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1 I KORTE TREKK 

1.1 Sammendrag 

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

1.2 Konklusjoner 

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

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

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

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

1.3 Anbefalinger 

Follo distriktsrevisjon IKS anbefaler Ås kommune å vurdere følgende tiltak:  
a. En administrativ prosjektmodell for investeringer bør utarbeides. 
b. Overordnede prinsipper for valg og prioriteringer av investeringsprosjekter innføres. 
c. Realistisk ettårig investeringsbudsjett vektlegges. 
d. Hvorvidt regnskaps- og budsjettall som presenterer investeringsprosjekter inneholder 

merverdiavgift (mva) eller ikke, bør tydeliggjøres.  
 
 
Steinar Neby /s/     Even Tveter /s/ 
revisjonssjef      prosjektleder 
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2 PROSJEKTBESKRIVELSE 

2.1 Forvaltningsrevisjon – lovgrunnlag og standard 

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2 Bestilling – formål og problemstillinger 

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

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

gjelder plassering av kommunens aktiva?" 

2.3 Informasjon om kommunen – organisering 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 

3.1 Revisjonskriterier 

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

3.2 Datagrunnlag 

3.2.1 Behov, grunnlag og prioriteringer av investeringsprosjekter 

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

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

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

2018 2019 2020 2021 2018–2021 
Sum 

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

502 103 275 963 303 493 169 246 1 250 805 

Tilskudd og salgs-
inntekter 

63 570 83 100 
 

57 000 124 000 327 670 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Etatsjef for Teknikk og miljø opplyser at plan- og byggekomitéen tar for seg prosjektene etter 
at de er vedtatt i handlingsprogrammet og "knar" disse ytterligere. Medlemmene av plan- og 
byggekomitéen har høyt engasjement, og administrasjonen har et godt samarbeid med 
komitéen. 
 
I forprosjektet starter arkitekt opp arbeidet og jobber med flere mulige alternativer som legges 
fram for plan- og byggekomitéen. De kommer med sine innspill. Det er viktig at arkitektens 
skisser i tidlig fase ikke blir for detaljerte. Tekniske rådgivere blir engasjert i prosjektet. Også 
brukerne av byggene blir involvert i denne fasen. Noen ansatte i etatene Helse og sosial og 
Oppvekst og kultur har som en oppgave å ivareta byggbrukernes interesser, for å få en 
ensartet oppfølging fra brukersiden. Brukerrepresentantene er med på alle prosjektmøter 
sammen med prosjektleder og eksterne konsulenter. Prosjektmøter avholdes hver 14. dag. 
 
Plan- og byggekomitéen bestemmer entrepriseform etter forslag fra administrasjonen. I 
hovedsak gjennomfører kommunen prosjektene som totalentrepriser. I forprosjektet skal det 
utarbeides et konkurransegrunnlag som går ut på anbud. Når anbud kommer inn, vil man få en 
endelig pris på prosjektet. Det kan legges inn opsjoner i prosjektet; kommunen har da frihet til 
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å velge disse bort dersom totalprosjektet skulle bli for dyrt. Kommunen slipper da å ta hele 
runden med utlysning på nytt. Dersom anbudet er høyere enn bevilgning, må prosjektet enten 
reduseres eller tilleggsbevilgning gis av kommunestyret. Inntrykket er at kommunen har 
truffet meget bra med anslått pris på store prosjekter de senere år. Å treffe på pris kan noen 
ganger være vanskeligere i mindre prosjekter. 
 
Ås kommune har ikke prosjektmodul i regnskapssystemet; det føres derfor skyggeregnskap 
for det enkelte prosjekt. Regnskapstall kan importeres til Excel. 
 
Administrasjonen har utarbeidet en ny mal for sluttrapport. Sluttrapport etter denne malen er 
utarbeidet for prosjektet Ås demenssenter. Prosjektet holdt seg innenfor de økonomiske ram-
mene, men har tatt noe lengre tid enn opprinnelig planlagt. I rapporten er det redegjort for 
erfaringer i prosjektet og hvilken lærdom kommunen kan ta med seg videre til nye prosjekter. 
 
Kostnadskalkyle 
Når det er bestemt at prosjektet skal inn i handlingsprogrammet, kalkulerer etat Teknikk og 
miljø en pris på prosjektet. Man bruker da egen erfaring basert på hva kommunen har bygget 
av lignende bygg tidligere, eller det brukes lignede prosjekter fra nærliggende kommuner som 
en mal for vurdering av pris. Kommunen ser på romprogram og arealbehov og bruker Norsk 
Prisbok for å beregne pris på alle deler av bygget.1 I kostnadsoverslaget legges det til grunn 
pris for områdene: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3 Vurdering 

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

 
 
 

4.1 Revisjonskriterier 

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

 Ås kommune skal ha systemer for oversikt over sin gjeldsportefølje. 

4.2 Datagrunnlag 

4.2.1 Finansreglement 

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

 
4.2.2 Gjeldsportefølje 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3 Vurdering 

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

 
 
 

5.1 Revisjonskriterier 

 Kommunens reglement for finans- og gjeldsforvaltning må etterleves. 
  

5.2 Fakta 

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

Saldo 
31.12.2016 

Saldo 
31.12.2017 

Avkastning 
2017, kr 

Avkasting 
2017, % 

Saldo 
30.4.2018 

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

Saldo  
31.12.2017 

Saldo 
30.4.2018 

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

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

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

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

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

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

5.3 Vurdering 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

      Tidligfasen                                                                    Gjennomføring 
 
Kilde: Concept, 2015: Kommunale investeringsprosjekter (s. 19).  
   
I tidligfasen defineres premissene for prosjektet; muligheten for å påvirke prosjektet er størst, 
samtidig som kunnskapen er minst. Gjennomføringsfasen omfatter alt det som skjer etter at 
beslutning om finansiering og gjennomføring er tatt, inkludert mer detaljert planlegging og 
levering av prosjektet.  
 
Prosjekt i tidligfasen (Samset, 2015) 
Tidligfasen er stadiet da prosjektet bare eksisterer konseptuelt, før det operasjonaliseres. 
Fasen omfatter alle aktiviteter fra ideen blir unnfanget til beslutning om gjennomføring er tatt. 
Samset skiller mellom konseptutvikling og planlegging. Et konsept er en tankekonstruksjon 
som er ment å skulle bidra til å løse et problem eller tilfredsstille et behov. Et problem kan 
løses og et behov oppfylles ved hjelp av ulike konsepter. Utfordringen i utformingen av 
investeringstiltak er å velge den beste løsningen, det vil si det mest egna konseptet.  
 
I store prosjekter er det som regel en lang prosess fra beslutningsunderlaget foreligger i første 
runde til endelig beslutning om finansiering og iverksetting fattes. Prosessen kan ofte 
forbedres. En tendens til å underestimere investeringskostnadene i tidligfasen for å få vedtatt 
et investeringsprosjekt, kan motvirkes med synliggjøring av premisser og åpenhet som 
ansvarliggjør aktørene.  
 
De viktigste beslutningene fattes i tidligfasen. Dette medfører et sterkt insentiv til å skaffe til 
veie mest mulig relevant informasjon på et tidlig tidspunkt. Det er behov for et best mulig 
beslutningsgrunnlag på de avgjørende punktene i prosessen der de viktigste beslutningene tas.   
  
At det er knyttet usikkerhet til et hendelsesforløp, innebærer at de faktiske resultatene sann-
synligvis vil avvike fra hva en forventer. Usikkerhet er et uttrykk for mangel på informasjon 
for å kunne ta en riktig beslutning. Usikkerhet er større i komplekse prosjekter og prosjekter 
som ligger i ytterkant av kjent teknologi og miljø.  
 
Usikkerheten er dessuten størst tidlig i en investeringsprosess og avtar utover i prosjektet. I 
tidligfasen er ikke all informasjon tilgjengelig; nødvendig kunnskapsgrunnlag kan ikke 
skaffes uten videre. Også i gjennomføringsfasen må man leve med noe usikkerhet.  
  
Risiko defineres som "sannsynlighet ganger konsekvens", det vil si estimert sannsynlighet for 
at en usikker hendelse skal inntreffe multiplisert med potensiell virkning. Risiko og mulighet 
er to sider av samme sak. Ønsker en å realisere muligheter, forutsetter det normalt at en også 
er villig til å ta risiko. Man bør søke en avveining mellom risiko og muligheter som både er 
akseptabel og realistisk.   
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VEDLEGG 2: Rådmannens uttalelse til revisjonsrapporten 

 

 
 


