheter 
og plikter som vedkommende lov gir dem. 
 
Andre kan gis talerett etter avtale med Ordfører. 
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10.1.7 Møteledelse. Møtets åpning. 
Ordføreren leder møtet. I ordførers fravær ledes møtet av varaordfører. Dersom begge 
har forfall, velger Kommunestyret møteleder ved flertallsvalg. Ved stemmelikhet 
avgjøres valget ved loddtrekning. 
 
Ordføreren åpner møtet med navneopprop. Er minst halvparten av Kommunestyrets 
medlemmer til stede, erklærer Ordfører møtet for vedtaksført og for lovlig satt. Ved 
konstituerende møte i nyvalgt Kommunestyre er det vedtaksført når minst 2/3 av 
medlemmene er til stede. Fra det tidspunkt møtet er satt og til møtets slutt kan ikke noen 
av medlemmene forlate møtet for kortere eller lengre tid uten tillatelse fra Ordfører. 
 
Medlemmene og varemedlemmene som møter etter oppropet, må melde seg for 
Ordfører før de tar sete. Dersom det i forbindelse med oppropet reises innvending mot 
noens rett til å ta sete i Kommunestyret, eller reises tvil om noens forfall, gjør 
Kommunestyret først vedtak om dette. 
 
10.1.8 Åpne eller lukkede dører. Taushetsplikt. 
Enhver har rett til å overvære Kommunestyrets møter, dersom ikke annet følger av lov 
eller i medhold av lov. Kommunestyret skal vedta å lukke møtet når det foreligger 
lovbestemt taushetsplikt, og under behandling av sak som angår en arbeidstakers 
tjenestlige forhold. Kommunestyret kan vedta å lukke møtet når hensyn til personvern 
krever det. Kommunestyret kan vedta å lukke møtet når hensyn til tungtveiende 
offentlige interesser tilsier det, og det vil komme frem opplysninger i møtet som kunne 
vært unntatt offentlig innsyn etter offentleglova dersom de hadde stått i dokument.  
Jf. kommuneloven § 31. Prosedyrereglene i § 31 a nr. 1 følges. 
 
Ved behandling av saker for lukkede dører, plikter Kommunestyrets medlemmer og de 
kommunalt ansatte som er til stede, å overholde taushet om opplysninger som er 
underlagt taushetsplikt i lov eller med hjemmel i lov. 
 
Ordfører skal etter anmodning gi tillatelse til å gjøre opptak av eller overføre lyd eller 
bilde fra åpne møter, såfremt det ikke virker forstyrrende, jf. kommuneloven § 31 a nr. 2. 
 
 
10.1.9 Kommunestyrets saksbehandling. Rekkefølge for behandling av sakene.  
 Sak som ikke er nevnt i innkallingen. 
Sakene behandles i den rekkefølge de er oppført på sakslisten om ikke Kommunestyret 
bestemmer noe annet. Kommunestyret kan endre sakslisten ved å vedta å utsette reali-
tetsbehandlingen av en sak på den utsendte sakslisten, jf. kommunelovens § 34 nr. 1.  
 
Når en sak er tatt opp til behandling, kan møtet ikke heves før saken er avgjort ved 
avstemming eller Kommunestyret vedtar å utsette saken. 
Sak som ikke er nevnt i innkallingen, kan ikke tas opp til realitetsbehandling dersom 
Ordfører eller 1/3 av forsamlingen setter seg imot at den blir avgjort. En sak som ikke blir 
tatt opp til behandling blir sendt Rådmannen eller den blir ført opp til behandling i et 
senere møte dersom det er blitt gitt innstilling i saken.  
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10.1.10 Ordskiftet 
Behandling av hver enkelt sak starter normalt med at Ordfører leser opp forslag til 
vedtak. Dersom det er kommet frem nye opplysninger eller dokumenter etter at 
innstillingen er lagt frem, redegjør Ordfører for dette. Ordfører gjør rede for saken så 
langt han/hun finner det påkrevd. 
Saker som legges frem for Kommunestyret av et utvalg, kan presenteres av utvalgets 
leder, evt. saksordfører. 
 
Ordfører leder debatten. Talerne får ordet i den rekkefølgen de ber om det. Dersom flere 
ber om ordet samtidig, avgjør Ordfører rekkefølgen mellom dem. Taleren skal rette 
innlegget til Ordfører. Taleren skal holde seg nøye til den sak eller til den del av saken 
som debatten gjelder. Ordfører påser at dette overholdes. 
 
Ordfører må ikke avbryte noen som har ordet, med mindre det skjer for å holde fast på 
de vedtak som er gitt i reglementet, eller for å rette opp misforståelser fra talerens side. 
Vil ordfører ta del i debatten med mer enn korte innlegg utover den redegjørelse som 
gis, skal møteledelsen overlates til varaordfører. 
 
Det må ikke sies noe som krenker noen av medlemmene eller andre tilstedeværende. 
Heller ikke er det lov til å lage uro som utrykk for misnøye eller samtykke. Dersom noen 
overtrer reglementets ordensvedtak, skal Ordfører gi en advarsel, om nødvendig to 
ganger. Dersom representanten etter dette ennå ikke retter seg etter reglementet, kan 
Ordfører ta fra ham/henne ordet eller ved avstemning la Kommunestyret avgjøre om 
vedkommende skal stenges ute fra møtet. 
 
10.1.11 Avgrensning av og avslutning av ordskiftet.  Replikkordskifte. 
Kommunestyret kan fastsette taletid for hvert innlegg før og under behandling av en sak 
eller for hele/deler av møtet.  
 
For behandling av større saker som det er forventet å bli lang debatt om, kan Ordfører 
sette opp forslag om ordning av ordskiftet og begrensning av taletiden. Slikt forslag 
gjøres kjent for representantene før ordskiftet i den enkelte sak tar til. 
 
Både før og under ordskiftet i en sak kan Ordfører etter forslag fra gruppelederne gi 
tillatelse til gruppemøter på inntil 15 minutter.  
 
Når Kommunestyret finner at debatten om en sak er over, kan det vedta å avslutte 
debatten om saken etter at de inntegnede talere har hatt ordet.   
 
Ordfører kan tillate replikkordskifte i tilknytning til siste talers innlegg. Den enkelte replikk 
begrenses til maksimum 1 minutt. Den taler hvis innlegg forårsaket replikkordskiftet, kan 
svare på innleggene særskilt eller samlet. Gis et samlet svar, kan taleren gis en taletid 
på 2 minutter. Replikkordskiftet må ikke strekke seg over 10 minutter. 
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10.1.12 Forslag 
Det er bare Kommunestyrets medlemmer som har rett til å fremme forslag til vedtak. 
 
Forslag kan ikke legges frem etter at ordskiftet er avsluttet. Forslag skal være skriftlige 
og leveres Ordfører undertegnet. Dersom forslaget går ut på hvem som skal ansettes 
eller velges, på at en sak skal utsettes eller oversendes annet organ, eller på at forslag 
ikke skal vedtas, kan dette gis muntlig. Ordfører refererer forslaget. 
 
10.1.13  Avstemninger 
Når ordskiftet er ferdig tar Ordfører saken opp til avstemning. Det skal voteres over alle 
fremkomne forslag.    
Fra da og til saken er avgjort, kan ikke nye forslag legges frem eller nye innlegg holdes. 
 
Kommunestyrets vedtak treffes med alminnelig flertall av de stemmer som avgis, hvis 
ikke annet følger av kommuneloven. Ved stemmelikhet i andre saker enn valg, er 
Ordførers stemme avgjørende. Kommunestyrets medlemmer har stemmeplikt i alle 
saker. Ved valg og ansettelser er det adgang til å stemme blankt. 
 
Bare de medlemmer som er til stede i salen når saken blir tatt opp til avstemming har 
rett til å stemme. De kan ikke forlate salen før avstemningen er ferdig.  
 
Når en sak er delt opp, eller en skal stemme over flere forslag, foreslår Ordfører rekke-
følgen i avstemningen. Dersom det blir debatt om dette skal Ordfører påse at talerne 
begrenser seg til spørsmål om avstemningsmåte. Ved uenighet avgjøres spørsmålet 
ved alminnelig flertall. 
 
Ved behandling av økonomiplan og budsjett stemmes det ved den endelige avstemning 
over forslag til økonomiplan og budsjett som helhet. Er det fremsatt alternative forslag, 
og ingen av disse får flertall ved første gangs avstemning, stemmes det deretter 
alternativt mellom de to forslag som fikk flest stemmer ved denne. 
 
10.1.14 Prøveavstemning 
Før endelig avstemning kan Kommunestyret vedta å avholde prøveavstemning som ikke 
er bindende. 
 
10.1.15 Avstemningsmåten 
Avstemning kan foregå på følgende måter: 
 
1. Ved stilltiende godkjenning, når ikke noen uttaler seg mot forslag som Ordfører setter 

frem med spørsmål om noen har noe å uttale mot det. 
 
2. Ved at Ordfører oppfordrer de medlemmer som er mot et forslag, til å reise seg eller 

å rekke hånden i været. Når Ordfører bestemmer det, eller et medlem krever det, 
holdes kontravotering ved at deretter de som stemmer for forslaget, reiser seg eller 
rekker opp hånden. 
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3. Ved navneopprop, ja eller nei som svar, når Ordfører roper opp navnene etter navne-
listen over de møtende. Det bestemmes ved loddtrekning hvilket navn oppropet skal 
begynne med, og det fortsetter så i nummerorden. Navneopprop brukes når 
Ordføreren bestemmer det, eller et medlem krever det, og dette krav får tilslutning, 
eller 1/5 av forsamlingen mener at utfallet av en stemmegivning etter punkt to foran 
(med etterfølgende kontraprøve) ikke med sikkerhet kan fastslås. 

 
4. Ved sedler uten underskrift.  

Stemmesedler kan bare brukes ved valg og tilsettingssaker, og skal brukes ved slike 
avstemninger når ett medlem krever det.  

 
Når de avstemningsmåter som er nevnt under pkt. 3 og 4 blir benyttet, oppnevner 
Kommunestyret to medlemmer til å følge navneoppropet, eller telle opp stemmesedler. 
 
10.1.16 Interpellasjoner og spørsmål  
Ethvert medlem av Kommunestyret og varamedlem som påregner å delta i møtet, kan 
rette forespørsler til Ordfører, også om saker som ikke er nevnt i innkallingen. 
Henvendelser må bare omhandle saker og forhold som naturlig hører inne under 
Kommunestyrets virkeområde. Henvendelser må være skriftlige og innlevert innen de 
frister som er angitt nedenfor. Ordfører kan overlate til Rådmannen å besvare 
henvendelsen. 
 
Ordfører skal tilrettelegge for representantenes innspill og spørsmål. Det settes av tid til 
dette i alle møter.   
 
Henvendelser kan stilles på følgende måter: 
 
Interpellasjoner 
Henvendelser som gjelder prinsipielle spørsmål, stilles som interpellasjoner og må være 
levert Ordføreren innen 10 dager før Kommunestyrets møte. Interpellasjoner skal 
inneholde en begrunnelse. 
 
Ved behandling av interpellasjoner kan interpellanten, Ordfører og den som besvarer 
spørsmålet, om dette er en annen enn Ordføreren, få ordet to ganger. For øvrig skal 
ingen ha ordet mer enn en gang. Taletiden ved behandlingen av interpellasjonen er 
avgrenset til 5 minutter for første innlegg av interpellanten og den som besvarer inter-
pellasjonen. Ellers er taletiden begrenset til 3 minutter. Behandlingen av interpellasjoner 
må ikke vare mer enn 30 minutter.  
 
Forslag som settes frem i forbindelse med interpellasjoner kan ikke avgjøres i møtet, 
dersom Ordfører eller 1/3 av forsamlingen motsetter seg det. 
 
Spørsmål  
Andre spørsmål enn de som er angitt under interpellasjoner, bør som hovedregel 
leveres Ordfører innen 3 dager før møtet. Ordfører avgjør om spørsmål som reises i 
møtet eller etter fristen, besvares i samme eller påfølgende møte. Dersom spørsmål er 
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reist i møtet eller kort tid før møtet, kan Ordfører gi en foreløpig redegjørelse i det første 
møtet og så gi en mer utdypende redegjørelse i neste møte.  
 
Spørsmålsstiller og den som svarer kan ha innlegg på henholdsvis ett og to minutter. 
Det er adgang til oppfølgingsspørsmål og svar på ett minutt. For øvrig er ordskifte ikke 
tillatt.  
 
Ordføreren kan avvise spørsmål om saker som er under behandling i Formannskapet, i 
saker som Formannskapet har avgitt innstilling om, eller i saker der det allerede er 
innlevert spørsmål.  
 
Det kan settes av inntil en halv time ved møtets begynnelse til behandling av disse 
spørsmål. Dersom det meldes flere spørsmål enn det som kan besvares innen denne 
tidsrammen, har hver representant bare krav på å stille et spørsmål ved møtets 
begynnelse. De øvrige spørsmål behandles normalt etter de ordinære sakene. 
Spørsmålene behandles forøvrig i den rekkefølge de er levert til Ordføreren. 
 
Dersom et spørsmål av tidsmessige grunner ikke blir besvart, må spørsmålsstilleren 
bekrefte overfor Ordfører at spørsmålet ønskes besvart ved neste møte. Dersom 
bekreftelse ikke foreligger innen to virkedager før neste møte, anses spørsmålet for å 
være trukket. 
 

Nytt punkt  - Spørretime (Reglementsgruppa har ikke konkludert vedr. dette forslaget, men ønsker at 
dette drøftes i partigruppene) 
 
1. Alle som er bosatt i kommunen kan stille spørsmål til ordføreren. Spørsmålene må 

sendes senest tre dager før Kommunestyrets møte, og besvares i starten av møtet. 
Spørsmålsstilleren må selv være tilstede i møtet. 

2. Spørsmålene må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for 
kommunens innbyggere. Det kan ikke stilles spørsmål om saker som er oppført på 
Kommunestyrets saksliste samme dag. 

3. Spørsmålet må være kort, maks tre minutter. Svartid beregnes også til tre minutter. 
Det gis mulighet til oppfølgingsspørsmål. 

4. Spørsmålene leses opp av ordfører eller av spørsmålsstiller selv. 
5. Spørretime holdes når det er kommet inn spørsmål til ordføreren, jf. punkt 1. 
6. Spørretimen holdes etter møtets åpning og før navneopprop og møtet settes. Den 

varer ikke over 30 minutter. Spørsmål det ikke blir tid til å besvare utsettes til neste 
møte. Det føres ikke protokoll fra denne delen av møtet. 

 
10.1.17 Høringer 
Kommunestyret kan beslutte å holde offentlige høringer for å belyse emner av 
alminnelig samfunnsmessig interesse. Slike høringer bør gjennomføres ved behandling 
av reguleringssaker av saker av noe omfang og kompleksitet og/eller der 
nærmiljøet/lokalsamfunnet på annen måte berøres vesentlig. 
 
  

Merknad [VBE8]: Basert på  KS’ 
folkevalgtprogram, «Møtet er satt!» og 
reglement fra Akershus fylkeskommune og 
Tromsø kommune. Sistnevnte har tilknyttet 
et interaktivt skjema. 
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10.1.18 Ro og orden 
Ordfører skal sørge for at det er ro og orden i møtelokalet. Ordfører har ansvar for at 
talerne ikke avbrytes eller forstyrres. Oppmerksomheten skal være rettet mot taleren.   
 
Dersom publikum ved meningsytring eller på annen måte forstyrrer forhandlingene, kan 
Ordføreren vise alle eller enkelte av tilhørerne ut.   
 
10.1.19 Protokoll 
Protokoll skal føres og skal inneholde: 

 tid og sted for møtet 

 hvem som møtte og hvem som var fraværende 

 møtende varamedlemmer 

 hvilke saker som ble behandlet 

 innstilling eller eventuelt endret innstilling 

 alle fremsatte forslag, avstemningsresultatet og det fullstendige vedtaket   

 partifordeling ved avstemning 

 avgjørelse om lukking av møte og hjemmel for avgjørelsen 

 avgjørelse om et medlem er inhabilt og hjemmel for avgjørelsen   
 
Forslag som ikke blir gjort til gjenstand for realitetsbehandling protokolleres ikke, dette 
gjelder likevel ikke forslag som Kommunestyret vedtar å oversende Rådmannen eller 
andre organer uten realitetsbehandling. 
 
Trer noen fra eller til under forhandlingene, protokolleres dette, slik at protokollen 
sammenholdt med medlemsfortegnelsen viser hvem som har tatt del i behandlingen av 
hver sak. 
 
Krav om protokolltilførsel i forbindelse med behandling av en sak må skje i samme 
møte.  Protokolltilførsel leveres skriftlig til Ordfører. Ordfører, eller Kommunestyret i 
tilfelle protest blir reist mot hans/hennes bestemmelser, kan med alminnelig flertall vedta 
å nekte protokolltilførsel dersom denne har en sjikanerende form, er unødig omfattende, 
eller ikke direkte er relatert til saken som er tatt opp til votering. 
  
Protokollen godkjennes av Ordfører og Varaordfører, som hovedregel innen 3 
virkedager. Den skal være underskrevet senest på neste møte. Så snart protokollen er 
godkjent publiseres den på kommunens hjemmeside, nettbrett og legges på bibliotek og 
servicetorg til offentlig ettersyn.  
 
10.1.20 Lovlighetskontroll 
Tre eller flere medlemmer av Kommunestyret kan sammen bringe avgjørelser truffet av 
folkevalgt organ eller den kommunale administrasjon inn for departementet til kontroll av 
avgjørelsens lovlighet. Dette gjelder ikke avgjørelser om ansettelse, oppsigelse eller 
avskjed. Krav om lovlighetskontroll fremsettes for det organ som har truffet den aktuelle 
avgjørelsen.  
Frist for å kreve lovlighetskontroll er 3 uker fra det tidspunkt avgjørelsen ble truffet. 
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10.1.21  Omgjøring. Anmodning om ny behandling av avgjort sak. 
Kommunestyret, eller annet organ når det gjelder saker som disse forbereder direkte for 
Kommunestyret, kan avslå anmodning om å ta en sak opp til ny behandling hvis den er 
lovlig avgjort av Kommunestyret  i samme valgperiode, når anmodningen kommer inn 
før det er gått 6 måneder fra den dag Kommunestyret gjorde endelige vedtak i saken. 
Dette gjelder ikke anmodning fra departementet. 
 
Kommunestyret kan omgjøre sitt eget vedtak uten at det er påklaget på de vilkår som 
følger av forvaltningslovens § 35 første ledd. På samme vilkår kan Kommunestyret også 
omgjøre vedtak truffet av andre folkevalgte organer eller administrasjonen. 
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10.2 Reglement for sammensetning av og saksbehandlingen i 
Formannskapet og faste utvalg 

 
10.2.1   Valg og sammensetning av Kontrollutvalg, Formannskap og faste utvalg 
 
10.2.1.1 Kontrollutvalget 
Kommunestyret velger selv et Kontrollutvalg bestående av 5 medlemmer og personlige 
varamedlemmer, leder og nestleder. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant 
Kommunestyrets medlemmer. Jf. kommuneloven § 77 nr. 1. 
 
10.2.1.2 Formannskapet 
Formannskapet skal ha 9 medlemmer, valgt av Kommunestyret selv blant 
Kommunestyrets medlemmer. Valget holdes som forholdsvalg når minst ett medlem 
krever det, og ellers som avtalevalg. Jf. kommunelovens § 8 nr. 1 og 2. 
 
10.2.1.3 Hovedutvalgene 
De faste hovedutvalg skal ha 9 medlemmer valgt av Kommunestyret, jf. kommunelovens 
§ 10. Valg av medlemmer holdes som forholdsvalg når minst et medlem krever det, og 
ellers som avtalevalg. Valg av leder og nestleder foregår som flertallsvalg, jf. 
kommunelovens 35, nr. 3-5.  Leder og nesteleder for de faste utvalg velges blant 
Kommunestyrets medlemmer. Det er ønskelig med flest mulig faste kommunestyre-
medlemmer i utvalgene.    
 
Dersom et medlem faller fra eller løses fra vervet, velges et nytt medlem, selv om det er 
valgt varamedlem. Er utvalget valgt etter reglene om forholdsvalg, skal det suppleres fra 
den gruppe som står bak den som trer ut. Faller lederen fra, eller løses vedkommende 
fra vervet, skal det velges ny leder selv om det tidligere er valgt nestleder. 
 
10.2.1.4 Administrasjonsutvalget 
Administrasjonsutvalget sammensettes av representanter for kommunen og 
representanter valgt av og blant de ansatte, jf. kommunelovens § 25 nr. 1. 
Administrasjonsutvalget skal ha 9 medlemmer. Kommunens representanter velges av 
Kommunestyret blant Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. De ansattes 
representanter har 3 medlemmer.  
Kommunestyret velger selv leder og nestleder blant Kommunestyrets representanter.  
 
De ansattes representanter er medlemmer av utvalget med samme rettigheter og plikter 
som de politisk valgte unntatt i saker som etter lovverket skal ha ren politisk behandling.  
De ansattes representanter kan ikke velges til, eller delta i Forhandlingsutvalg eller i 
forberedelse av forhandlingssaker.   
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10.2.1.5 Forhandlingsutvalget 

Forhandlingsutvalget skal ha 4 medlemmer, herav 3 medlemmer med varamedlemmer 
valgt av Kommunestyret blant Administrasjonsutvalgets politisk valgte medlemmer/vara-
medlemmer, jf. kommunelovens § 10.  
Rådmannen eller hans/hennes stedfortreder tiltrer utvalget med fulle rettigheter. 
Kommunestyret velger leder og nestleder.  
 
Valg av medlemmer holdes som forholdsvalg når minst et medlem krever det, og ellers 
som avtalevalg. Valg av leder og nestleder foregår som flertallsvalg, jf. kommunelovens 
§ 35 nr. 3-5.  
 
Nytt punkt 10.2.1.6      Klima- og miljøutvalget 
Klima- og miljøutvalget skal ha 9 medlemmer, valgt av Kommunestyret, jf. 
kommuneloven § 10. Valg av medlemmer holdes som forholdsvalg når minst et medlem 
krever det, og ellers som avtalevalg. Valg av leder og nestleder foregår som flertallsvalg, 
jf. kommunelovens 35, nr. 3-5.  Leder og nesteleder for de faste utvalg velges blant 
Kommunestyrets medlemmer. Det er ønskelig med flest mulig faste kommunestyre-
medlemmer i utvalgene.    
 
Dersom et medlem faller fra eller løses fra vervet, velges et nytt medlem, selv om det er 
valgt varamedlem. Er utvalget valgt etter reglene om forholdsvalg, skal det suppleres fra 
den gruppe som står bak den som trer ut. Faller lederen fra, eller løses vedkommende 
fra vervet, skal det velges ny leder selv om det tidligere er valgt nestleder. 
 
 
10.2.1.7 Plan- og byggekomiteen 
Plan- og byggekomiteen er et fast utvalg på 5 medlemmer med varamedlemmer - valgt 
av Kommunestyret. Valg av medlemmer holdes som forholdsvalg når minst et medlem 
krever det, og ellers som avtalevalg.  
Valg av leder og nestleder foregår som flertallsvalg, jf. kommunelovens § 35 nr. 3-5. 
Leder og nesteleder for plankomiteen velges blant Kommunestyrets medlemmer.  
 
Hovedverneombudet har møterett. 
Dersom et medlem faller fra eller løses fra vervet, velges et nytt medlem, selv om det er 
valgt varamedlem. Er utvalget valgt etter reglene om forholdsvalg, skal det suppleres fra 
den gruppe som står bak den som trer ut. Faller lederen fra, eller løses vedkommende 
fra vervet, skal det velges ny leder selv om det tidligere er valgt nestleder. 
 
10.2.1.8 Eldrerådet 
Eldrerådet skal ha 7 medlemmer med personlige varamedlemmer som velges av 
Kommunestyret. Flertallet av rådsmedlemmene skal være alderspensjonister. 
Pensjonistforeninger har rett til å foreslå medlemmer.  
Kroer, Nordby og resten av Ås bør være representert i Eldrerådet i samsvar med antall 
eldre i ulike deler av kommunen. 
Rådet velger selv leder og nestleder blant pensjonistene. 
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10.2.1.9  Ungdomsrådet 
Ungdomsrådet skal ha 7 medlemmer og ha følgende sammensetning: 

- 1 representant fra elevrådet ved Ås ungdomsskole. 
- 1 representant blant elevene ved Ås ungdomsskole. 
- 1 representant fra elevrådet ved Nordbytun ungdomsskole. 
- 1 representant blant elevene ved Nordbytun ungdomsskole. 
- 1 representant fra elevrådet ved Ås videregående skole. Personen må være 

bosatt i Ås kommune. 
- 2 ungdommer som representerer lag og foreninger, ungdomsklubbene, 

uorganisert ungdom og/eller andre (frie plasser). 
Rådet kan selv velge selv leder og nestleder. Hovedutvalg for oppvekst og kultur velger 
medlemmer til de 2 frie plassene. Hovedutvalget oppnevner i tillegg en av sine faste 
medlemmer til å være politisk representant for Ungdomsrådet som blir rådets 
kontaktledd til det politiske miljøet. Vedkommende har tale- og forslagsrett. 
 
 
10.2.1.10  Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha 7 medlemmer med personlige 
varamedlemmer. Medlemmene velges av Kommunestyret slik: 
3 folkevalgte, fortrinnsvis en fra Formannskapet og to fra forskjellige hovedutvalg. 
2 representanter for foreningene - fortrinnsvis forskjellige foreninger.   
2 representanter fra administrasjonen - forskjellige etater/deler. 
 
Varamedlemmene velges blant medlemmer eller varamedlemmer i nevnte utvalg. 
Varamedlemmene for representantene for foreningene og administrasjonen velges 
fortrinnsvis fra andre foreninger og etater/deler av administrasjonen.  
 
Kommunestyret velger leder og nestleder.  
Alle medlemmer og innkalte varamedlemmer har samme rettigheter og plikter. 
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10.2.2    Regler for saksbehandlingen i Formannskapet og faste utvalg 
 
10.2.2.1 Generelt 
For alle faste utvalg gjelder bestemmelsene i Reglement for saksbehandlingen i 
Kommunestyret punkt 10.1.2 til og med 10.1.20 tilsvarende så langt de passer, med 
unntak for de særlige bestemmelser som fremkommer av dette reglement når det 
gjelder møter og mindretallsanke. 
 
10.2.2.2 Møter 
 
Faste utvalg 
Faste utvalg holder sine møter i henhold til fastsatt møteplan vedtatt av utvalget selv, 
eller dersom leder finner det påkrevet eller når minst 1/3 av medlemmene krever det,  
jf. kommunelovens § 32 nr. 1. 
 
Forhandlingsutvalget 
Forhandlingsutvalget holder møte etter behov eller når leder finner det påkrevet, eller 
når minst 1 av medlemmene krever det, jf. kommunelovens § 32 nr. 1.   
 
 
10.2.2.3 Mindretallsanke 
Enhver sak som Formannskapet har avgjort i henhold til delegert myndighet fra 
Kommunestyret, kan et mindretall på minst to medlemmer anke til Kommunestyret. 
Dette gjelder ikke dersom saken er anket til Formannskapet fra et mindretall i et 
underordnet organ. Kravet må fremsettes i møtet og protokolleres. 
 
Enhver sak som et fast utvalg har avgjort i henhold til delegert myndighet, kan et 
mindretall på minst to medlemmer anke til Formannskap eller Kommunestyre. Kravet må 
fremsettes i møtet og protokolleres. 
 
Avgjørelse fattet av Administrasjonsutvalget kan et mindretall på minst to medlemmer 
anke til Formannskapet som overordnet organ. Ordfører og Rådmann, eller den som 
møter i deres sted, kan også anke saken. Krav om anke må fremmes før møtets slutt og 
protokolleres. 
 
Avgjørelse fattet i Forhandlingsutvalget kan ett medlem anke til Administrasjonsutvalget 
som overordnet organ. Rådmann eller den som møter i rådmannens sted, kan også 
anke saken. Krav om anke må fremmes før møtets slutt og protokolleres.  
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11 Reglement for klagebehandling 
 

11.1 Lovlighetsklage etter kommunelovens § 59 nr.1 
Alle kommunale avgjørelser - enkeltvedtak, forskrifter og alle andre avgjørelser - truffet 
av folkevalgte organ eller den kommunale administrasjon kan klages inn for 
departementet til kontroll av avgjørelsens lovlighet. 
 
Retten kan bare utøves av minst 3 medlemmer av Kommunestyret. Fristen er 3 uker fra 
avgjørelsen ble truffet. 
 
Klager settes frem for det organ som har truffet avgjørelsen. Organet avgjør om vedtaket 
skal opprettholdes. Gjøres dette skal saken sendes til vedkommende statlige organ 
(departement) som oftest delegert til Fylkesmannen. 
 
En fremsatt lovlighetsklage innebærer som hovedregel ingen utsettelse med 
iverksettelsen. Slik utsettelse kan imidlertid fastsettes av det organ som har fattet 
vedtaket eller overordnet kommunale organ eller vedkommende statlige myndighet. 
 

11.2 Klage over enkeltvedtak - forvaltningslovens § 28, 2. ledd  
Det er etter denne bestemmelse klageadgang for parter i alle saker som anses som 
enkeltvedtak, fattet av kommunale, administrative eller politiske organ. 
 
Enkeltvedtak er en avgjørelse som treffes under utøvelse av offentlig myndighet og som 
er bestemmende for rettigheter eller plikter for fysiske eller juridiske personer,  
jf. forvaltningsloven § 2. Et enkeltvedtak er m.a.o. en konkret avgjørelse, mens en 
forskrift vil være en generell regel. 
 
Vedtak truffet av Kommunestyret skal behandles av departementet eller den som måtte 
få delegert myndighet (Fylkesmannen/Fylkeslegen/Statens Utdanningskontor). 
 
I de tilfeller vedtak er truffet av Formannskap eller utvalg, og disse har fattet vedtak etter 
kommuneloven § 13 (hastesaker), skal klagen behandles som om det var Kommune-
styrets vedtak. Kommunestyret kan bestemme å behandle enkeltklager selv. 
 

11.3 Klageordninger etablert etter særlovgivningen 
Klageordning etter særlovgivningen går foran den generelle klageordningen etter 
forvaltningsloven. 
 

11.4 Underretning om vedtak og klagerett 
I henhold til forvaltningsloven skal part underrettes om enkeltvedtak med begrunnelse 
og angivelse av hvem som har behandlet saken og hvem som er klageinstans og hvor 
eventuell klage skal sendes for nødvendig forberedelse. Klagefristen skal anføres 
særskilt. 
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11.5 Saksbehandling 
Klagesaker skal behandles i henhold til bestemmelsene i forvaltningslovens kapittel VI 
eller etter særskilte bestemmelser i særlovgivningen. 
 
Klagen fremsettes for det organ som har fattet vedtaket (underinstansen). 
Underinstansen foretar de undersøkelser klagen nødvendiggjør og tar så stilling til om 
man ønsker å opprettholde vedtaket eller ikke. 
 
Opprettholdes vedtaket sendes saken videre til klageinstansen. Klagen kan tas til følge 
helt eller delvis, i så fall fattes et nytt vedtak. 
 
Tas klagen fullt ut til følge, er saken endelig avgjort. Ved delvis medhold vil partene ha 
ny klageadgang. 
 
Klageinstansen skal underrettes om hva underinstansen har besluttet. 
 

11.6 Klageinstansen 
Klageinstansens kompetanse fremgår av forvaltningsloven § 34. Klageinstansen 
behandler alle klager over enkeltvedtak fattet av andre enn Kommunestyret selv, så 
fremt klagebehandlingen ved lov, forskrift eller reglement ikke er lagt til annen 
klageinstans. 
 
Formannskapet ivaretar oppgaven som kommunens klageinstans. Medlemmer av de 
faste hovedutvalg som har behandlet saken som underinstans, kan ikke være 
medlemmer av klageinstansen. 
 
Klageinstansen kan: 

 prøve alle sider av saken, også med hensyn til nye momenter. 

 avvise saken med begrunnelse at det ikke foreligger klageadgang. 

 treffe nytt vedtak til fordel for klager. 

 treffe nytt vedtak der klagen ikke tas til følge. 

 endre vedtaket til skade for klager dersom vilkårene i § 34 er til stede. 

 oppheve tidligere vedtak og sende saken tilbake til underinstansen. 
 

11.7 Inhabilitet - kommunelovens § 40 nr. 3 c 
Ansatte som har vært med på å tilrettelegge grunnlaget for saken for underinstansen 
kan ikke være med å tilrettelegge saken for klageinstansen. Dette gjelder kun saks-
forberedelsen for klageorganet og ikke den forberedelsen som skal gjennomføres av 
underinstansen før denne vurderes på nytt. 
 
Dersom rådmannen har behandlet saken før første instansen - utvalg eller 
Formannskap, vil hele administrasjonen være inhabil ved forberedelse av klagesaken for 
klageinstansen (Formannskapet) eller Kommunestyret. Forberedelsen må da foretas av 
administrasjoner i andre kommuner, Ordfører eller annen instans. 
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12 Reglement for folkevalgtes innsynsrett 
 
 Kommunestyrets og andre folkevalgte organers rett til innsyn i 
 saksdokumenter. 
 
 Regler om innsyn følger av offentlighetsloven  

 
 Særregler for innsyn i taushetsbelagte opplysninger m.m. 

Folkevalgtes rett til innsyn omfatter ikke taushetsbelagte opplysninger. 
Kommunestyret og andre folkevalgte organ kan likevel ved flertallsvedtak kreve 
innsyn i taushetsbelagte opplysninger når det er et klart behov for dette ved 
behandling av en konkret sak i vedkommende organ, jf. forvaltningsloven § 13 b 
nr. 2 og 4.  
 
Folkevalgte plikter å bevare taushet om opplysninger de får innsyn i når disse er 
underlagt taushetsplikt i lov eller i medhold av lov. Når en sak behandles for 
lukkede dører etter kommuneloven § 31, plikter de folkevalgte å bevare taushet 
om opplysninger som er underlagt taushetsplikt i lov eller i medhold av lov. 
Medlemmer av folkevalgte organ skal undertegne taushetserklæring før de får 
innsyn i taushetsbelagte opplysninger.     
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Nytt punkt 13   Etiske retningslinjer  
 
13.1  Kommunens verdier - åpenhet, ærlighet og redelighet - skal prege vår 
 praksis og gjenspeiles i våre daglige handlinger 
  
Ås kommune legger stor vekt på at folkevalgte og ansatte framstår med redelighet, 
ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Disse verdiene skal prege vår praksis og 
gjenspeiles i våre daglige handlinger. Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de 
danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdninger til kommunen.  
 
Folkevalgte og ansatte har et ansvar for å etterleve disse verdiene. Som forvaltere av 
samfunnets fellesmidler, stilles det spesielt høye krav til den enkeltes etiske handlinger 
og holdninger i arbeidet for kommunen. Den enkelte har dermed et ansvar som forbilde, 
ved blant annet å ha en åpen og kritisk holdning til egne interesser og engasjement som 
kan medføre inhabilitet.  
 
Folkevalgte og ansatte i Ås kommune har ansvar for å motvirke enhver form for 
diskriminering og mobbing. 
 
Folkevalgte og ansatte plikter å overholde lover, forskrifter og reglementer som gjelder 
for kommunens virksomhet.  
 
Etikk er  

 å bruke myndighet med varsomhet og forstand  

 å ha en fri og uavhengig stilling i saker der en har myndighet  

 å ikke blande egne og offentlige interesser  

 å være redelig og ærlig  
 

13.2  Etiske retningslinjer for folkevalgte . 
 

13.2.1 Redelighet, ærlighet, åpenhet og ytringsfrihet. 
Ås kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i sin virksomhet. 
Åpenhet og ytringsfrihet er grunnleggende verdier. 
 
13.2.2 Plikt til å overholde lovverket. 
Alle plikter å overholde lover og forskrifter, herunder lovpålagt taushetsplikt. 
 
13.2.3 Fortrolige opplysninger, opplysninger underlagt lovpålagt taushetsplikt 
Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med verv i kommunen må respekteres 
og ikke brukes til personlig vinning eller skade for andre. All informasjon som gis i 
forbindelse med virksomhet for kommunen, skal være korrekt og pålitelig. Folkevalgte 
skal undertegne taushetserklæring om lovpålagt taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder 
overfor alle som ikke deltar i utvalget ved behandling av den aktuelle sak. 
Taushetsplikten gjelder kun opplysninger som er taushetsbelagte i lov eller i medhold av 
lov.  
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13.2.4 Gaver, fordeler, utgiftsdekning. 
Personlige fordeler eller gaver som kan påvirke handlinger, saksforberedelse eller 
vedtak skal unngås. Dette gjelder likevel ikke gaver av ubetydelig verdi som blomster e.l. 
Ved tilbud om fordeler eller gaver skal ordfører kontaktes. Mottatte gaver/fordeler skal 
returneres avsender sammen med et brev som redegjør for kommunens regler på 
området. 
Moderate former for gjestfrihet og representasjon aksepteres.  
Reise-, kost- og andre utgifter i sammenheng med kommunale verv skal dekkes av 
kommunen. Unntak kan bare skje etter særskilt vedtak av ordfører. 
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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   For eventuelle verv som ikke innehas i egenskap av Ordfører gis vanlig  
 godtgjørelse. Når ordfører er leder av slikt utvalg gis 50 % av vanlig   
 ledergodtgjørelse. 
14.2.3 Ved avgang gis ordføreren godtgjørelse i samsvar med Stortingets regler for 
 fratredelsesytelse, etterlønn og feriepenger så langt det passer.  
 vedtak i F-sak 32/92. 
14.2.4 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. 
 

14.4 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. 

 

Nytt punkt 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 Representanter for organisasjoner som deltar i referansegrupper/arbeids- 
 grupper, 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. 
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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. 
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.  

Merknad [VBE9]: Tilpasset ut fra 
Fylkeskommunens reglement 

Merknad [VBE10]: I gjeldende 
reglement kreves ikke økonomisk tap. 
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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 
14.12.1 Ordføreren gis mobiltelefon i samsvar med Ås kommunes retningslinjer, og 

bredbåndsdekning. 
14.12.2 Folkevalgt som innehar verv som er nevnt under pkt. 14.4 gis dekning av ½  
 abonnementsavgift og kr 300 pr. år. 
 

Nytt punkt 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. 

Merknad [VBE11]: Inntil kr 4000 til 
mobil, tilbehør og fri bruk i hht. kom. 
avtaler. 
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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

PS 13/18 Referat og orienteringer 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00072-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ås kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg: 
Protokoll Ås KU 100418, FKT Veileder - Hva kan kontrollutvalget forvente av 
oppgaveutførelse og kompetanse fra sekretariatet, NKRF Forslag til veileder for KU-
sekretariat, Vedlegg Retningslinjer for samarbeid mellom kontrollutvalgssekretariat 
og revisjon, Fra kontrollutvalget e-post fra rådmann 160418, Sak i kontrollutvalget e-
post fra rådmann 190418, Aktivitetsplan pr 100418 

SAKSUTREDNING: 

Referatsaker (RS): 

Orienteringssaker (OS): 

OS 15/18 Protokoll Ås KU 10.4.18 (vedlagt) 
OS 16/18 Høring: FKT Veileder – Hva kan kontrollutvalget forvente av 

oppgaveutførelse og kompetanse fra sekretariatet (vedlagt) 
OS 17/18 Høring: NKRF Veileder for god skikk og praksis for 

kontrollutvalgssekretariatene (vedlagt) 
Vedlegg Retningslinjer for samarbeid mellom 
kontrollutvalgssekretariat og revisjon (vedlagt) 

OS 18/18 Fra kontrollutvalget, e-post fra rådmann, datert 16.4.18 (vedlagt) 
OS 19/18 Sak i kontrollutvalget (vedr Trysilhus), e-post fra rådmann, datert 

19.4.18 (vedlagt) 
OS 20/18 Aktivitetsplan pr 10.4.18 (vedlagt) 

Ås, 23.04.18 

Kjell Tore Wirum/s./ 
kontrollsekretær 
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MØTEPROTOKOLL 

Ås kontrollutvalg 

Møtetid: 10.04.2018 kl. 18:00 
Sted: Møterom 2, 2.etg, Ås rådhus 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 

Møtende medlemmer:  
Håkon Lars Henriksen (H) leder, Einride Berg (AP) nestleder, Anne Odenmarck 
(AP), Liv Marit Korslund (SP) 

Møtende varamedlemmer: 
Hanne Marit Gran (SV) 

Forfall:  
Janna Sisilie Bitnes Hagen (AP) 

Fra administrasjonen møtte: 
Trine Christensen, rådmann (under sak 6/18) 

Fra Follo Distriktsrevisjon IKS møtte: 
Steinar Neby, revisjonssjef 

Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS 

Diverse merknader: 
Det var ingen merknader til innkalling og sakliste. Innkalling og sakliste godkjent. 

Møteprotokoll godkjent 12.04.2018 

Håkon L. Henriksen/s./ Einride Berg/s./ 
Leder nestleder 
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Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

6/18 18/00073-1 Dialog med rådmann 3 

7/18 18/00074-1 Rapport om selskapskontroll - Søndre Follo 
Renseanlegg IKS 

4 

8/18 18/00075-1 Orientering fra revisjonen 5 

9/18 18/00072-1 Referat og orienteringer 6 

Eventuelt 
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Ås KU-6/18 
Dialog med rådmann 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Dialog med rådmann tas til orientering. 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 10.04.2018: 
Rådmann Trine Christensen orienterte om følgende områder: 

1. Større investeringsprosjekt med eksterne entreprenører 
2. Anskaffelser/innkjøp i kommunen. 

 
Rådmann svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 10.04.2018: 
 
Dialog med rådmann tas til orientering. 
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Ås KU-7/18 
Rapport om selskapskontroll - Søndre Follo Renseanlegg IKS 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 

I. 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. 

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

 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 10.04.2018: 
Leder orienterte. 
Sekretær supplerte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 10.04.2018: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
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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Ås KU-8/18 
Orientering fra revisjonen 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 10.04.2018: 
Revisjonssjef Steinar Neby orienterte om revisjonens arbeid i forbindelse med 
årsregnskapet og FDRs interne strategi fremover samt svarte på spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 10.04.2018: 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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Ås KU-9/18 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 10.04.2018: 
Leder viste til referat- og orienteringssakene.  
Sekretær supplerte. 
 
OS 12/18 Aktivitetsplan pr 28.3.18 

Sekretær orienterte. Aktivitetsplanen vil bli oppdatert spesielt med hensyn til 
møteplan og møtested. 

 
OS 14/18 Bemanningssituasjonen i FIKS 
  Sekretær orienterte. Det er tilsatt ny rådgiver. Ny medarbeider tiltrer 1.8.18. 

 
Votering: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 10.04.2018: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt 

Ingen nye saker. 
 
 
 
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 19.30. 
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1.  Arbeidsgruppens sammensetning og mandat 

Veilederen er laget av en arbeidsgruppe bestående av: 
 

• Roald Breistein, leder og styremedlem i FKT, Sekretariat for kontrollutvalet, Hordaland 
fylkeskommune 

• Hilde Vatnar Selnes, nestleder i styret i FKT, medlem i kontrollutvalget i Namsos  

• Anne-Karin Femanger Pettersen, Generalsekretær i FKT og tidligere leder i Østfold 
kontrollutvalgssekretariat 

• Rolleiv Lind, leder i kontrollutvalget i Tromsø kommune 
 
Arbeidsgruppens mandat har vært å utarbeide en veileder som beskriver: 
 

• Standarder for utøvelse av sekretariatfunksjonen for kontrollutvalg inkludert hva 
kontrollutvalget kan forvente å få av tjenester fra sitt sekretariat 

• Nødvendig kompetansekrav for sekretariatfunksjonen for kontrollutvalg 

• Størrelse på sekretariatene 
 

2.  Bakgrunn 

Deloittes evaluering av kontrollutvalg og sekretariat fra 20141 viste store variasjoner mellom 
sekretariatene både når det gjelder hvor mye tid som benyttes på utvalgene og hvilke 
oppgaver som utføres. Likevel var omtrent alle kontrollutvalgslederne som ble spurt, fornøyd 
med sitt sekretariat. Det er en utfordring at kontrollutvalgene mangler 
sammenligningsgrunnlag, og at det i utgangspunktet kan være vanskelig å vite hva som kan 
og bør forventes av sekretariatene. 
 
Deloittes undersøkelse av hva kontrollutvalgssekretariatene faktisk gjør, viser at 
sekretariatene i hovedsak har tre roller: «saksbehandler», «utreder» og «administrator», men 
balansen mellom rollene varierer. Alle sekretariatene er «administratorer», og en betydelig 
andel av sekretariatene fungerer som «saksbehandler» ved å gi egne vurderinger i 
saksfremstillinger. Det er også noen som fungerer som «utreder» for sine kontrollutvalg, ved 
at de utfører overordnet analyse, selskapskontroll eller andre oppdrag basert på bestillinger 
fra utvalget.  
 
Det er ulike oppfatninger av hvilke oppgaver sekretariatene bør utføre innenfor de tre rollene. 
Diskusjonen oppstår særlig i skjæringsflaten mellom sekretariat og revisjon, for eksempel om 
sekretariatene kan utføre overordnet analyse, eller om den faller innunder 
«revisjonsoppdraget»? Og videre om sekretariatet kan gi vurderinger av revisors arbeid i 
sine saksfremlegg når revisor selv er ansvarlig for sitt arbeid?  
  

                                                      
1 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/evaluering-av-kontrollutvalg-og-kontrollsekretariat/id2358396/  
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3. Innledning 

FKT har utarbeidet egne veiledere på disse områdene: 
 

• FKTs Veileder for høringer   http://www.fkt.no/fagtema/publikasjoner/hoering-i-
kontrollutvalget-fkts-veileder-for-hoeringer  
 

• Veileder - arkivordning for kontrollutvalgssekretariat    
http://www.fkt.no/fagtema/kontrollutvalgssekretariat/veileder-arkivordning-for-
kontrollutvalgssekretariat  

 

• Påse-ansvaret overfor revisor – er under arbeid. 
 
Denne veilederen inneholder ikke noe om kontrollutvalget sin rolle når det gjelder 
regnskapsrevisjon da det i stor grad vil være dekket av veileder om «Påse-ansvaret overfor 
revisor» som er under utarbeiding. 
 
Før vi ser nærmere på selve saksbehandlingen i sekretariatene, kan det være nyttig å se på 
noen viktige rammefaktorer for sekretariatet: lovgrunnlag, tilgjengelighet og bemanning, 
kontrollutvalget som oppdragsgiver og den formelle arbeidsdelingen mellom aktørene som er 
gitt i lov og forskrift. 
 

3.1. Lovkrav 

Ansvaret til kontrollutvalget er bl.a. beskrevet i Kommuneloven og Forskrift om kontrollutvalg 
i kommuner og fylkeskommune. Lenke til lovdata finnes bakerst i veilederen. 
 
Sekretariatets funksjon er beskrevet i Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner § 20. I merknaden til denne står det bl.a. dette: 
 
«Kontrollutvalgets sekretariat vil være utvalgets operative ledd og skal sørge for at det blir 
foretatt tilsyn med administrasjonen og revisjonen.» 

 

3.2. Kontrollutvalgsboken 

Kontrollutvalgsboken2 beskriver kontrollutvalgets roller og ansvar. Den beskriver også 
kontrollutvalgssekretariatets rolle bl.a. på denne måten på side 22:  
 
«Sekretariatet er kontrollutvalgets viktigste hjelper og støttespiller. Et velfungerende 
sekretariat er en forutsetning for at kontrollutvalget kan kunne utføre sin tilsyns- og 
kontrollfunksjon på en god måte. 
Kommunestyret har plikt til å sørge for sekretariatsbistand til kontrollutvalget. Det er et krav 
at sekretariatet skal være uavhengig av både administrasjonen og revisjonen. Dette 
innebærer at sekretæren ikke kan være ansatt i administrasjonen, eller utføre 
revisjonsoppgaver for kommunen. Sekretariatet er underlagt forvaltningslovens 
habilitetskrav. Den som utfører sekretariatsfunksjonen må selv vurdere sin egen habilitet ved 
utførelsen av oppgavene. 
 
Sekretariatsfunksjonen kan ivaretas på ulike måter, gjennom: 

• interkommunalt selskap eller aksjeselskap eid av flere kommuner 

• interkommunalt samarbeid etter koml. § 27 

• vertskommunemodell basert på koml. § 28 c 

                                                      
2 Kontrollutvalgsboken: http://www.fkt.no/fagtema/kontrollutvalgssekretariat/kontrollutvalgboka-2-
utgave  
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• ansatt sekretær direkte underlagt kontrollutvalget 

• kjøp av tjenester fra private selskaper (for eksempel et advokatkontor eller et 
revisjonsselskap som ikke utfører revisjonstjenester for kommunen) 

Sekretariatet er direkte underordnet utvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg som 
utvalget gir. Det er opp til det enkelte kontrollutvalg å bestemme nærmere hvilke oppgaver 
sekretariatet skal ha. Administrasjonssjefen har innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde 
ikke instruksjons- eller avgjørelsesmyndighet overfor sekretariatet. 
 
Kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften åpner for ulike løsninger når det gjelder 
organisering av kontrollutvalgets sekretariat. Sekretariatsfunksjonen kan imidlertid ikke 
legges til administrasjonen eller revisjonen. Begrunnelsen for dette er at kontrollutvalget skal 
føre kontroll med administrasjonen og føre tilsyn med revisjonen. Kontrollutvalgets 
tilsynsansvar etter loven og forskriften vil omfatte ordføreren og bystyresekretariatets leder. 
Det vil derfor også være i strid med regelverket dersom sekretariatsfunksjonen legges til 
personer som er underlagt disse. 
 
Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og 
forberedt. Det er derfor viktig at sekretariatet besitter kompetanse om blant annet regnskap, 
revisjon og offentlig forvaltning. Sekretariatet vil være en viktig faglig ressurs og en nyttig 
diskusjonspartner for kontrollutvalget, og bør derfor holde seg oppdatert om saker som er 
relevante for kontrollutvalget. Dette kan for eksempel gjelde endringer i regelverk og 
forskrifter, faglige kurs og konferanser eller rapporter fra statlige tilsyn i kommunen. 
 
Sekretariatet må også ha tilstrekkelig kapasitet til saksforberedelse, utredning og oppfølging 
av sakene. Sekretariatet må være fleksibelt når det gjelder tidspunkt for møter i utvalget, og 
bør være tilgjengelig for å drøfte saker mellom møtene. 
 
I tillegg til å påse at kontrollutvalgets saker er forsvarlig utredet og forberedt, vil sekretariatet 
ivareta oppgaver som å: 

• lage og sende ut møteinnkalling 

• påse at saker fra kontrollutvalget kommer til kommunestyret for behandling 

• praktisk tilrettelegging av møter 

• skrive protokoll fra møtene og sende ut utskrifter/ informere om vedtakene 

• sørge for at nettsidene til kontrollutvalget blir oppdatert 

• følge opp vedtakene i kontrollutvalget 
 
Sekretariatets oppgaver omfatter også arkivering og journalføring av kontrollutvalgets saker, 
møteprotokoller og korrespondanse. Sekretariatet skal opprette et eget arkiv eller en egen 
arkivdel for kontrollutvalget som tilfredsstiller kravene i arkivloven med forskrifter. Ansvaret 
for arkivet kan ikke legges til administrasjonssjefen, fordi sekretariatsfunksjonen ikke ligger 
under administrasjonssjefens myndighetsområde. 
Sekretariatet kan utarbeide overordnet analyse og planer for forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll og gjennomføre selskapskontroll som ikke omfatter forvaltningsrevisjon.» 
 
Kontrollutvalgsboken er viktig, men som vi ser er den lite kontret når det gjelder å veilede 
sekretariatene i sitt daglige virke. 
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3.3. Lovutvalget (NOU 2016:4) og lovforslaget (Prop. 46 L (2017-2018) om 
sekretariatene 

 

Lovutvalget har lagt frem forslag til ny kommunelov (NOU 2016:4) 3.  
 
Flere av høringsinstansene, inkl. FKT og NKRF, er kritiske til utvalgets framstilling av hva 
som bør være sekretariatenes rolle og oppgaver. Særlig gjaldt dette at sekretariatet ikke skal 
innhente informasjon og vurdere denne opp mot et regelverk, vedtak og liknende. 
 
Både Forum for Kontroll og Tilsyn og Norges Kommunerevisorforbund har avgitt høringssvar 
på NOU 2016:44 5.  
 
Lovproposisjonen (Prop. 46 L (2017-2018)) ble lagt frem 16.03. 2018.6  Departementet 
skriver at «Under enhver omstendighet mener departementet at lovforslaget, som er en 
videreføring av gjeldende rett, ikke forbyr sekretariatet å innhente informasjon og vurdere 
denne opp mot et regelverk, vedtak og liknende.» (ref. kap. 24.5.4). Departementet mener 
videre at det er hensiktsmessig å ta utgangspunkt i den internasjonale definisjonen på 
revisjon i NS-EN ISO 9000:2000 som en grensedragning for sekretariatets oppgaver. 
 
 

4. Oppgaveutførelse 

4.1. Tilgjengelighet og bemanning 
 

Forutsetning for et fungerende kontrollutvalg er at sekretariatet har, eller har tilgang på, en 
bredt sammensatt kompetanse og tilstrekkelig kapasitet. Det er også en forutsetning at 
sekretariatene er habile i forhold til egen kommune-/fylkesadministrasjon og til valgt 
revisjonsordning. 
 
FKT er av den oppfatning at bred kompetanse betyr at minimum én ansatt i sekretariatet har 
relevant utdanning på mastergradsnivå eller tilsvarende. Antall ansatte med høyere 
utdanning avhenger naturligvis av størrelsen på sekretariatet. Da kommunereformen vil gi 
færre, men større kommuner, er det naturlig at størrelsen på sekretariatet vil øke og kravet til 
relevant kompetanse tilsvarende. Dette vil spesielt være aktuelt for kommuner som slår seg 
sammen og som ikke har hatt samme sekretariat tidligere. 
 
Kontrollutvalgene er avhengige av et sekretariat som har faglig tyngde og kapasitet til å bistå 
dem i arbeidet. Det stilles ikke formelle krav om kompetanse til kontrollutvalgets medlemmer. 
Kontrollutvalget er et lekmannsorgan, det er derfor av avgjørende betydning at sekretariatet 
har formell kompetanse som «spiller kontrollutvalgene gode». 
 
Det er etter FKT sin mening også viktig at sekretariatene har flere ansatte, gjerne med 
forskjellig utdanning, realkompetanse og bakgrunn. Dette vil bl.a. bidra til at sekretariatene 
blir mindre sårbare ved sykdom og annet fravær. Videre vil man få et bredere faglig miljø 
som man kan spille på med tanke på diskusjoner av hvordan man skal løse vanskelig 
enkeltsaker.  

                                                      
3 NOU 2016:4: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---nou-20164-ny-
kommunelov/id2481627/  
4 http://www.fkt.no/nyheter/regnskapsrevisjon_c41207l1734/hoeringsuttalelse-til-forslaget-til-ny-
kommunelov  
5 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---nou-20164-ny-
kommunelov/id2481627/?uid=6ca6769d-8d22-4c4c-9760-82b0d0404991  
6 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-46-l-20172018/id2593519/sec26#KAP26-3  
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4.2. Kontrollutvalget som oppdragsgiver 
 

Kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre tilsyn og kontroll med forvaltningen i kommunen på 
vegne av kommunestyret. Oppgaven omfatter også tilsyn og kontroll med at aktiviteten i alle 
politiske utvalg skjer i tråd med lover, regler og politiske vedtak. Dette kontrollansvaret 
gjelder likevel ikke for kommunestyret bortsett fra dersom det har gjort, eller er i ferd med å 
gjøre et ulovlig vedtak. Kontrollutvalget skal uansett ikke blande seg bort i 
hensiktsmessigheten av et politisk vedtak.  
 
Kontroll og tilsyn utføres i nært samarbeid med sekretariatet. Sekretariatet skal være 
kontrollutvalgets operative ledd og skal sørge for at det blir foretatt tilsyn med administrasjon 
og revisjon. Videre skal sekretariatet påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er 
forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt. Sekretariatet skal ellers utføre de 
oppgaver som kontrollutvalget ber om. 
 
Det bør utarbeides en aktivitetskalender/møteplan for aktiviteten i kontrollutvalget. Her kan 
«måoppgavene» (pålagte oppgaver) som skal utføres i løpet av året ligge - i tillegg til 
oppgaver kontrollutvalget selv har valgt å prioritere. 
 
Kontrollutvalget er oppdragsgiver i forbindelse med å utarbeide planer for forvaltningsrevisjon 
og selskapskontroll, i tillegg til å bestille forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og 
regnskapsrevisjon hos revisor. Kontrollutvalget er også oppdragsgiver ved bestilling av 
orienteringer fra rådmannen. 
 
Det er viktig at kontrollutvalgene utformer gode og konkrete bestillinger. Sekretariatet bistår 
kontrollutvalget med dette arbeidet. 
 

4.3. Analyse og plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 
 

Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll er viktige verktøy for kommunens øverste politiske 
organ for å føre tilsyn og kontroll med kommunens totale forvaltning og de resultater som 
oppnås.  
 
Det er kontrollutvalget som har ansvaret for at det utføres forvaltningsrevisjon i kommunen. 
Dette framgår av § 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 forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det 
blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og 
virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger 
(forvaltningsrevisjon).» 

 
Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 
fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. jf. § 77, nr. 5 
 
Eierskapskontrolldelen i selskapskontrollen innebærer for eksempel kontroll med at 
kommunen har eierskapsstrategi og utøver eierskap i henhold til denne. Dette kan også 
kalles for kontroll med kommunens eierskapsforvaltning. Videre kan det utføres 
eierskapskontroll med at selskapet oppfyller formål/krav i kommunens eierstrategi. En tredje 
variant av selskapskontroll er at det gjennomføres forvaltningsrevisjon i selskapet. Det kan 
være vanskelig å skille mellom de to siste variantene. I Prop. 46 L (2017-2018), forslag til ny 
kommunelov, foreslår departementet derfor at all eierskapskontroll skal utføres av revisjonen 
i tråd med god kommunal revisjonsskikk.  Departementet mener dette bidrar til å styrke 
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kvaliteten på eierskapskontrollen samtidig som den gir en klarere rollefordeling mellom 
bestiller og utfører. 
 
Hvis lovgiver (Stortinget) definerer eierskapskontroll som en revisjonsoppgave, vil revisjonen 
både få ansvar for gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen og eierskapskontrollen. 
Kontrollutvalget og kontrollutvalgssekretariatet vil på sin side ha som oppgave å planlegge 
og bestille forvaltningsrevisjon og eierskapskontroller.  
 
Overordnet analyse: 
Forvaltningsrevisjonsplanen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller 
fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å 
identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter, jf. 
Kontrollutvalgsforskriften § 10.  
 
Selskapskontrollplanen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller 
fylkeskommunens eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å 
identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike selskapene, jf. 
Kontrollutvalgsforskriften § 13.  
 
Kontrollutvalget står etter loven fritt med hensyn til hvem som skal utføre overordnet analyse 
for selskapskontroll og forvaltningsrevisjon. Det kan være kontrollutvalgets sekretariat, 
kommunens revisor, eller andre. Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll må likevel gjennomføres slik at kontrollutvalget får et godt bestillingsverktøy 
som medlemmene føler eierskap til. For å få det til, bør kontrollutvalget bidra på ulike stadier 
i prosessen.  
 
Det kan være en fordel å ha en innledende dialog med utvalget for å foreslå/presentere en 
metodikk for analysearbeidet.  
 
Mange kontrollutvalg har videre god erfaring med å benytte ulike former for seminarer og 
arbeidsmøter i selve analysearbeidet. Slike prosesser er ofte basert på innsamlet 
informasjon som, sammen med kontrollutvalgets egne erfaringer, danner grunnlag for å 
vurdere kommunens ulike tjenesteområder og eierstyring. Det er viktig at det blir lagt til rette 
for en bred og god prosess som sikrer at alle kontrollutvalgsmedlemmene deltar og får uttrykt 
sin mening. 
 
Kartlegging av risiko kan gjøres gjennom flere ulike handlinger og møtepunkter:  

• Sentrale styringsdokumenter, slik som siste handlingsplan med budsjett, siste 
årsrapport og andre nye kommuneplaner, bør spille en sentral rolle i kartleggingen. 
Kommunens eiermelding og eierstrategi er relevante dokumenter knyttet til 
overordnet analyse for selskapskontroll. Gjennomgang av kommunens egne 
dokumenter bidrar til å kartlegge hva kommunen selv oppfatter som relevante 
risikofaktorer i kommende planperiode.  

• Statistikk fra SSB/KOSTRA, tilsynsrapporter fra fylkesmannen og andre 
tilsynsmyndigheter og KOFA kan være relevant å ta med. 

• Løpende dialog med forvaltningen i forbindelse med prosjektarbeid er en viktig kanal 
for informasjon. Det forekommer for eksempel at revisor avdekker risikoområder som 
går utover det som revideres i den enkelte forvaltningsrevisjon.  

• Dialog med kommuneansvarlig regnskapsrevisor for å kartlegge erfaringer og 
oppfatning av risikofaktorer innenfor ulike deler av kommunen. Ytterligere kan kontakt 
med øvrig fagmiljø, litteratur og publikasjoner på området, samt nyhetsbildet bidra til 
å kartlegge forhold som det kan være grunn til å se nærmere på.  

• Møte med rådmannen og kommunalsjefer i kartleggingsfasen med den hensikt å få 
administrasjonens innspill på aktuelle risikoområder i kommunen.  
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• I tillegg til interne seminar i kontrollutvalget, kan det også arrangeres fellesmøter med 
f. eks rådmann/kommunalsjefer og ordfører/gruppeledere, KU-leder og sekretariat 
hvor forslag til områder blir diskutert. 

• I overgangen mellom to valgperioder, bør også avtroppende kontrollutvalg og 
ordfører få anledning til å gi råd og tips til nytt utvalg 

 
Overordnet analyse kan legges som vedlegg til saken som gjelder selve planen. Overordnet 
analyse for neste planperiode kan nedfelles som et oppdrag i planen som er til behandling.  
 

Plan: 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at 
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av 
forvaltningsrevisjon og en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planene skal vedtas av 
kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer 
i planperioden. Jf. kontrollutvalgsforskriften § § 10 og 13. Planene skal være basert på 
overordnet analyse.  
 
Eksempel på vedtak/innstilling til forvaltningsrevisjonsplan: 
 

 Kontrollutvalget innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak:  
 

1 Det skal i perioden 20xx-20xx gjennomføres forvaltningsrevisjon i henhold til 
kontrollutvalgets forslag til Forvaltningsrevisjonsplan 20xx-20xx (vedlagt kan det ligge en 
plan/dokument som beskriver og evt. også problematiserer tema)  
 
1 Tema/Navn på prosjekt 

2  

3  

.  
 

2 Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen, 
herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og inngå avtaler om 
gjennomføring med revisjonen. 

 
3 Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til kommunestyret. 

Kontrollutvalget skal også rapportere resultatene av forvaltningsrevisjonen i årsmeldingen 
som sendes til kommunestyret. 

 
4 Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i 

planen i planperioden. 

 
 
 
Tilsvarende vedtak/innstilling kan fattes i fm selskapskontrollplanen. 
 

4.4. Bestiller/utfører modell 
 

Arbeidsfordelingen mellom kontrollutvalget og revisjonen kan beskrives som en bestiller-
utførermodell. Det vil si at kontrollutvalget bestiller oppdrag hos revisjonen, som leverer etter 
bestilling. Når sekretariatet utøver bestillerfunksjonen i forbindelse med forberedelsen av 
møtene, må kontrollutvalget kunne forvente at sekretariatet har den samme avstanden til 
revisor som det forventes av utvalget.  
 
Grunnlaget for en slik bestiller-utfører-tenkning kan vi finne forarbeidene til dagens 
kommunelov (Ot. Prp.nr 70 s. 57). Der står det at «Kontrollutvalget skal utøve en 
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tilsynsfunksjon overfor revisjonen, og skal følge opp at kommunen får de revisjonstjenester 
den har bestilt. Dette tilsier en viss avstand og uavhengighet i forhold til revisjonen».  
 
Kontrollutvalgets bestillerrolle kommer tydeligst til uttrykk i kommunelovens bekrivelse av 
utvalgets ansvar for å påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon (jf. kommuneloven § 77 
nr. 4). Merknadene til § 9 i kontrollutvalgsforskriften forklarer at «i dette ligger at 
kontrollutvalget har en «bestillerrolle» i forbindelse med forvaltningsrevisjon».  
 
I merknadene til § 20 i kontrollutvalgsforskriften står det videre: «I tillegg er det sekretariatet 
som utøver bestillerfunksjonen i forhold til forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon dersom 
kommunestyret/fylkestinget vedtar å benytte annen enn egen ansatt revisor til å utføre slik 
revisjon.»  
 
I kapittel 4.3 beskrives hvordan vi mener bestiller-utførermodellen må forstås og praktiseres 
når det gjelder overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. 
 

Bestilling av revisjonsrapporter 
 

I forbindelse med at kontrollutvalget skal bestille en ny forvaltningsrevisjon eller 
selskapskontroll bør det gjennomføres en idédugnad i et utvalgsmøte. En slik idédugnad bør 
starte med at kontrollutvalget, med utgangspunkt i gjeldene plan, diskuterer seg frem til 
hvilket revisjonsprosjekt man ønsker å få gjennomført nå. Det er selvsagt mulig å vurdere om 
en skal velge andre enn det neste prioriterte prosjektet på planen dersom f.eks. ny aktualitet 
eller endret risikobilde i kommunen skulle tilsi det. 
 
Når kontrollutvalget har bestemt hva som skal revideres, bør man definere og avgrense 
prosjektet nærmere ved å utforme et formål med revisjonen. Videre bør man formulere 
problemstillinger/moment som en vil at revisor skal finne svar på. I dette arbeidet kan 
utvalget dra veksel på omtalen av aktuelt prosjekt, slik det kommer fram i gjeldende analyse 
og plan for forvaltningsrevisjon. Her bør kontrollutvalget også ha en mening om omfanget på 
revisjonen, f.eks. om man skal gå i dybden eller mer i bredden.  
 
Resultatet av dette arbeidet bør ende opp med at kontrollutvalget, på bakgrunn av det som 
kom frem i møtet, ber revisor levere forslag til prosjektplan som inkluderer formål, 
problemstillinger, eventuelle avgrensinger, ressursbruk og tidspunkt for levering av 
revisjonsrapport. Forslag til prosjektplan bør behandles i neste møte i kontrollutvalget. 
Dersom utvalget ønsker at det blir gjort endringer i denne må revisor bli bedt om å levere en 
ny redigert versjon av prosjektplanen.  
 
I dette arbeidet bør det kunne forventes at sekretariatet styrer prosessen og sørger for å få 
fremdrift i arbeidet, i tillegg til at revisjonen bidrar i arbeidet i møtet, slik at man på en best 
mulig måte kommer frem til en god bestilling som gir svar på det kontrollutvalget ønsker svar 
på. 
 
Det er kontrollutvalget som uansett skal være i førersetet i dette arbeidet. Litt forenklet kan vi 
si at det er kontrollutvalget som bestemmer hva som skal revideres mens revisjonen 
bestemmer hvordan det skal revideres. Det siste er likevel ikke til hinder for at 
kontrollutvalget bør få komme med innspill til revisor på f.eks. hvilke skoler som skal velges 
ut, hvem som bør intervjues eller hvem som bør delta i en spørreundersøkelse. 
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4.5. Forberedelse av møte i kontrollutvalget 

 

Forberedelser til kontrollutvalgets møter bør følge de samme prinsipper som gjelder generelt 
for folkevalgte organer i kommunen. Det er organets leder som har ansvaret for å sette opp 
saksliste til møtene, jf. kommuneloven § 32 nr. 2 og merknader til forskrift om kontrollutvalg, 
se rundskriv H-15/047.  
 
«Dette antas imidlertid ikke å være til hinder for at sekretariatet overfor lederen fremmer 
forslag om hvilke saker som bør tas opp i møte» (ref. departementets lovtolkning sak 
05/3440, 26.6 2015) 
 
Kontrollutvalgsboken foreslår at sekretariatet setter opp en årsplan for kontrollutvalget som 
inneholder møtetidspunkt, planlagte/faste saker og annen aktivitet, for eksempel 
virksomhetsbesøk. 
 
Eksempel på en årsplan: 
 

 
Det er viktig å koordinere møtedatoer med kommunestyremøter og andre utvalgsmøter. 
 
I god tid før utsending av sakspapirer (10-14 dager før) bør sekretariatet sette opp et forslag 
til saksliste som sendes til utvalgsleder i en e-post. Sakene som sekretæren foreslår, kan ha 
sin bakgrunn i faste saker gjennom året, bestillinger fra kontrollutvalget i tidligere møter, 
eventuelle henvendelser fra innbyggere i kommunen eller andre, mv. Det bør forventes at 
sekretariatet på forhånd har hatt samtaler med revisor om hvilke saker som forventes og 
frister for levering. Kontrollutvalgslederen bør gjennomgå sakslisten med sekretæren og 
komme med sine innspill innen rimelig tid slik at sekretæren får tid til å forberede sak på evt. 
nye innspill fra lederen.  

                                                      
7 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-h-1504/id272452/  
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Saklisten kan inneholde både forslag til «politiske saker» og forslag til «referatsaker» som 
kan være aktuelle for kontrollutvalget.  
 
Referatsaker kan være saker fra kommunestyret som det er aktuelt for kontrollutvalget å 
kjenne til, for eksempel hvordan saker fra kontrollutvalget er behandlet. Videre er det også 
en god praksis fra sekretæren om hun sjekker om fylkesmannen har gjennomført tilsyn siden 
sist møte. Det samme kan gjøres i de tilfellene der KOFA har behandlet saker som gjelder 
kommunen. I kontrollutvalg som har mange forvaltningsrevisjonsrapporter til behandling i 
løpet av et år, kan det også være en god ide å legge fram en oversikt over status for 
rådmannens oppfølging av disse. På denne måten kan kontrollutvalget ta stilling til om de 
iverksatte tiltakene er gode nok til å kunne si seg ferdig med oppfølging av rapporten eller 
ikke. Det er viktig å huske på at en forvaltningsrevisjon ikke er ferdig før den er fulgt opp. 
 
Et forslag til saksliste kan for eksempel se slik ut: 

 
 
Politiske saker: 

• Godkjenning av innkalling og saksliste 

• Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

• Status for revisjonens arbeid med forvaltningsrevisjonsprosjekt: «Kvalitet i heldøgns 
omsorgsplasser» 

• Bestilling av prosjektplan – «Etterlevelse/oppfølging av anskaffelsesrutiner» 

• Innledende dialog med revisor om overordnet analyse for forvaltningsrevisjon for 
perioden 2018-2019 

• Overordnet revisjonsstrategi - kommuneregnskapet 2017 

• Oppfølging av henvendelse til kontrollutvalget angående en anskaffelse   

• Forslag til budsjettrammer for kontroll- og tilsynsarbeidet 2018 
 
Referatsaker: 

• Kontrollutvalgets møterett i generalforsamlinger 

• Vedtak i kommunestyret – forvaltningsrevisjonsrapport «Tilpasset opplæring» 

• Vedtak i kommunestyret om Eierskapsmelding  

• Invitasjon til FKT-fagkonferanse  

• Økonomirapport 1. kvartal 2017 
 
 

Sekretariatet bør også i de innledende samtalene med kontrollutvalgslederen, avklare om det 
er saker som bør behandles for lukkede dører. I så fall er det sekretariats ansvar å sørge for 
at hjemmel for vedtak om lukking blir opplyst om i møtet og protokollført.  
 
Videre kan det være hensiktsmessig å avklare på forhånd om det blir behov for å diskutere 
habilitet knyttet til behandlingen av enkeltsaker. Det er kontrollutvalget som avgjør om et 
medlem er habil eller ikke. Sekretariat kan bistå kontrollutvalget ved å forberede en 
begrunnelse for vedtak om habilitet/inhabilitet 
 
Sekretariatet må også i god tid på forhånd gjøre nødvendige avtaler med rådmann eller 
andre som kontrollutvalget ønsker skal komme i møte for å gi generelle orienteringer eller 
utfyllende informasjon om saker som skal behandles. Noen ganger kan det være behov for 
at flere fra administrasjonen møter i kontrollutvalget knyttet til en bestemt sak. I alvorlige 
saker kan det kanskje være hensiktsmessig å organisere en høring. Høring er et virkemiddel 
som fortrinnsvis bør brukes i spesielle saker der kontrollutvalget har behov for å få 
informasjon direkte fra kildene som et supplement til øvrige virkemidler. Jf. FKTs veileder for 
høring i kontrollutvalg (april 2014), se punkt 3.  
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Det er også naturlig at sekretariatet foreslår og tilrettelegger for virksomhetsbesøk.  Det er en 
fin anledning til det når kontrollutvalget skal behandle en selskapskontroll. 
 
I forberedelsene til møtet bør det også være sekretariatets oppgave å bestille møterom og 
evt. bevertning.  
 

4.6. Saksbehandling 
 

Saker legges fram for kontrollutvalget ved at sekretariatet lager et saksfremlegg for hver 
enkelt av de politiske sakene. Forvaltningsrevisjonsrapporter etc. er vedlegg til 
saksfremleggene.  
 
De fleste kontrollutvalgssekretariatene benytter elektronisk saksbehandlingssystem. 
  
Hensikten med saksfremleggene er å gi kontrollutvalget informasjon og vurderinger som 
hjelper utvalget med å utøve sin bestillerrolle og tilsynsfunksjon overfor revisjonen. Å la 
revisjonen skrive saksfremlegg vil være brudd på bestemmelsene om at revisor ikke kan 
være sekretariat for kontrollutvalget. (jf. kontrollutvalgsforskriften § 20, tredje ledd og 
departementets lovtolkning sak 05/3440, 26.6 2015) 
 
Saksfremlegget må inneholde «saksopplysninger», for eksempel bakgrunnen for at saken 
kommer opp og hovedinnholdet i brev eller en rapport som er vedlagt saken. Revisors 
vurderinger i en rapport eller et brev, og rådmannens kommentarer til disse, er i denne 
sammenhengen å regne som saksopplysninger i sekretariatets saksfremlegg. Sekretariatet 
må vurdere hvor mye av innholdet i en rapport som skal gjentas i saksfremlegget. Noen 
ganger kan det være tilstrekkelig å gjenta revisors konklusjon og eventuelle anbefalinger. 
Sekretariatet må ta med saksopplysninger i saksfremlegget med det i tankene at 
opplysningene skal gi kontrollutvalget en kortfattet og god oversikt over saken som skal 
behandles. 
 
Saksfremlegget må videre inneholde en vurdering, En viktig del av vurderingen er å drøfte 
om saken som skal behandles i kontrollutvalget, er forsvarlig utredet (jf. 
kontrollutvalgsforskriften § 20, andre ledd).  
 
FKT mener at kontrollutvalgene må kunne be sekretariatene om å innhente informasjon for å 
få belyst enklere saker for så å vurdere denne opp mot et regelverk, vedtak e.l. uten at dette 
skal betraktes som en revisjonsoppgave. I kommentarene til § 20 i kontrollutvalgsforskriften, 
er en revisjonshandling definert som «de oppgaver som er angitt i forskrift om revisjon, 
derunder revisjonshandlinger som leder fram til bekreftelser etter revisjonsforskriften» 
 
Når revisor leverer forslag til en prosjektplan, en forvaltningsrevisjonsrapport eller en 
selskapskontrollrapport eller andre undersøkelser, har sekretariatet et ansvar for å vurdere 
om revisor har levert i tråd med kontrollutvalgets bestilling. Deloitterapporten viser at det bare 
er ca. 50 % av sekretariatene som gjør slike vurderinger. Når sekretariatet har mottatt en 
forvaltningsrevisjonsrapport fra revisjonen, da er det sekretariatets oppgave å påse at det er 
sammenheng mellom vedtatte problemstillinger, rapportens revisjonskriterier, metodevalg, 
datainnsamling og vurderinger (jf. standardkravene til forvaltningsrevisjonsrapporter RS 001). 
Hvis sekretariatet er i tvil om revisor har levert i tråd med bestillingen, bør sekretariatet gå i 
dialog med revisor for å avklare om det er mangler som bør rettes opp. Det ligger ikke til 
sekretariatets mandat å innhente nye faktaopplysninger for å belyse og vurdere 
problemstillinger som sekretariatet mener revisjonen ikke har svart på. Hvis rapporten har 
åpenbare mangler i henhold til standardkravene som vanskelig lar seg rette på kort varsel, 
bør sekretariatet vurdere om saken skal sendes tilbake til revisor med beskjed om at 
leveringen ikke er i tråd med bestillingen.   
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Et eksempel på en vurderingsmal i et saksfremlegg vedrørende en 
forvaltningsrevisjonsrapport: 
 

 
 

Vurdering: 
Sekretariatet har gjort en vurdering av om rapporten er av god kvalitet i henhold til 
standardkravene til forvaltningsrevisjonsrapporter (RSK 001), og i samsvar med 
kontrollutvalgets bestilling.   
 
Rapportens problemstillinger er i henhold kontrollutvalgets bestilling (prosjektomtalen i 
forvaltningsrevisjonsplanen) og til vedtatte prosjektplan. Valg av revisjonskriterier er 
relevante sett opp mot problemstillingene. 
 
Vi finner at undersøkelsen bygger på data innsamlet ved hjelp av flere metoder: møter, 
intervjuer, spørreskjema, dokumentgjennomgang, fakturakontroll og kontroll av 
enkeltsaker. Gjennom bruk av ulike metoder sikrer revisjonen rapportens gyldighet og 
pålitelighet. Utfordringer og begrensninger i revisjonens metodikk er beskrevet i 
metodekapittelet. Samlet sett anser sekretariatet at dataene er tilstrekkelig som grunnlag 
for rapportens vurderinger, konklusjoner og anbefalinger.  
 
Revisors vurderinger og anbefalinger er basert på innsamlet materiale, 
revisjonskriteriene og de metodiske begrensningene. 
 
Sekretariatet foreslår et vedtak og en innstilling til kommunestyret. 
Innstillingen bør bygge på sekretariatets vurderinger av hva i rapporten som er relevant 
for 
kontrollutvalget og kommunestyret å kommentere nærmere, understreke etc., for 
eksempel revisors anbefalinger og hvordan rapportens anbefalinger bør følges opp. 
 
 

På bakgrunn av dagens kommunelov skal kontrollutvalget rapportere og har innstillingsrett 
direkte til kommunestyret når det gjelder bl.a. følgende saker: 
 

1. Plan for forvaltningsrevisjon 
2. Plan for selskapskontroll 
3. Forvaltningsrevisjonsrapporter 
4. Selskapskontrollrapporter 
5. Årsmelding for kontrollutvalget som også kan inneholde resultatet av oppfølging av 

tidligere gjennomførte revisjonsrapporter 
6. Valg av revisjonsordning 
7. Eventuelt valg av revisor  
8. Valg av sekretariats ordning  
9. Eventuelt valg av sekretær 

 
Det er viktig å være klar over at rådmannen skal ha mulighet til å uttale seg om en sak fra 
kontrollutvalget før den legges frem for kommunestyret, jf. kommuneloven § 77.6. Slik FKT 
ser det bør det likevel være unntak for disse sakene: 
 

• Valg av revisjonsordning og revisor 

• Valg av sekretariatsordning og sekretær 

• Budsjettforslag for kontroll og tilsyn 

• Årsmelding for kontrollutvalget 
 
Videre skal kontrollutvalget gi uttalelse bl.a. i følgende saker: 
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• Årsregnskapet for kommunen 

• Årsregnskap for kommunale foretak (KF) 

• Prosjektregnskap 

• Kontrollrapporten fra skatteetaten 
 
Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge 
formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til 
kommunestyret eller fylkestinget. 
 
Sekretariatets forslag til innstilling må bygge på sekretariatets vurderinger av hva i rapporten 
som kan være relevant for kontrollutvalget og kommunestyret å kommentere nærmere, 
understreke etc., og hvordan rapportens anbefalinger (og evt. andre anbefalinger) bør følges 
opp. 
 
 

Et eksempel på en innstillingsmal: 
 

  
Rapporten sendes til kommunestyret med følgende innstilling: 
 

1 Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «xxx» til etterretning 
 

kommunestyret finner det positivt at 
men kommunestyret merker seg at  
 

2 Kommunestyret ber derfor rådmannen om at hun 
(revisjonens anbefalinger, evt. også andre anbefalinger fra KU, f.eks at rådmannen 
kommer tilbake med en handlingsplan for oppfølging) 
 

3 Kommunestyret ber rådmannen om å rapportere om sin oppfølging til xxxxx innen xxx 
 

 

4.7. Utsending av møteinnkalling 
 

Kommunene har nedfelt i reglement hvor mange dager før et møte en møteinnkalling skal 
sendes ut. Som regel er dette ca. en uke. Det er naturlig at kontrollutvalget følger den 
samme normen.  
 
I dag er det ganske vanlig at medlemmene i kontrollutvalget har fått utdelt nettbrett til 
disposisjon for å lese sakene til kontrollutvalget. Derfor er det praktisk at møteinnkallingen 
sendes som vedlegg til en e-post. Det er en fordel å ha et saksbehandlingssystem som 
produserer møteinnkallingen/sakspapirene som en pdf-fil med bokmerker. Bokmerkene gjør 
det lett å navigere i dokumentet.  Mottakerne er kontrollutvalget, kommunen v/ordfører (som 
har møterett i kontrollutvalget) og revisor (som også har møterett i kontrollutvalget). 
Rådmann, vararepresentanter og aktuelle media (lokalaviser) settes på som kopimottakere.  
Sekretariatet må ha oversikt over om det i tillegg er behov for å sende sakspapirer med 
ordinær postgang.  
 
Sekretariatet må også sørge for at kontrollutvalgets innkallinger og protokoller publiseres på 
nett. Mange sekretariat har egne hjemmesider som er lenket opp mot hjemmesidene til 
kommunene som de betjener. Eventuelt kan kontrollutvalget ha et eget område på 
kommunens hjemmeside der innkallinger, møteprotokoller mv. bli lagt ut. Hvis filen er for stor 
til å sendes som vedlegg til e-post, bør det være tilstrekkelig at mottakerne varsles i e-post 
om at innkallingen er publisert, gjerne med lenke til den aktuelle nettsiden. 
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4.8. Avvikling av møte i kontrollutvalget 
 

Både kontrollutvalgets medlemmer, revisjonens og rådmannens representanter, møter i 
kontrollutvalget med fokus på det som ofte er faglig komplisert og vanskelig og noen ganger 
også følsomme saker med stort engasjement i lokalsamfunnet. Det kan hende at både 
presse og publikum er til stede. Hvis ikke døren er åpen i tide og møterommet klargjort for 
presentasjon, kan det fort skape irritasjon og stress. Derfor må sekretariatet møte opp i god 
tid og sørge for at alt er på plass, inkl. kaffe og mat som eventuelt er bestilt. Lysark-
presentasjoner må ligge klar på sekretærens pc og pc bør være koblet opp til tv-skjerm eller 
prosjektor før møtestart.  
 
Det er videre en fordel om foreløpig møteprotokoll også kan vises på skjem eller vegg 
underveis i møtet, særlig hvis kontrollutvalget har som praksis å godkjenne protokoll i samme 
møte.  
 
Sekretariatet er utvalgets rådgiver underveis i møtet. Det kan for eksempel innebære å 
hjelpe til med å finne gode formuleringer på forslag til vedtak som blir fremmet i møtet.  Hvis 
det i møtet skal informeres om saker som er unntatt offentlighet, er det naturlig at 
sekretariatet finne hjemmel i loven til å lukke møtet.  
 
Når møtet er ferdig rydder sekretariatet møterommet. 

 

4.9. Etterarbeid etter møte i kontrollutvalget 
 

Det er god skikk at sekretariatet skriver protokollen så raskt som mulig. For å unngå at 
protokollen publiseres med feil, kan det være lurt at leder, evt. de som er valgt til å 
undertegne protokollen, kvalitetssjekker protokollen før den sendes ut. 
 
Protokollen kan sendes ut og publiseres tilsvarende som for innkallingen. Protokollen 
godkjennes formelt og eventuelt undertegnes i det påfølgende møte. 

 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak skal ekspederes til de personene vedtakene er rettet 
til. Saksbehandlingssystemene produserer egne dokumenter til dette formålet. 
Forvaltningsrevisjonsrapporter sendes til kommunestyret v/ordfører. Vedtak som inneholder 
spørsmål til rådmannen, sendes til rådmannen osv. Innbyggere eller andre som har 
henvendt seg KU med saker, må også få melding om kontrollutvalgets vedtak. 
 
 
Et tips: 

 
 

På bakgrunn av vedtakene i møteprotokollen, kan det være praktisk å ajourføre 
årsplanen, eller annen oversikt over saker som skal behandles i neste møte i 
kontrollutvalget og ev. senere møte etter det.  
 
En slik oversikt eller plan sikrer at sekretariatet har kontroll på når nye saker skal 
behandles eller pågående saker skal følges opp. Dette kan for eksempel være 
bestillinger til revisor, administrasjonen eller sekretariatet. Det siker også at det er lett for 
en annen i sekretariatet å overta et kontrollutvalg ved sykdom aller annet fravær. 
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4.10. Henvendelser til kontrollutvalget 
 

De fleste kontrollutvalg får henvendelser fra innbyggere eller andre aktører som mener de 
har en sak for kontrollutvalget. I utgangspunktet er det slik at kontrollutvalget ikke har plikt til 
å behandle «... andre enn de saker som det får seg forelagt fra kommunestyret, eller der det 
framgår av forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner» (merknader til 
kontrollutvalgsforskriften § 4). Dette innebærer at kontrollutvalget må vurdere om en 
henvendelse hører inn under kontrollutvalgets oppgaver og om kontrollutvalget vil prioritere 
saken.  
 
Når sekretariatet lager saksfremlegg på grunnlag av henvendelser, bør det framgå under 
«saksopplysninger» hva henvendelsen dreier seg om. Det kan også være behov for at 
sekretariatet innhenter flere opplysninger før henvendelsen legges fram for kontrollutvalget.  

 

Sekretariatet kan videre gi sin vurdering av om henvendelsen faller inn under utvalgets 
kompetanseområde eller ikke.  
 
Sekretariatet bør ikke hente inn informasjon for selv å vurdere sannhetsinnholdet i 
henvendelsen. Eventuell informasjon som sekretariatet innhenter (for eksempel i en 
oppfølgingssamtale med den som har sendt henvendelsen) bør bare benyttes som grunnlag 
for å vurdere om, og hvordan henvendelsen bør følges opp. Noen henvendelser, for 
eksempel tips om misligheter, er det opplagt at kontrollutvalget bør gå videre med. Andre er 
mer generelle og mangelfulle og det kan være vanskelig å følge opp. Hvis kilden er ukjent 
eller ikke ønsker å gi utfyllende opplysninger, bør sekretariatet ta med i vurderingen om 
kontrollutvalget bør ta henvendelsen til orientering uten videre oppfølging. Sekretariatet kan 
også diskutere med utvalget om kontrollutvalget bør gi KU-leder mandat til å gjøre slike 
vurderinger før henvendelsene legges fram. Sekretariatet bør involveres både for å bidra 
med faglige råd, og for holde oversikt med hva som skal arkiveres. 
 
Et forslag til vedtak fra sekretariatet om å undersøke saken videre bør inneholde en 
beskrivelse av det som skal undersøkes og hvem som bør foreta undersøkelsen. Fokuset 
bør være på systemkontroll. Det er viktig å huske på at kontrollutvalget ikke er et klageorgan, 
og at det derfor ikke behandler klager på vedtak som har vært til administrativ behandling. I 
slike tilfeller er det naturlig å vise til rett klageinstans (klagenemnder, fylkesmannen, 
sivilombudsmannen etc.) 
 
Grensen mellom hva som er en ordinær henvendelse og en varsling etter arbeidsmiljølovens 
bestemmelser, kan være vanskelig å dra. For å unngå at kontrollutvalget risikerer å møte seg 
selv i døren dersom det på et senere tidspunkt skal gjennomføres en forvaltningsrevisjon 
som omfatter kommunens varslingsrutiner, bør varslingssaker etter arbeidsmiljøloven 
håndteres i tråd med kommunens egne varslingsrutiner. Kontrollutvalget bør påse at 
kommunen har slike rutiner.  
 

4.11. Valg av revisjonsordning 
 

Forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 20 Valg av revisjonsordning 
lyder bl.a. slik: 
 
«Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal 
ansette egnerevisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå avtale med 
annen revisor. Vedtaket treffes etter innstilling fra kontrollutvalget.» 
 
Når kommunen eller fylkeskommunen har gjort vedtak om at de ønsker å vurdere 
revisjonsordningen sin må sekretariatet være i stand til å forberede sak til kontrollutvalget på 
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dette. Et slikt ønske kan være initiert av kommunestyret eller kontrollutvalget kan på eget 
initiativ ta opp spørsmålet.  
 
I forbindelse med kommune- og regionreformen har det aktualisert seg at man må vurdere 
fremtidig revisjonsordning for kontrollutvalgene i de berørte kommunene. I dette arbeidet vil 
det være hensiktsmessig at kontrollutvalget ber sekretariatet sitt om hjelp til å utrede sakene. 
 
Som det går frem av forskriftens § 20, som forøvrig er likelydende med kommunelovens § 
78.3, skal dette skje etter innstilling fra kontrollutvalget. En slik sak bør inneholde vurderinger 
for og mot på disse tre alternative løsningene: 
 

1. ansette egne revisorer (ansatt i kommunen) 
2. delta i interkommunalt samarbeid om revisjon (IKS, § 27 e.l.) 
3. inngå avtale med annen revisor (konkurranseutsetting) 

 
Når kontrollutvalget har drøftet seg frem til en innstilling på valg av revisjonsordning skal 
saken legges frem for kommunestyret som gjør endelig valg. 
 
Kommuner som skal slå seg sammen, og som er deltaker i samme interkommunale 
samarbeid, kan fortsette denne ordningen. Det vil etter FKT sin mening likevel være 
hensiktsmessig at kontrollutvalgene legger frem sak til kommunestyret/fellesnemda med 
innstilling om å fortsette ordningen. Etter FKT sin mening skal kontrollutvalget også legge 
frem sak for kommunestyret når to eller flere selskaper (IKS, § 27 e.l.) vurderer å slå seg 
sammen til ett selskap. Dette fordi de eksisterende selskapene slutter å opphøre og et nytt 
selskap opprettes. I slike tilfeller er det kontrollutvalget som har innstillingsretten, jf. 
kommuneloven § 78.3. 
 

4.12. Valg av revisor 
 

Dersom kommunen velger å konkurranseutsette revisjonstjenestene er dette regulert i 
forskriftens § 20 «Valg av revisor», som lyder slik:  
 
«Dersom kommunestyret eller fylkestinget vedtar å konkurranseutsette hele eller deler av 
revisjonen, foretar kommunestyre eller /fylkestinget selv valg av revisor etter innstilling fra 
kontrollutvalget.» 
 
Dette er også en sak som sekretariatet må være i stand til å hjelpe kontrollutvalget med. Det 
går frem av forskriftens § 20 at valg av revisor skal skje etter innstilling fra kontrollutvalget. 
Dette går også frem av kommunelovens § 78.4. 
 
Dersom sekretariatet ikke innehar nødvendig juridisk spisskompetanse på lov om offentlige 
anskaffelser mv. bør men inngå avtale med kompetent juridisk miljø som kan bistå med å 
kvalitetssikre alle delene i arbeidet med konkurranseutsettingen. Dette kan f.eks. skje ved at 
man kjøper denne tjenesten i markedet. Det kan også skje ved at man får «låne» en person 
med juridisk kompetanse på området i innkjøpsavdelingen i kommunen eller 
fylkeskommunen. Denne personen må i tilfelle rapportere til kontrollutvalget via sekretariatet 
og ikke til rådmann/fylkesrådmann i denne saken. 
 
Sekretariatet må kunne bidra med dette i en slik prosess: 

• Lage sak til kommunestyret for å få nødvendig fullmakt til kontrollutvalget for å kjøre 
prosessen 

• Utarbeide forslag til konkurransegrunnlag som blir godkjent av kontrollutvalget 

• Kunngjøring av konkurransen på Doffin mv. 

• Åpning av tilbud og vurdere om kvalifikasjonskrav er innfridd 
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• Evaluering av tilbud 

• Utarbeiding av anskaffelsesprotokoll 

• Legge frem forslag til evaluering av tilbudene for kontrollutvalget 

• Legge frem forslag til kontrollutvalget på innstilling av valg revisor 

• Sørge for at kommunestyret gjør endelig vedtak om valg av revisor 

• Skrive tildelingsbrev 

• Behandle eventuelle klager 
 

4.13. Valg av sekretariatsordning 
 

I forskrift om kontrollutvalg § 20 står det bl.a. dette: 
 

«Kommunestyret eller fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand 
som til enhver tid tilfredsstiller utvalgets behov.» 

 
I forbindelse med lovendringen som kom i 2004, som regulerer at kontrollutvalget skal ha 
sekretariat som er uavhengig av både revisjon og administrasjon, ble det etablert forskjellige 
sekretariatsordninger rundt om i landet. Siden den gang har det i liten grad vært aktuelt å 
vurdere ordningene på nytt.  

 
I forbindelse med kommune- og regionreformen har det imidlertid igjen aktualisert seg at 
man må vurdere fremtidig sekretariats ordning for kontrollutvalgene i de berørte kommunene. 
I dette arbeidet vil det ikke alltid være hensiktsmessig at kontrollutvalget ber sekretariatet sitt 
om hjelp til å utrede sakene fordi det lett kan oppstå habilitetsproblemer. Kontrollutvalget bør 
enten utrede saken selv eller kjøpe tjenesten eksternt. Etter FKT sin mening kan bruk av 
settesekretariat i denne sammenhengen være habilitetsmessig uheldig. Dette fordi det 
aktuelle sekretariatet i neste omgang kan være en aktuell leverandør hvis valg av 
sekretariatsordning eller valg av sekretær skal konkurranseutsettes.  

 
Det er inndelingsloven som gjelder i forbindelse med kommunesammenslåinger og i den står 
det i § 26 bl.a. dette: 

 
«Nemnda kan få fullmakt til å tilsetje personale i den nye eininga. Dette omfattar også 
tilsetjing av administrasjonssjef og revisor. Tilsetjing av revisor skjer på bakgrunn av 
innstilling frå kontrollutvala. Nemnda kan òg få fullmakt til å vidareføre deltaking i 
interkommunalt samarbeid om revisjon eller vidareføre avtale med annan revisor. 
Tilsvarande gjeld for sekretariatet for kontrollutvalet. Slikt vedtak skjer etter innstilling frå 
kontrollutvala.» 

 
Det er følgende ordninger som er aktuelle: 
1. Ansette egen sekretær (ansatt i kommunen) 
2. Delta i interkommunalt samarbeid om sekretariat for kontrollutvalget (IKS, § 27 e.l.) 
3. Inngå avtale med ekstern part i markedet (konkurranseutsetting) 

 
FKT mener at to kommuner som ivaretar sekretariatsordningen for hverandre ikke er en god 
måte å løse oppgaven på. Dette fordi det vil være svært krevende å sikre nødvendig 
kompetanse og kapasitet. Videre mener FKT at revisjonsfirmaer heller ikke bør kunne velges 
som sekretær for kontrollutvalget da de med det vil kunne få innsyn i konkurrenters 
forretningshemmeligheter i forbindelse med konkurranseutsetting av revisjon.  

 
Kommuner som skal slå seg sammen, og som er deltaker i samme interkommunale 
samarbeid, kan fortsette denne ordningen. Det samme vil gjelde dersom de berørte 
kommunene har sekretærer for kontrollutvalget som er ansatt i kommunen. Det vil i begge 



13/18 Referat og orienteringer - 18/00072-2 Referat og orienteringer : FKT Veileder - Hva kan kontrollutvalget forvente av oppgaveutførelse og kompetanse fra sekretariatet

19 
 

disse tilfellene etter FKT sin mening være hensiktsmessig at kontrollutvalgene legger frem 
sak til kommunestyret/fellesnemda med innstilling om å fortsette ordningen. 

 
Dersom de berørte kommunene har forskjellige ordninger må kontrollutvalget utrede saken 
på nytt hvor de tre alternativene som er omtalt over må vurderes opp mot hverandre. 
Kontrollutvalget må på bakgrunn av saksutredningen innstille overfor 
kommunestyret/fellesnemnda på valg av ordning. 
 

4.14. Valg av sekretær 
 

Dersom kontrollutvalget innstiller på kjøp av sekretariatstjenester i markedet, må 
kontrollutvalget sette i gang prosess med konkurranseutsetting tilsvarende som for valg av 
revisor som er omtalt i punkt 4.13. I dette arbeidet kan ikke kontrollutvalget be nåværende 
sekretariat om hjelp til å utrede saken, eller vurdere de innkomne tilbudene, da sekretariatet 
kan være en av flere potensielle tilbydere. Kontrollutvalget må da enten gjøre dette arbeidet 
selv eller kjøpe denne tjenesten eksternt.  
 

4.15. Kontrollutvalget sin rolle i fm. kommunesammenslåing 
 
Kommunesammenslåinger medfører at kontrollutvalget får en del oppgaver som de får 
ansvar for å gjennomføre før sammenslåingen. Dette dreier seg bl.a. om disse oppgavene: 
 

• Valg av revisor for fellesnemnda 

• Valg av revisjonsordning for ny kommune, se punkt 4.11 

• Eventuelt valg av revisor for ny kommune, se punkt 4.12 

• Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget i ny kommune, se punkt 4.13 

• Eventuelt valg av sekretær for kontrollutvalget i ny kommune, se punkt 4.14 

• Følge opp internkontroll i nåværende kommune 

• Holde seg oppdatert om status i planleggingen av den nye kommunen 
o Spesielt fokus på at internkontrollen blir ivaretatt 

• Samordning av rullering av plan for forvaltningsrevisjon i kommunene som skal slås 
sammen 

• Samordning av rullering av plan for selskapskontroll i kommunene som skal slås 
sammen 

 
Dette er oppgaver som kontrollutvalget må kunne forvente at sekretariatet bistår med. 

 

4.16. Årsmelding for kontrollutvalget 

 
Det er vanlig at kontrollutvalget får årsmeldingen til behandling i starten av nytt år. 
Årsmeldingen bør ha en utforming som innbyr til lesning hos kommunestyret, og et innhold 
som er relevant for året som er gått.  
 
En årsmelding kan for eksempel inneholde disse punktene: 

 

1. Formål og oppgaver for kontrollutvalget 
2. Sammensetning av kontrollutvalget 
3. Sekretariatsordningen 
4. Revisjonstjenesten 
5. Om virksomheten i året som er gått, møter, antall saker etc 
6. Opplæring, hvem som har vært på kurs, konferanser 
7. Bedrifts/virksomhetsbesøk 
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8. Gjennomført regnskapsrevisjon 
9. Gjennomført forvaltningsrevisjon 
10. Gjennomført selskapskontroll 
11. Andre saker, henvendelser, tips ol 
12. Oppfølging av tidligere gjennomførte revisjoner 
 
 

Når årsmeldingen skal behandles i kontrollutvalget bør saken fra sekretariatet inneholde en 
innstilling til kommunestyret. Årsmeldingen skal behandles i kommunestyret fordi den må 
betraktes som en årlig pliktmessig rapportering om arbeidet, fra kontrollutvalget til 
kommunestyret. 
 

4.17. Folkevalgtopplæring for kontrollutvalget 

 

Nyvalgte kontrollutvalgsmedlemmer trenger opplæring. Også de som er gjenvalgt kan ha 
godt av en repetisjon av lover og regler, oppgaver og roller. Det kan ha skjedd endringer i 
løpet av fire år som er viktig at alle får med seg.  
 
Opplæringen bør starte allerede ved at nye medlemmer får en hyggelig velkomstmail som 
inneholder lenke til Kontrollutvalgsboken. Dette betyr at sekretariatet aktivt bør innhente 
opplysninger om nye medlemmer umiddelbart etter valget. Det er ikke alltid kommunene er 
like raske med å sende ut informasjon og ofte er ikke informasjonen tilstrekkelig. Allerede i 
velkomstmailen bør det opplyses om folkevalgtopplæring for kontrollutvalg.  Det er naturlig at 
sekretariatet står for planlegging og leder selve gjennomføringen. Flere sekretariat kan med 
fordel samarbeide hvis det er naturlig. Det bør settes av minst en hel dag. Noen sekretariatet 
gjennomfører folkevalgtopplæring over 2 dager med overnatting. Da vil man i tillegg oppnå 
positive effekter av det sosiale samværet om kvelden.  
 
Et eksempel på program: 
 

 
 

Selv om man kommer gjennom de viktigste temaene i løpet av en opplæringsdag, så vil det 
alltid være behov for å gå i dybden på noen tema. Her kan både kompetansen og 
interessene være ulik fra utvalg til utvalg, og det kan derfor være lurt å planlegge egne bolker 
med opplæring i utvalgene, det første og eller andre møtet. 
 



13/18 Referat og orienteringer - 18/00072-2 Referat og orienteringer : FKT Veileder - Hva kan kontrollutvalget forvente av oppgaveutførelse og kompetanse fra sekretariatet

21 
 

Midt i valgperioden kan det med fordel arrangeres oppfølgingssamling som er lagt til rette for 
viderekomne kontrollutvalgsmedlemmer. Aktuelle tema kan være: 
 

• Rolleavklaring og rolleforståing, erfaringer så langt 

• Misligheter og korrupsjon i kommunesektoren 

• Habilitet  

• Hvordan få til gode bestillinger på forvaltningsrevisjon 

• Siste nytt fra kontroll og tilsyn 
 
For kontrollutvalgene er det to årlige fagkonferanser som er særlig aktuelle; Norges 
Kommunerevisorforbund (NKRF) sin kontrollutvalgskonferanse i februar og Forum for 
Kontroll og Tilsyn (FKT) sin fagkonferanse i juni. Sekretariatet bør oppfordre medlemmene i 
kontrollutvalget til å delta på disse konferansene. Her kan de bli faglig oppdaterte, knytte 
kontakter og utveksle erfaringer med kontrollutvalgsmedlemmer fra andre kontrollutvalg i 
landet. 
 

4.18. Målform 

 

Alle kommuner og fylkeskommuner er underlagt Lov om målbruk i offentleg teneste (mållova) 
der det går frem dette av § 1: 
 
«Bokmål og nynorsk er likeverdige målformer og skal vere jamstelte skriftspråk i alle organ 
for stat, fylkeskommune og kommune. Når privat rettssubjekt gjer vedtak eller gjev føresegn 
på vegner av stat, fylkeskommune eller kommune, skal det i denne samanhengen reknast for 
slikt organ.» 
 
Det betyr at sekretariatet må kunne kommunisere skriftlig både på bokmål og nynorsk. 
Målformen i den aktuelle kommunen vil være avgjørende for hvilken målform som skal 
benyttes.  
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5. Aktuelle lenker 

Deloitte rapport om «Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat» fra 2014: 
http://www.fkt.no/fagtema/kontrollutvalg/evaluering-av-kontrollutvalg-og-kontrollsekretariat  

 
Høring fra KMD om ny kommunelov:  
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---nou-20164-ny-kommunelov/id2481627/  
 
Høringssvar fra FKT om ny kommunelov:  
http://www.fkt.no/fagtema/kommunalrett/hoeringsuttalelse-til-forslaget-til-ny-kommunelov  
 
Høringssvar fra NKRF om ny kommunelov:  
http://www.nkrf.no/nyheter_cms/2016/oktober/nkrfs-hoeringsuttalelse-forslag-til-ny-
kommunelov/5597  
 
Forslag til ny kommunelov Prop.46 L (2017-2018): 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-46-l-20172018/id2593519/sec26#KAP26-3 
 
Kontrollutvalgsboken: http://www.fkt.no/fagtema/kontrollutvalgssekretariat/kontrollutvalgboka-
2-utgave  

 
Kommuneloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107?q=kommuneloven  
 
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner: https://lovdata.no/forskrift/2004-
06-15-905  
 
Merknad til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner:  
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/krd/rus/2004/0007/ddd/pdfv/214477-
vedlegg_1.pdf  
 
Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner: https://lovdata.no/forskrift/2004-06-15-
904  
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0) Forord 
Styret i NKRF vedtok følgende mandat for arbeid med veileder for kontrollutvalgssekretariat: 

Veilederen skal bygge på den strategien som ble vedtatt på Norges Kommunerevisorforbunds 

årsmøte 11. juni 2017 

1. Veilederen skal gi anbefalinger om god skikk og praksis for 

kontrollutvalgssekretariatene.  

2. Videre må komiteen vurdere krav til reell og formell kompetanse for 

kontrollutvalgssekretariatene og behov for etterutdanning. Siktemålet for dette 

arbeidet må være en profesjonalisering av sekretariatsfunksjonen.  

3. Veilederen må inneholde retningslinjer for samarbeid mellom 

kontrollutvalgssekretariat og revisjon, og hvordan et slikt samarbeid kan bidra til å 

styrke den kommunale egenkontrollen.  

Punkt 1 og 2 ovenfor gjøres av kontrollutvalgskomiteen, mens punkt 3 gjøres av et eget 

utvalg. 

Kontrollutvalgskomiteen ved Kari Louise Hovland, Alexander Etsy Jensen og Mona Moengen med god 

bistand fra Bjørn Bråthen i administrasjonen har utarbeidet et forslag til veileder.  

Det egne utvalget som fikk i oppdrag å utarbeide veilederens retningslinjer for samarbeid 
mellom kontrollutvalgssekretariat og revisjon har bestått av: 

 
- Mona Moengen, leder (ROKUS) 
- Bjørg Hagen (Innlandet Revisjon IKS) 
- Lars Normann Mikkelsen (Kommunerevisjonen i Oslo) 
- Pål Ringnes (KUBIS) 

 

- Rune Tokle (administrasjonen) – sekretær for utvalget 
 

Styret i NKRF fikk disse to dokumentene til behandling på sitt møte 6.2.2018. Der fikk 

administrasjonen i oppgave å gå gjennom de to dokumentene og redigere dem til ett dokument, der 

forslag til retningslinjer for samarbeid mellom kontrollutvalgssekretariat og revisjon skulle være 

innarbeidet. 

Dette dokumentet sendes nå ut på høring.  

Dokumentet som ble utarbeidet av utvalget som så på samarbeid mellom kontrollutvalgssekretariat 

og revisjon, er vedlagt.  

Vi ber høringsinstansene spesielt legger merke til at 

- de to dokumentene har ulike formuleringer når det gjelder anbefaling om hvem som skal 

lage planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I forslaget til veileder er dette 

omtalt på side 11 under «Andre utredningsoppgaver» og på side 14 under «Overordnede 

anbefalinger». I vedlegget er dette omtalt på side 4 under «Plan for forvaltningsrevisjon og 

selskapskontroll».  Vi ber derfor spesielt om at høringsinstansene kommer med synspunkter 

på dette. 
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- teksten som omhandler arbeidsdeling mellom sekretariat og revisjon (kapittel 5 i forslaget 

til veileder og kapittel 4 i vedlegget) er ulik i de to dokumentene. Vi ber derfor om 

synspunkter på dette. 

Når du har lest denne veilederen, kan du også ha utbytte av også å se på: 

 

 Kontrollutvalgsboken KMD 2015 

 Deloittes rapport «Kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat» desember 2014 

 Tilsyn og revisjon i kommunal sektor, Bråthen, Frydenberg og Rogndokken 2015 

1) Innledning 
Kommuneloven ble endret i 2004. Endringen innebar blant annet at kontrollutvalgene fikk et 
uavhengig sekretariat, og en bestiller-utførermodell ble implementert. Bestiller-utførermodellen har 
siden den tid vært en bærebjelke i den kommunale kontroll- og tilsynsordningen. Kontrollutvalget 
skal være en kompetent bestiller på vegne av kommunestyret og dermed stå for folkevalgt styring og 
kontroll. Gode revisjonstjenester forutsetter et kompetent bestillerledd. Det har vært en stor 
utvikling siden ordningen med eget sekretariatet ble innført, med mer profesjonelle sekretariater. 
Revisjonen er etter lovendringen leverandør som hovedsakelig leverer sine tjenester gjennom 
kontrollutvalget.  
 

Det er mange forhold som påvirker rammevilkårene for den kommunale egenkontrollen som 
ivaretas av kontrollutvalget og revisor. Det er nasjonale rammevilkår gitt gjennom lov og 
forskrift, men også beslutninger som finner sted i det løpende politiske arbeidet. Det er lokale 
variasjoner i rammene for kontrollutvalgets og revisjonens arbeid fordi man noen steder har 
vektlagt dette mer enn andre steder. Ressurstilgangen til kontrollutvalg og revisjon varierer, noe 
som også kan ha historiske årsaker. Kommunenes og fylkeskommunenes størrelse og 
kompleksitet må også antas å påvirke dette.  
 
Kommunene og fylkeskommunene har ulik organisering når det gjelder sekretariatsordning og 
revisjonsordning. Denne organiseringen vil kunne påvirke arbeidsdelingen mellom revisjon og 
sekretariat, samt kommunens oppfølging av oppgavene. Dette er naturlig da det kommunale 
selvstyret står sterkt i Norge, og at måter å organisere arbeidet på som passer bra et sted ikke 
fungerer så bra et annet sted. 
 
God kommunikasjon og samhandling mellom kontrollutvalg, sekretariat og revisjon er en 
forutsetning for at kontrollutvalget effektivt kan utøve kontroll og tilsyn. Fokuset fra aktørene i 
kommunens egenkontroll bør være å spille hverandre gode, og at revisjonen og sekretariatet 
sammen gjør kontrollutvalget best i stand til å løse sitt oppdrag. 
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Veilederens formål å klargjøre ansvarsdelingen mellom sekretariat og revisjon og gi råd og 

anbefalinger om arbeidsdeling og samarbeid. Den sier også noe om hva kontrollutvalget og andre 

kan forvente av sekretariatet. Veilederen går ikke i dybden på alle arbeidsoppgaver og tema, for en 

fullstendig gjennomgang vises det til Kontrollutvalgsboken1. 

For å forenkle brukes systematisk kommunestyret og kommuner som fellesbetegnelser på 

henholdsvis kommunestyret og fylkestinget samt kommuner og fylkeskommuner. 

2) God skikk og praksis for kontrollutvalgssekretariatene 
Revisors rolle og oppgaver beskrives med begrepet «god kommunal revisjonsskikk». Det går frem av 

kommuneloven § 78 nr. 1 at god kommunal revisjonsskikk er en «rettslig standard». Det vil si at 

innholdet i kravet til revisjonen utvikles kontinuerlig i samsvar med det som til enhver tid anses som 

faglig god yrkesutøvelse. I tillegg til lov- og forskriftskrav om revisjon, vil også nasjonale og 

internasjonale revisjonsstandarder definere hva som til enhver tid er god kommunal revisjonsskikk. 

På lik linje med at revisjonens oppgaver skal gjennomføres i tråd med god kommunal revisjonsskikk 

og i samsvar med etablerte og anerkjente standarder på området, skal denne veilederen bidra til å 

beskrive hva som anses som god skikk og praksis for kontrollutvalgssekretariatene. Det er et behov 

for å utdype innholdet i kontrollutvalgssekretariatenes rolle, ansvar og oppgaver utover det som går 

frem av lov og forskrift. For kontrollutvalgssekretariatene vil en slik utfyllende veiledning sammen 

med lov og forskrift utgjøre god skikk og praksis.  

Kontrollutvalget har et ansvar for å påse at revisjonen skjer i samsvar med lover, regler og god 

kommunal revisjonsskikk. Sekretariatenes leveranser er underlagt løpende folkevalgt kontroll 

gjennom kontrollutvalget. Som et bidrag til å klargjøre hvordan kontrollutvalgene skal kunne fylle 

denne rollen, må det klargjøres hvilke forventninger de kan ha til sekretariatet utover det som 

fremgår av kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften.  Et velfungerende sekretariat er en 

forutsetning for at kontrollutvalget skal kunne utføre sin tilsyns- og kontrollfunksjon på en god måte. 

 

3) Kort om kontrollutvalgssekretariat og deres mandat  
Kontrollutvalgssekretariatet er støttespiller for kontrollutvalget og er viktig for godt og 
effektivt kontrollarbeid i utvalgene. Sekretariatet er ansvarlig for saksbehandlingen i 
kontrollutvalget og skal etter kontrollutvalgsforskriften § 20 påse at de saker som behandles 
av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt. 
Kontrollutvalgssekretariatet er kontrollutvalgets administrasjon, og er bindeleddet mellom 
kontrollutvalget og andre sentrale aktører som revisjonen, kommunestyret og kommunens 
administrasjon.  
 

Kommunestyret har ansvar for å sørge for sekretariatsbistand til kommunens kontrollutvalg. 
Kontrollutvalgssekretariatet skal være uavhengig av kommunens revisor og administrasjon.  
Kommunens administrasjon har innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde ikke instruksjons- 

eller avgjøringsmyndighet over kontrollutvalgssekretariatet. At sekretariatet skal være 
uavhengig av kommunens revisjon og administrasjon, innebærer at de som utfører 
sekretariatstjenester ikke kan være ansatt i administrasjonen eller utføre revisjonsoppgaver 
for den aktuelle kommunen. Videre er det slik at verken leder av kontrollutvalget eller dets 
medlemmer kan utøve sekretariatsoppgaver. 

                                                             
1
 Kontrollutvalgsboken, Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver (KMD, 2. utg. desember 2015) 

[http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Diverse_pdf-er/Kontrollutvalgsboka_-_2__utgaven.pdf] 
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Bortsett fra dette kan sekretariatvirksomhetene være organisert på ulike måter. For eksempel: 

 Ansatt sekretær som er direkte underlagt kontrollutvalget 

 Interkommunalt selskap (IKS) 

 Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27 

 Kjøp fra andre som ikke utfører revisjonstjenester for kommunen 

 Samvirkeforetak 

 Aksjeselskap 

Interkommunalt samarbeid er mest utbredt. Deloitte2  har på oppdrag fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD) levert en evaluering2 av kontrollutvalg og 
kontrollutvalgssekretariat i kommunene. Evalueringen viser at en overvekt av sekretariatene 
(55 prosent) har en slik samarbeidsform, og disse leverer tjenester til hele 81 prosent av 
kontrollutvalgene.  
 
Sekretariatet har enkelte oppgaver som er pålagt gjennom kontrollutvalgsforskriften. 
Dessuten vil sekretariatet ha en del oppgaver knyttet til oppgaver som kontrollutvalget er 
pålagt i samme forskrift og i kommuneloven. Det kan også foreligge selskapsavtale eller 

vedtekter som spesifiserer hvilke oppgaver kontrollutvalgssekretariatet skal utføre. Utover dette 
er det kontrollutvalget selv som definerer hva sekretariatet skal gjøre.  Av 
Kontrollutvalgsboken går det frem at det er viktig at utvalgets medlemmer og sekretariatet 
holder seg oppdatert om saker som er relevante for kontrollutvalget, og det anbefales at 
sekretariatet har bred kompetanse. Kompetansekravet ved nye ansettelser bør være høyere 
utdanning, fortrinnsvis på masternivå. I tillegg er det viktig at kontrollutvalgets 
administrasjon har erfaring fra offentlig sektor, fortrinnsvis kommunal sektor og god 
kjennskap til politiske prosesser. Kontrollutvalgsboken trekker også frem at sekretariatet bør 
ha tilstrekkelig kapasitet til saksforberedelser, utredning og oppfølging av sakene, og være 
tilgjengelig for å drøfte saker mellom møter.  
 
Deloittes evaluering viser at kontrollutvalgssekretariatene i hovedsak har tre roller: «saksbehandler», 

«utreder» og «administrator». Det varierer hvor mye det enkelte sekretariat utfører under hver rolle. 

Alle sekretariatene er «administratorer», og en betydelig andel av sekretariatene fungerer som 

«saksbehandler» ved å gi egne vurderinger i saksfremstillinger. Det er også noen som fungerer som 

«utreder» for sine kontrollutvalg, ved at de utfører overordnet analyse, eierskapskontroll eller andre 

oppdrag basert på bestillinger fra utvalget.. Evalueringen viser imidlertid at det er store variasjoner 

mellom sekretariatene både når det gjelder hvor mye tid som benyttes på utvalgene og hvilke 

oppgaver som utføres.  

Evalueringen viser at kontrollutvalgslederne mener at kontrollutvalgssekretariatet har god 

kompetanse og kapasitet, at de vurderer samarbeidet med sekretariatet som godt og at de mener at 

sekretariat bistår utvalget på en god måte. Kontrollutvalgslederne er altså gjennomgående fornøyd 

med eget sekretariat. 

Det er stor variasjon mellom sekretariatene når det gjelder hvor mye tid som i gjennomsnitt brukes 

per kontrollutvalg. Faktorer som har innvirkning på tidsbruken er kontrollutvalgets budsjett, 

                                                             
2
 Evaluering. Kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat (Deloitte desember 2014) 

[https://www.regjeringen.no/contentassets/5ab8be06fec447b3822c6fedecf030ac/evaluering_kontrollutvalg_k
ontrollutvalgssekretariat_deloitte_des14.pdf] 
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kommunestørrelse, kontrollutvalgets engasjement, kontrollutvalgets kompetanse, 

innbyggerengasjement (innspill) og forhold ved kommunens administrasjon. Flere av disse faktorene 

har også sekretariatet innvirkning på, som for eksempel når det gjelder kontrollutvalgets 

engasjement og kompetanse. Sekretariatet bør tilby opplæringen til kontrollutvalgene, særlig etter 

valg av kontrollutvalget. På den måten har de mulighet til å påvirke kompetansegrunnlaget til 

utvalgsmedlemmene. Opplæringsaktiviteter kan bidra positivt til kontrollutvalgenes engasjement. 

Kontrollutvalgets budsjett er også i stor grad styrende for hvilken kapasitet man kan forvente av 

sekretariatet. Sekretariatene gir utrykk for at forventningene til sekretariatets leveranse stadig øker, 

samt at arbeidsmengden og kompleksiteten i sakene øker.  

4) Bestiller-utførermodellen 
Kontrollutvalgene jobber etter en bestiller-utførermodell der kontrollutvalget har bestillerrollen og 

revisjonen har utførerrollen. Dette er en modell som praktiseres i de fleste kommuner.  

Sekretariatet er kontrollutvalgets administrasjon og bistår utvalget i å utføre bestillerrollen. Utvalget 

bestiller forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, mens regnskapsrevisjon er et løpende oppdrag. 

Revisjonen rapporterer resultatet av sitt arbeid til kontrollutvalget, som igjen rapporterer til 

kommunestyret.   

Enkelte arbeidsoppgaver hører naturlig hjemme i bestiller-leddet, mens andre hører hjemme i 
utførerleddet. For noen oppgaver er det behov for en avklaring av hvem som skal gjøre dem.   

 

 

 
Figuren illustrerer bestiller-utførermodellen i stiplet ramme og revisors oppgaver i heltrukket ramme. 
 
 

5) Arbeidsdeling i bestiller- utførermodellen - Sekretariatets arbeidsoppgaver 
Denne veilederen tar utgangspunkt i Deloittes kategorisering av arbeidsoppgavene, men tar med 

ytterligere to kategorier; sekretariatets rådgivningsfunksjon og koordinering av aktørene. 

Arbeidsoppgavene deles dermed inn i fem kategorier: Administrasjon, saksbehandling, utredning, 

rådgivning og koordinering.  
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Det er viktig at sekretariatene er bevisste på at det er de som har ansvaret for at saken er 

forsvarlig utredet, men at de har mulighet til å innhente bistand og bruke dokumenter fra 

revisjonen. Her er kriterier som kompetanse, kapasitet og uavhengighet viktige å vurdere. I 

saksfremlegg som berører kontrollutvalgssekretariatets tjenester bør sekretariatet vurdere sin 

uavhengighet og dokumentere denne i saksfremstillingen.  

Vi vil i det følgende gå nærmere inn på disse fem kategoriene. Når det gjelder utarbeidelse av 

saksframlegg, blir dette nærmere omtalt i forbindelse med saksbehandling nedenfor. 

 

5.1 Administrasjon  
Kontrollutvalgets sekretariat fungerer som kontrollutvalgets administrasjon. Administrative oppgaver 
omhandler all praktisk tilrettelegging for møter. Dette består for eksempel i å bestille møterom, 
produsere og sende ut møteinnkallinger til møter, påse at saker fra kontrollutvalget kommer til 
kommunestyret for behandling, skrive protokoll og sørge for bestillinger i etterkant. Sekretariatet har 
også arkivansvar på vegne av kontrollutvalget.  
 
Arkivering og journalføring av kontrollutvalgets saker, møteprotokoller og korrespondanse. Av 
Kontrollutvalgsboken går det frem at sekretariatet skal opprette et eget arkiv eller en egen arkivdel 
for kontrollutvalget som tilfredsstiller kravene i arkivloven med forskrifter. Ansvaret for dette arkivet 
kan ikke legges til administrasjonssjefen siden sekretariatsfunksjonen ikke ligger under 
administrasjonssjefens myndighetsområde. Sekretariatet skal skrive protokoll fra møtene og sende 
ut utskrifter/informere om vedtakene. 
 
Utarbeide budsjett og følge opp utvalgets regnskap – Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til 
budsjett for kontroll og tilsyn i kommunen. I praksis er det sekretariatet som utarbeider dette 
budsjettforslaget, som blir lagt frem til behandling for kontrollutvalget med sekretariatets forslag til 
vedtak. I budsjettet må kontrollutvalgets egne kostnader og kostnader knyttet til revisjonsaktiviteter 
og sekretariat synliggjøres. Videre er det viktig at det i budsjettet tas høyde for at det kan oppstå 
uforutsette situasjoner, slik som for eksempel henvendelser fra innbyggere, mediesaker og mistanke 
om misligheter, som må følges opp. Sekretariatet har også en rolle og et ansvar for å kontrollere at 
kontrollutvalgets aktivitet/bestillinger er innenfor vedtatt budsjett..  
 
Utarbeide kontrollutvalgets årsplan - For å målrette kontrollutvalgets arbeid bør sekretariatet bistå 
utvalget med å utarbeide en virksomhetsplan eller årsplan. Planen bør angi hovedmål for 
kontrollutvalgets arbeid, og inneholde en strategi for hvordan utvalget vil arbeide for å nå målene 
sine. Den kan også inneholde en oversikt over de områder og kontroll- og tilsynsoppgaver som skal 
prioriteres. Virksomhetsplanen for kontrollutvalget vil sammen med eventuelt reglement, 
møtekalender og budsjett utgjøre viktige styringsdokumenter for utvalget. 
 
I tillegg til ovennevnte saker, ivaretar sekretariatet oppgaver som praktisk tilrettelegging av møter, 
sørge for at nettsidene til kontrollutvalget blir oppdatert, følge opp vedtakene i kontrollutvalget. Alle 
sekretariatene ivaretar på denne måten rollen som administrator.  
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• Kalle inn 
• Skrive protokoll 
• Arkivansvar, herunder vurdere forholdet     

                               til offentleglova  
• Bestille møterom 
• Oppdatere nettsider 
• Økonomioppfølging 
• Følge opp kontrollutvalgets vedtak 
• Påse at kontrollutvalgets saker kommer til  

  behandling i kommunestyret 
 

5.2 Saksbehandling  

Det er kontrollutvalgssekretariatet som har ansvaret for utarbeidelse av saksfremlegg med forslag til 
vedtak til kontrollutvalget. Enkelte saker innebærer behandling av leveranser fra revisjonen, og 
sekretariatet vil bygge på dette i saksfremlegget. I slike saker kan ikke sekretariatet overprøve 
revisjonens rapporter, men skal se til at leveransen er i henhold til bestillingen og at saken er 
tilstrekkelig opplyst. Sekretariatet forbereder også en rekke saker der underlaget kommer fra andre 
enn revisjonen (rådmannen, Fylkesmannen, sekretariatet selv). Nedenfor beskrives saker som 
kommer fra revisjonen. 
 
Saksfremlegg etter gjennomførte forvaltningsrevisjoner, selskapskontroller og andre bestillinger 
til revisjonen utarbeides på grunnlag av bestillingen og rapporten fra revisjonen. Når det er 
bestilt og levert dokumenter om forvaltningsrevisjon (foranalyse, prosjektplan, 
forvaltningsrevisjonsrapport, utredning m.m.) fra revisjonen, er det kontrollutvalgssekretariatets 
ansvar å gjennomgå det leverte produktet og utarbeide et saksframlegg. Saksfremlegget sammen 
med rapporten skal gi et forsvarlig grunnlag for at kontrollutvalget skal kunne fatte sitt vedtak. I 
denne saksforberedelsen bør sekretariatet gjøre oppmerksom på forhold som vurderes som viktig at 
kontrollutvalget er oppmerksomme på. Et eksempel på en slik vurdering er om produktet svarer på 
bestillingen som ble gitt. I enkelte tilfeller kan det stilles spørsmålstegn til eller være innvendinger 
mot rapporten. I slike tilfeller vil det være naturlig at sekretariatet har dialog med revisjonen før 
saken legges frem i kontrollutvalgets møte. Etter at kontrollutvalget har behandlet saken, skal den 
ofte videre til kommunestyret. Det er sekretariatets oppgave å sørge for videre fremdrift og 
oppfølging.    

 
Saker som omhandler regnskapsrevisjon er faste årlige saker som følger regnskapets årshjul. Her har 
kontrollutvalget liten påvirkning, da regnskapsrevisjon er betydelig regulert. Kontrollutvalget skal for 
øvrig avgi en uttalelse om kommunens årsregnskap etter at revisjonsberetningen er avlagt. Det er 
vanlig at sekretariatet utarbeider et forslag til uttalelse i forbindelse med utarbeidelse av 
saksframlegg. Denne saken utarbeides på grunnlag av kommunens årsregnskap og -beretning, 
revisors beretning og eventuelt andre kilder. En slik uttalelse kan gjerne også inneholde noe mer 
basert på kontrollutvalgets vurderinger knyttet til rådmannens redegjørelse om betryggende kontroll 
og om kommunen har nådd egne vedtatte handlingsregler. NKRF har utarbeidet en mal3 for 
kontrollutvalgets uttalelse.  

 
Henvendelser - Kontrollutvalget kan motta henvendelser og innspill fra kommunestyret, innbyggere i 
kommunen, organisasjoner og andre. Det er opp til kontrollutvalget å beslutte om og hvilke 

                                                             
3
 Informasjon 2018/1 fra kontrollutvalgskomiteen 

[http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Info_fra_NKRFs_organer/KU-kom/2018/KU-info1-
2018_KUs_uttalelse_om_arsregnskapet.pdf]  

Merknad [RT1]: Vi vil i den endelige 
versjonen oppsummere hvert av 
kapitlene 5.1 – 5.5 på denne måten. 
Oversikt over alle oppgavene kommer 
til slutt 
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henvendelser som vil bli behandlet. Flertallet i kommunestyret kan imidlertid pålegge 
kontrollutvalget å utrede konkrete saker, og slike saker skal dermed tas til behandling. Når det 
gjelder henvendelser fra andre aktører, bør det enkelte kontrollutvalg ha rutiner for hvordan disse 
skal håndteres. I noen kontrollutvalg legger sekretariatet frem saker på alle henvendelser, mens i 
andre foretar sekretariatet en vurdering sammen med leder av kontrollutvalget om dette er en sak 
for utvalget eller ikke. I enkelte tilfeller ser man at henvendelsene er klagesaker eller varslingssaker. 
Disse bør besvares med en anbefaling om riktig instans. Det er også kontrollutvalg som får alle 
henvendelser presentert som en eventuelt-sak, og dermed avgjør i fellesskap om dette er en sak 
utvalget ønsker å gå videre med. NKRF anbefaler at henvendelser legges frem for kontrollutvalget og 
at det er utvalget som treffer avgjørelsen om og eventuelt hvordan henvendelsen skal behandles. 
 
Kontrollutvalgets påseansvar overfor revisor - Kontrollutvalget har et påseansvar overfor revisjonen 
som ivaretas av sekretariatet. NKRF har utarbeidet veiledere4 for dette. I dette påseansvaret ligger 
blant annet at kontrollutvalget skal bli forelagt oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring 
samt at man skal påse at god kommunal revisjonsskikk følges. Dette påseansvaret utføres noe ulikt, 
men det bør legges frem som en årlig sak for behandling i kontrollutvalget, eventuelt rapporteres i 
kontrollutvalgets årsrapport. 
 

Prinsippet om uavhengighet mellom sekretariat og revisjon, er viktig når det gjelder 
kontrollutvalgets påse-funksjon. Videre må sekretariatet ikke være bundet av vurderinger,  
konklusjoner og anbefalinger i revisjonens arbeid, da sekretariatet er direkte underlagt 
kontrollutvalget – som skal fatte de vedtak det finner nødvendig på det foreliggende 
saksgrunnlaget. 
 
Sekretariatet har ansvaret for å påse at saker som legges frem for kontrollutvalget, er forsvarlig 

utredet. For saker som kommer fra revisjonen, vil sekretariatets oppgave i hovedsak være å sikre 

at produktet er i samsvar med kontrollutvalgets bestilling. Dette innebærer som nevnt ikke at 

sekretariatet skal vurdere metodevalg, prosjektdesign, datainnhenting, lovanvendelse og 

vurderinger som fremkommer i revisors rapporter. Dette må revisor selv bære ansvaret for 

gjennom de kvalitetssystemer som skal ivareta dette. Dersom det er åpenbare mangler ved 

produktene som revisor leverer, må likevel sekretariatet si fra om dette, før saken legges fram 

for kontrollutvalget.  

Kontrollutvalget bør sikre seg at revisjonen har nødvendige systemer og rutiner på plass for å 

sikre tilfredsstillende kvalitet. I tillegg vil det være naturlig at kontrollutvalget ber om resultatene 

av den eksterne kvalitetskontrollen av revisjonen. 

5.3 Utredning  
Kontrollutvalget kan bestille utredninger fra revisjonen, sekretariatet eller andre. Noen 

utredningsoppgaver er kontrollutvalget pålagt å få utført, mens andre må besluttes av 

kontrollutvalget i den enkelte kommune. Man kan ikke utelukke at det finnes undersøkelser som 

befinner seg i en «gråsone», og som det ikke er åpenbart om er å definere som revisjon eller 

ikke. I slike tilfeller er det viktig med en dialog mellom sekretariat og revisjon, og at vurderingen 

av om undersøkelsen er å betrakte som revisjon eller ikke revisjon, blir dokumentert. 

 

                                                             
4
 Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor (NKRF, oktober 2010) 

[http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veileder_-_KUs_paseansvar_regnrev.pdf] 
Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar for forvaltningsrevisjon (NKRF, september 2011) 
[http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veileder_-_KUs_paseansvar_forv_rev.pdf] 
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Utredning hvor sekretariatet er pålagt utredningsansvaret 
Forskrift om kontrollutvalg kap. 7. definerer «særlige oppgaver for kontrollutvalget». Bestemmelser 
om «Valg av revisjonsordning» og «Valg av revisor» går frem av forskriftens § 16. Kommunestyret 
avgjør selv om kommunen skal ansette egen revisor, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon 
eller inngå avtale med annen revisor. Vedtak om dette treffes etter innstilling fra kontrollutvalget. 
 
Når kommunen skal vurdere revisjonsordningen, er det som regel nødvendig å behandle saken i to 
omganger. Først skal det treffes en prinsippavgjørelse om revisjonsordning og deretter skal det 
eventuelt foretas valg av revisor. I begge behandlingene er det kontrollutvalget som innstiller til 
kommunestyret, og saken blir utredet og forberedt av kontrollutvalgets sekretariat. Hvis det er 
truffet en prinsippavgjørelse om konkurranseutsetting av revisjonen, vil det være kontrollutvalgets 
oppgave å legge revisjonstjenesten ut på anbud. I praksis forestår sekretariatet denne oppgaven som 
kontrollutvalgets administrasjon. I dette arbeidet er det vanlig at sekretariatet trekker inn 
kompetanse på økonomi, innkjøp og juridiske spørsmål foruten revisjonskompetanse. 
Kontrollutvalget skal vedta prinsippene for konkurransen, vurdere anbudene, og legge frem 
innstilling for kommunestyret.  
 
Ved kommunesammenslåing kan fellesnemnda få fullmakt til å velge revisor. Inndelingslova angir 
prosedyre for valget og slår entydig fast at kontrollutvalgene i de sammenslående kommunene skal 
avgi hver sin innstilling. Kontrollutvalgene har anledning til å innstille på videreføring av 
revisjonsordning dersom kommunene som skal slå seg sammen, har samme revisor. Dersom 
kommunene som slår seg sammen har ulik ordning, må dette legges frem som nevnt over i to 
omganger. Der fellesnemnda har fått fullmakt til å velge løsning, må nemnda forholde seg til 
innstillingene og foreta det valget den mener er best.  
 
Fellesnemnda kan også ved kommunesammenslåing få fullmakt til å videreføre sekretariatsordning 
for kontrollutvalget i den nye kommunen hvis kommunene som slår seg sammen har samme 
sekretariat. Dersom det skal velges ny sekretariatsordning, skal kontrollutvalgene avgi innstilling. I 
slike tilfeller anbefales det at det benyttes et settesekretariat til å forberede saken for 
kontrollutvalgene.  
 
Hvis det skulle skje at saksbehandlingen ikke følger lov og forskrift i spørsmålet om revisjons- og 
sekretariatsordning, må det påpekes av sekretariatet, og kontrollutvalget bør få saken til behandling. 
 
Andre utredningsoppgaver  
Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll - Kontrollutvalget er tillagt ansvaret 

for å utarbeide overordnet analyse for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, og sekretariatet må 

bistå kontrollutvalget i dette. Den overordnede analysen skal fremskaffe relevant informasjon om 

kommunens virksomhetsområder og eierinteresser basert på risiko og vesentlighet. Hensikten er at 

kontrollutvalget skal ha mulighet til å prioritere arbeidet for til slutt å ende opp med en vel 

begrunnet plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll. Dersom spørsmålet om hvem 

som skal utføre overordnet analyse ikke er fastlagt av kommunestyret eller i oppdragsavtaler eller 

lignende, står kontrollutvalget fritt til å bestemme hvem som skal utføre den. Det viser seg i praksis 

at overordnet analyse blir gjennomført på ulike måter og av ulike instanser. Deloitte fant at litt over 

halvparten (56 prosent) av kontrollutvalgene benytter kommunens revisor/revisjonsselskap til å 

utføre den overordnede analysen. Det er mange kontrollutvalg (24 prosent) som benytter eget 

sekretariat eller utfører analysen selv (12 prosent). Rundt fem prosent benytter en annen privat 

leverandør til å utføre oppgaven. KMD5 har uttalt at det vil være naturlig at kontrollutvalgets 

                                                             
5
 Uttalelse fra KMD 18.6.2007 

[https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/vedlegg/komm/kommunejuss/h_02_09/06_1463.pdf] 
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sekretariat utarbeider utkast til den planen som kontrollutvalget forelegger for kommunestyret til 

vedtak, men at analysen som ligger til grunn for planen alternativt kan utarbeides helt eller delvis av 

revisjonen eller andre.  

 

Det er opp til det enkelte kontrollutvalg å organisere arbeidet og finne gode løsninger som utnytter 

kontrollutvalgets ressurser på best mulig måte. Uansett hvordan arbeidet organiseres lokalt, er det 

viktig med god dialog mellom revisjonen og sekretariatet om utarbeidelse av overordnet analyse. 

Begge parter har behov for å bygge kunnskap om kommunen og dens risikoområder. Dersom 

kontrollutvalget bestiller analysene av revisjonen, er det viktig at det utformes en god bestilling. 

 
Planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll - Når forslag til planer for forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll legges frem til behandling i kontrollutvalget, har sekretariatet ansvar for å påse at de 
er forsvarlig utredet. Det er gode argumenter for at planarbeidet er oppgaver som hører hjemme i 
bestiller-leddet, og bør utføres av sekretariatet. Dette er også i tråd med ovennevnte uttalelse fra 
KMD6, hvor departementet sier at det vil være naturlig at kontrollutvalgets sekretariat utarbeider 
utkast til den plan som kontrollutvalget forelegger for kommunestyret til vedtak. Likevel avviser ikke 
departementet at revisjonen kan ha en rolle hvis det ikke medfører at revisjonen blir inhabil. Dette 
må vurderes konkret i den enkelte kommune, heter det.  
 
 
Revisjonen må alltid vurdere sin habilitet knyttet til de rollene revisjonen påtar seg. Det kan oppstå 
inhabilitet hvis revisjonen deltar i utarbeidelse av planer for forvaltningsrevisjon eller 
selskapskontroll, tilsvarende vil gjelde for overordnede analyser.  
 

I lys av dette er det naturlig at den enkelte kommune selv finner gode løsninger vedrørende 
sekretariatet og revisors roller i det operative arbeidet med å utarbeide forslagene, og som 
samtidig ivaretar gjeldende krav til vurdering av habilitet. 
 
Både sekretariat og revisjon har viktig kompetanse av betydning for planene for gjennomføring av 
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll og vil begge ha nytte av vedlikehold og oppbygging av 
kompetanse som planarbeidet kan medføre. Hvis kontrollutvalgets sekretariat utarbeider utkast til 
planene for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, bør sekretariatet sikre 
tilstrekkelig dialog med revisjonen om innholdet i planene. Hvis det er revisjonen som utarbeider 
utkast til sakene, er det på samme måte nødvendig med god dialog med sekretariatet som har 
ansvaret for at sakene blir forsvarlig forberedt. 
 
Andre utredninger - Sekretariatet kan utover dette innhente faktaopplysninger, gjøre 
forundersøkelser og undersøkelser på bestilling fra kontrollutvalget. Det går for øvrig en klar 
avgrensning mot revisjon, som sekretariatet ikke kan utføre. 
 

I dette dokumentet defineres revisjon som innhenting av informasjon og en vurdering av denne 

informasjonen mot et sett av kriterier iht. internasjonale revisjonsstandarder og RSK 001. Dette 

er ikke til hinder for at sekretariatet innhenter tilgjengelig informasjon om ulike områder/forhold 

i kommunen eller fylkeskommunen og systematiserer dette for kontrollutvalget. Denne type 

kartlegging ansees ikke som revisjon.  

Som en naturlig del av saksforberedelsene av et saksforhold til kontrollutvalget innhenter 
sekretariatet faktaopplysninger, dette er å betrakte som interne sakspapirer som gjerne er innhentet 

                                                             
6
 Uttalelse KMD 18.6.2007 

[https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/vedlegg/komm/kommunejuss/h_02_09/06_1463.pdf]  
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fra kommunens administrasjon til bruk i saksforberedelser. I noen tilfeller innkalles også rådmannen 
for å holde en orientering om temaet, som en del av forberedelsen til saken.  
 
Det er ikke alltid åpenbart hvilket kontrolltiltak som er mest hensiktsmessig å bruke om et tema 
kontrollutvalget ønsker å se nærmere på. Det vil i slike tilfeller være tilrådelig å gjennomføre en 
forundersøkelse før kontrollutvalget beslutter å sette i verk ett konkret kontrolltiltak. En slik 
forundersøkelse kan for eksempel bestå av innhenting av faktaopplysninger, gjennomgang av 
utvalgte dokumenter eller en kombinasjon av disse metodene. Forundersøkelser kan utarbeides av 
både sekretariat og revisjon. 
 
 

5.4 Rådgivning  
Sekretariatet skal være rådgiver for kontrollutvalget. Denne rollen utøves både som 
diskusjonspartner for leder når dagsorden fastlegges og ved å veilede utvalget i møter. Sekretariatet 
er den fremste til å veilede utvalget i saksbehandling og prosess, en spisskompetanse sekretariatene 
skal ha. Det er også viktig å gi råd og veilede i valg av kontrolltiltak som nevnt over.   
 
Ved behandling av taushetsbelagt informasjon der denne informasjonen drøftes i møtet er det viktig 
at en lukker møtet med referanse til aktuell lovhjemmel. Sekretariatet har en viktig rådgiverrolle i 
den forbindelse og skal, sammen med kontrollutvalgsleder, i forkant av møtet vurdere om det er 
saker på sakslisten hvor det er behov for å lukke møtet. Leder kan da forberedes og ta dette opp med 
utvalget. Det er utvalget selv som vedtar lukking av møtet. Sekretariatet har et ansvar for at 
kontrollutvalgets medlemmer blir gjort tilstrekkelig kjent med regelverket knyttet til taushetsplikt, 
slik at dette hensynet ivaretas både i møtet og når det refereres fra møtet i etterkant. Det kan for 
eksempel være behov for rådgivning om hva man har anledning til å referere fra et lukket møte. 
 
Ettersom kontrollutvalget har som hovedoppgave å føre kontroll og tilsyn med forvaltningen, er det 
spesielt viktig at kontrollutvalget selv oppfattes som et uavhengig utvalg. Hvis et 
kontrollutvalgsmedlem kan tenkes å være inhabil ved behandlingen av en sak, skal dette meldes på 
forhånd, slik at sekretariatet får anledning til å forberede habilitetsvurderingen og eventuelt kalle inn 
vararepresentant.  
 
Sekretariatet har også en viktig rådgiverrolle for kontrollutvalget når det kommer til kontakt med 
media. Kontrollutvalgets saker kan ofte føre til oppslag og interesse i media. Det er viktig at utvalget 
er forberedt på at det kan komme forespørsler fra media og at det kan være ønskelig at utvalget 
uttaler seg. Kontrollutvalget bør ha en dialog om hvordan utvalget ønsker å kommunisere eksternt og 
hvordan utvalget skal forholde seg til forespørsler fra media. Dette kan også nedfelles i 
kontrollutvalgets reglement. Kontrollutvalget kan etablere felles retningslinjer for ekstern 
kommunikasjon, og her kan det være behov for veiledning fra sekretariatet til å etablere en form for 
mediestrategi. Dette er mest aktuelt i starten av en valgperiode og i de tilfeller det har vært 
utskiftning av medlemmer i kontrollutvalget. Sekretariatet skal behandle forespørsler om innsyn og 
legge til rette for dialog med kontrollutvalget ved behov. 
 
Kontrollutvalget er et lekmannsorgan. I regelverket er det ikke satt krav til kompetanse og erfaring 
for medlemmene av utvalget. Behovet for opplæring vil være individuelt, og knyttet til politisk 
erfaring og faglige bakgrunn, men alle kontrollutvalg bør få tilbud om opplæring i starten av 
valgperioden. Det er sekretariatet som skal sørge for dette, en oppgave det er naturlig å samarbeide 
med revisjonen om. For å systematisere arbeidet med kompetanseheving i kontrollutvalget kan det 
være en fordel at sekretariatet setter av tid til å kartlegge opplæringsbehovet og utarbeide en plan 
for opplæring. Dette kan bidra til en bedre prioritering av opplærings- og kurstiltak. Det kan også 
være aktuelt å undersøke om sekretariatet kan gjennomføre kurs, seminar eller opplæring som er 
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relevant for kontrollutvalgsmedlemmene enten i egen regi eller i samarbeid med revisjonen eller 
andre aktører. 
 
Ved utskiftninger i kontrollutvalget etter kommunevalg utgjør sekretariatet en del av kontinuiteten i 
kontrollarbeidet. Sekretariatene har også typisk et regionalt nedslagsfelt med ansvar for flere 
kommuner, og besitter innsikt i hvordan kontrollarbeidet utføres i sammenlignbare kommuner.  
 
Rådgivningsfunksjonen er naturligvis ikke avgrenset til kontrollutvalgets administrasjon alene, det er 
også viktig at revisjonen bidrar med sin spisskompetanse, og gir revisjonsfaglige råd. 
 

5.5 Koordinere 
Sekretariatet har en sentral rolle når det gjelder planlegging og samordning av kontroll- og 
tilsynsarbeidet. Dette handler dels om å koordinere all aktivitet rundt møtene i kontrollutvalget, i god 
dialog med utvalgsleder. Det er ofte flere aktører med på møtene om rådmann eller andre fra 
administrasjonen, ordfører, revisjonen eller andre. Sekretariatet bidrar til å koordinere tidskjema 
med saksliste og legger til rette for en god dialog med aktørene.  
 
Det er viktig å koordinere kontrollutvalgets eget kontrollarbeid med statlige etaters tilsynsarbeid for 
å unngå dobbeltarbeid, og for å unngå for stor belastning på de enkelte kommunale etatene eller 
enhetene. To undersøkelser rett etter hverandre på samme område vil kunne begrense nytteverdien 
av undersøkelsene. Fylkesmannen har etter kommuneloven § 60e en lovfestet rett og plikt til å 
samordne statlige tilsyn med kommuner og fylkeskommuner. Lovbestemmelsen innebærer samtidig 
en plikt for øvrige statlige tilsynsmyndigheter til å delta i samordningen. Samordningen skal bidra til 
at statens tilsyn med kommunene samlet sett er oversiktlige, enhetlige og forutsigbare. Dobbelttilsyn 
og at tilsyn på én sektor gir utilsiktede konsekvenser på andre sektorer, skal unngås. Fylkesmannen 
har også et embetsoppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet som forventer styrking 
av samordning og koordinering av kommunal tilsynsvirksomhet.  
 
Med dette som utgangspunkt, kan kontrollutvalget ta initiativ til en dialog med fylkesmannen om 
koordinering av forvaltningsrevisjoner og tilsyn. Sekretariatet kan blant annet sørge for å sende 
forvaltningsrevisjonsrapporter til fylkesmannen til orientering og delta i ulike samarbeidsfora 
(fylkesmannens tilsynsforum). Hvilken form dialogen mellom kontrollutvalget og fylkesmannen skal 
ha, må avtales lokalt.  
 

6) Overordnede anbefalinger  
Det er særlig tre områder hvor det har vært behov for å avklare arbeids- og rolledelingen mellom 
sekretariat og revisjon. Det gjelder saksfremlegg, overordnet analyse og planer for 
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Saksfremlegg er sekretariatets ansvar. NKRF mener at 
man må finne gode løsninger lokalt basert på de prinsipper som framkommer i dette dokumentet og 

basert på kompetanse, kapasitet og habilitet når det gjelder overordnet analyse for 
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Når det gjelder planer for forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll mener NKRF at sekretariatet bør utføre dette. 
 
Vi vil imidlertid understreke at uansett oppgave- og rollefordeling, er det meget viktig – og en 

forutsetning for vellykket resultat – at sekretariat og revisjon samarbeider og har god dialog i 

forbindelse med utførelsen av de enkelte oppgavene. 
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Oppsummert sekretariatets oppgaver 
   

 

Administrere 

•Kalle inn 

•Skrive protokoll 

•Arkivansvar, herunder vurdere forholdet til offentleglova 

•Bestille møterom 

•Oppdatere nettsider 

•Økonomioppfølging 

•Følge opp kontrollutvalgets vedtak 

•Påse at kontrollutvalgets saker kommer til behandling i kommunestyret 

Saksbehandle 

•Skrive saksfremlegg som opplyser saken til alle saker som legges frem for kontrollutvalget  

•Plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll 

•Kontrollutvalgets påseansvar overfor revisjonen 

Utrede 

•Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 

•Planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 

•Valg av revisjonsordning og valg av revisor 

•Valg av revisor og sekretariat ved kommunesammenslåing 

•  Andre undersøkelser som ikke er revisjon 

Gi råd 

•Kompetent diskusjonspartner for kontrollutvalget 

•Veilede kontrollutvalget 

•Opplæring av kontrollutvalget 

•Habilitet 

•Lukking av møter 

•Gi råd om mediahådtering 

Koordinere 

•Planlegging av kontroll og tilsynsarbeidet 

•I forhold til  revisjon og rådmann 

•Samordning av statlige tilsyn 
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Samarbeidet mellom kontrollutvalgssekretariat og revisjon  

 

1. Innledning 
Årsmøtet i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) vedtok 11. juni 2017 at styrking av den 

kommunale egenkontrollen skal være et strategisk satsingsområde. Som del av dette ble det 

også vedtatt at rollene for kontrollutvalg, sekretariat og revisjon må tydeliggjøres og avklares.  
Styret har fulgt opp dette, og nedsatte 9. oktober 2017 et utvalg som skal se på retningslinjer 

for samarbeid mellom kontrollutvalgssekretariat og revisjon, og hvordan et slikt samarbeid 

kan bidra til å styrke den kommunale egenkontrollen. Utvalgets sammensetning har vært: 

 

- Mona Moengen, leder (ROKUS) 

- Bjørg Hagen (Innlandet Revisjon IKS) 

- Lars Norman Mikkelsen (Kommunerevisjonen i Oslo) 

- Pål Ringnes (KUBIS) 

 

- Rune Tokle (NKRF) – sekretær for utvalget 

 

Dette dokumentet inneholder noen overordnede prinsipper, beskrive sentrale oppgaver og 

drøfte arbeidsdelingen. Utvalget peker på mulig praksis og understreker betydningen av god 

dialog mellom sekretariat og revisjon. 

 

2. Rammevilkår 
Det er mange forhold som påvirker rammevilkårene for den kommunale egenkontrollen som 

ivaretas av kontrollutvalget og revisor. Det er nasjonale rammevilkår gitt gjennom lov og 

forskrift, men også beslutninger som finner sted i det løpende politiske arbeidet. Det er lokale 

variasjoner i rammene for kontrollutvalgets og revisjonens arbeid fordi man noen steder har 

en større bevissthet rundt dette og har vektlagt dette mer enn andre steder. Ressurstilgangen til 

kontrollutvalg og revisjon varierer, noe som også kan ha historiske årsaker. Kommunenes 

størrelse og kompleksitet må også antas å påvirke dette.  

 

Kommunene og fylkeskommunene har ulik organisering når det gjelder sekretariatsordning 

og revisjonsordning. Denne organiseringen vil kunne påvirke arbeidsdelingen mellom 

revisjon og sekretariat, samt kommunens oppfølging av oppgavene. Dette er naturlig da det 

kommunale selvstyret står sterkt i Norge, og at organiseringsformer som passer bra et sted 

ikke fungerer så bra et annet sted.  

 

Organisering og rolle 
Kontrollutvalgssekretariatet skal være uavhengig av revisor og rådmann. 

 

Rådmannen har innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde ikke instruksjons- eller 

avgjøringsmyndighet over kontrollutvalgssekretariatet.. En kontrollutvalgssekretær kan være 

ansatt i kommunen. Det mest vanlige er at sekretæren er ansatt i et interkommunalt samarbeid 

eller selskap. Noen kommuner kjøper sekretariatstjenester etter å ha gjennomført en 

konkurranse. 
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Leder av kontrollutvalget, dets medlemmer, rådmannen eller revisor kan ikke utøve 

sekretariatsoppgaver. 

 

Sekretariatet for kontrollutvalget er direkte underordnet utvalget. Kontrollutvalget bestemmer 

hvilke oppgaver som utføres. Det kan foreligge selskapsavtale eller vedtekter som spesifiserer 

hvilke oppgaver kontrollutvalgssekretariatet skal utføre. 

 

Ansvar og oppgaver 
Kontrollutvalgssekretariatet skal ifølge kontrollutvalgsforskriften § 20 andre ledd påse at 

sakene som legges frem for kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir 

iverksatt. Når sekretariatet forbereder saker som kommer fra revisjonen, må revisjonen selv 

stå for at det produktet som leveres, holder faglig kvalitet.  

 

 

3. Overordnede prinsipper og oppgaver 
I dette kapittelet gjennomgås og drøftes noen overordnede prinsipper og oppgaver som ligger 

til grunn for vurderingen av hvordan de konkrete oppgavene skal fordeles mellom sekretariat 

og revisjon. 

 

Bestiller-utfører-modellen 
Vi vil her kort omtale den bestiller-utfører-modellen som ligger til grunn for 

oppgavefordelingen mellom sekretariat og revisjon. 

 

I 2004 ble kommuneloven endret og det ble åpnet for at kommunene kunne velge å kjøpe 

revisjonstjenester i markedet. En forutsetning for å åpne opp for kjøp av revisjonstjenester i 

markedet var at kontrollutvalget måtte ha et uavhengig sekretariat. Ordningen med at revisor 

var kontrollutvalgets sekretær opphørte dermed. Arbeids- og oppgavefordelingen mellom 

sekretariat og revisjon er fastsatt i kontrollutvalgsforskriften § 20, som blant annet slår fast at 

sekretariatet skal være uavhengig av revisor og rådmann, og at revisjonen ikke kan utføre 

sekretariatsoppgaver.  

 

Sekretariatet er kontrollutvalgets administrasjon og bistår utvalget i bestillerrollen. Utvalget 

bestiller forvaltningsrevisjon og selskapskontroll av revisjonen, mens regnskapsrevisjon er et 

løpende oppdrag. Revisjonen rapporterer resultatet av sin kontroll til kontrollutvalget, som 

igjen rapporterer til kommunestyret.   

 

Enkelte arbeidsoppgaver hører naturlig hjemme i bestillerleddet, mens andre hører hjemme i 

utførerleddet. 

 

Prinsipper som kommer fram i lov og forskrift 
Enkelte av prinsippene som kommer fram i lov og forskrift drøftes nedenfor. Dette gjelder 

prinsippene om at  

 sekretariatet skal være uavhengig av den eller de som utfører revisjon for kommunen eller 

fylkeskommunen, og at  

 den som utfører revisjon for den aktuelle kommune eller fylkeskommune ikke kan være 

sekretariat for kontrollutvalget. 

 

Prinsippet om uavhengighet mellom sekretariat og revisjon, er viktig når det gjelder 

kontrollutvalgets påse-funksjon. Videre må sekretariatet ikke være bundet av vurderinger, 
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konklusjoner og anbefalinger i revisjonens arbeid, da sekretariatet er direkte underlagt 

kontrollutvalget – som skal fatte de vedtak det finner nødvendig på det foreliggende 

saksgrunnlaget.  

 

Når det gjelder vurderingen av om kommunen eller fylkeskommunen har en forsvarlig 

revisjonsordning, kan ikke revisjonen bistå kontrollutvalget. Det er en sekretariatsoppgave. 

Like viktig er revisjonens uavhengighet av kontrollutvalget og dermed sekretariatet. 

Revisjonens faglige vurderinger må være revisors egne, og ikke styrt av kontrollutvalget eller 

sekretariatet.  

 

Sekretariatet kan etter gjeldende rett ikke utføre revisjonsoppgaver. I dette dokumentet 

defineres revisjon som innhenting av informasjon og en vurdering av denne informasjonen 

mot et sett av kriterier iht. internasjonale revisjonsstandarder og RSK 001. Dette er ikke til 

hinder for at sekretariatet innhenter tilgjengelig informasjon om ulike områder/forhold i 

kommunen eller fylkeskommunen og systematiserer dette for kontrollutvalget. Denne type 

kartlegging ansees ikke som revisjon.  

 

Sekretariatet har ansvaret for å påse at saker som legges frem for kontrollutvalget, er 

forsvarlig utredet. For saker som kommer fra revisjonen, vil sekretariatets oppgave i hovedsak 

være å sikre at produktet er i samsvar med kontrollutvalgets bestilling. Dette innebærer som 

nevnt ikke at sekretariatet skal vurdere metodevalg, prosjektdesign, datainnhenting, 

lovanvendelse og vurderinger som fremkommer i revisors rapporter. Dette må revisor selv 

bære ansvaret for gjennom de kvalitetssystemer som skal ivareta dette. Dersom det er 

åpenbare mangler ved produktene som revisor leverer, må likevel sekretariatet si fra om dette, 

før saken legges fram for kontrollutvalget.  

 

Kontrollutvalget bør sikre seg at revisjonen har nødvendige systemer og rutiner på plass for å 

sikre tilfredsstillende kvalitet. I tillegg vil det være naturlig at kontrollutvalget ber om 

resultatene av den eksterne kvalitetskontrollen av revisjonen.  

 

Sekretariatsoppgaver i tillegg til å utarbeide saksfremlegg med forslag til vedtak, kan være  

 Utarbeidelse av overordnet analyse for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 

 Utarbeidelse av forslag til plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 

 Utarbeidelse av forslag til uttalelse til årsregnskapet 

 Utføre kartleggingsundersøkelser 

 

Vi vil i det nedenstående gå gjennom disse. 

 

Saksfremlegg 
Saksfremlegg til kontrollutvalget kan blant annet omfatte: 

 Saksfremlegg for bestilling av revisjon 

 Saksfremlegg for behandling av forvaltningsrevisjonsrapporter 

 Saksfremlegg for behandling av regnskapsrevisjon  

 Saksfremlegg etter eierskapskontroll og andre undersøkelser som ikke er definert som 

revisjon 

 

Saksfremlegg etter gjennomførte forvaltningsrevisjoner, selskapskontroller og andre 

bestillinger til revisjonen utarbeides på grunnlag av bestillingen og rapporten fra revisjonen.  



13/18 Referat og orienteringer - 18/00072-2 Referat og orienteringer : Vedlegg Retningslinjer for samarbeid mellom kontrollutvalgssekretariat og revisjon

Vedlegg 
 

4 
 

Saksfremlegg for behandling av kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet, utarbeides på 

grunnlag av kommunens årsregnskap og -beretning, revisors beretning og eventuelt andre 

kilder.  

 

Man kan ikke utelukke at det finnes undersøkelser som befinner seg i en «gråsone», og som 

det ikke er åpenbart om er å definere som revisjon eller ikke. I slike tilfeller er det viktig med 

en dialog mellom sekretariat og revisjon, og at vurderingen av om undersøkelsen er å betrakte 

som revisjon eller ikke revisjon, blir dokumentert. 

 

Det er viktig at sekretariatene er bevisste på at det er de som har ansvaret for at saken er 

forsvarlig utredet, men at de har mulighet til å innhente bistand og bruke dokumenter fra 

revisjonen. Her er kriterier som kompetanse, kapasitet og uavhengighet viktige å vurdere.  

I saksfremlegg som berører kontrollutvalgssekretariatets tjenester bør sekretariatet vurdere sin 

uavhengighet og dokumentere denne i saksfremstillingen. 

 
Overordnet analyse 
Kontrollutvalget er tillagt ansvaret for overordnet analyse, og sekretariatet må bistå 

kontrollutvalget i dette. Dersom spørsmålet om hvem som skal utføre overordnet analyse ikke 

er fastlagt av kommunestyret, står kontrollutvalget fritt til å bestemme hvem som skal utføre 

den. Det viser seg i praksis at overordnet analyse blir gjennomført på ulike måter og av ulike 

instanser.  

 

Det er opp til det enkelte kontrollutvalg å organisere arbeidet og finne gode løsninger som 

utnytter kontrollutvalgets ressurser på best mulig måte. Uansett hvordan arbeidet organiseres 

lokalt, er det viktig med god dialog mellom revisor og sekretariat. Begge parter har behov for 

å bygge kunnskap om kommunen og dens risikoområder.  

 

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 
Når forslag til planer for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll legges 

fram til behandling i kontrollutvalget, har sekretariatet ansvar for å påse at de er forsvarlig 

utredet. Den enkelte kommune må for øvrig selv finne gode løsninger vedrørende sekretariatet 

og revisors roller i det operative arbeidet med å utarbeide forslagene, løsninger som samtidig 

ivaretar gjeldende krav til vurdering av habilitet.  

 

Både sekretariat og revisor har kompetanse av betydning for planene for gjennomføring av 

forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, og vil kunne ha nytte av det vedlikeholdet og den 

oppbygging av kompetanse som planarbeidet medfører.  

 

Hvis kontrollutvalgets sekretariat utarbeider utkast til planene for gjennomføring av 

forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, må sekretariatet sikre tilstrekkelig dialog med 

revisor om innholdet i planene. Hvis det er revisor som utarbeider utkast til planene, er det på 

samme måte nødvendig med god dialog med sekretariatet som har ansvaret for at sakene blir 

forsvarlig forberedt. 

 

 

4. Overordnete anbefalinger 
NKRF mener at man må finne gode løsninger lokalt basert på de prinsipper som framkommer 

i dette dokumentet og basert på kompetanse, kapasitet og habilitet.  
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Vi vil imidlertid understreke at uansett oppgave- og rollefordeling, er det meget viktig – og en 

forutsetning for vellykket resultat – at sekretariat og revisjon samarbeider og har god dialog i 

forbindelse med utførelsen av de enkelte oppgavene. 

 

 

 

31. januar 2018 

 

 

Mona Moengen 

leder for utvalget 
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KONTROLLUTVALGET I  

ÅS KOMMUNE 

AKTIVITETSPLAN 
A jour pr 10.4.18  

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 

 

 

 

5. Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo     

 Faglig forum 2018  FIKS 25.10 – Kommunestyresalen, Ski rådhus  

6. Kommunens årsregnskap     

 Kommunens årsregnskap 2017  Rådmann   

 Revisjonsberetning 2017 15.4.18 FDR   

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2017  FIKS   

7. Tertialrapporter:     

 1. Tertialrapport (januar – april) Mai/juni  Rådmann   

 2. Tertialrapport (mai – august) Sept./oktober  Rådmann   

8. Rapporter fra revisjonen:     

  Pr. 30.04.18 (perioden 1.5.17 – 30.4.18) Mai  FDR   
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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 Purret 14.2.18 / Purret 10.4.18  

 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     
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