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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

PS 11/19 Ås kommune - Årsmelding 2018 

Saksbehandler: Unni Westli Saksnr.: 19/00056-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ås kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget tar Ås kommunes årsmelding 2018 til orientering. 

Avgjørelsesmyndighet: 
Ås kommunestyre 

Vedlegg: 
Saksframlegg Årsmelding 2018 Ås kommune, Årsmelding 2018 med årsberetning 

SAKSUTREDNING: 
Ås kommunes årsmelding for 2018 følger vedlagt. 

Fakta i saken:  
Befolkningsutvikling 
Ved utgangen av 2018 var det 20.335 innbyggere i Ås kommune. Veksten i 
innbyggertall fra 2017 er 1,2%. Dette er noe lavere en ønsket vekst i forhold til 
handlingsprogram 2018-21.   

Årsverk 
Det er total 1184 årsverk i Ås kommune i 2018.  
56,8 % av ansatte har en 100 % stilling. Det er en større andel menn enn kvinner 
som har 100 % stilling.  For reduserte stillinger er forholdet motsatt.  Av ansatte som 
har mellom 50 % og 99 % stilling er det flest kvinner. 230 personer har lavere 
stillingsandel enn 50 %. 

Likestilling og mangfold 
Kommunen har kjønnsnøytrale rutiner som praktiseres ved alle deler av 
arbeidsgiverfunksjonen. I de fleste stillingsgrupper er det tilnærmet lik 
gjennomsnittslønn for kvinner og menn.  Der det er forskjeller i gjennomsnittslønn, 
begrunnes dette ut fra sentral tariffavtale, ansiennitet, den enkelte ansattes 
kompetanse, særskilte forhold og/eller stillingens innhold.  
Ås kommune har ansatte med ulik minoritets- og eller innvandrerbakgrunn i flere 
tjenesteenheter.  

Sykefravær 
Sykefraværet var 8,6% i 2018. Egenmeldt fravær var 2,4%. Kommunens mål er at 
sykefraværet totalt ikke skal overstige 7%. Det egenmeldte fraværet har vært stabilt 
det siste året, mens legemeldt har økt noe.  
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Tiltak for å sikre betryggende kontroll og høy etisk standard 
For 2018 har Ås kommune gjennomført følgende tiltak for å sikre kontroll og høy 
etisk standard: 
- Begynt på prosedyrer for ytterligere oppdatering og forbedring av 

kvalitetssystemet. 
- Det pågår et betydelig arbeid for å utvikle innkjøpsområdet. Arbeidet har til formål 

å styrke kvalitet, effektivitet og intern kontroll i anskaffelser og oppfølging av 
leverandører.  

- Det pågår en revidering av rådmannens delegeringsreglement, dette vil gi 
tydeligere avklaring av myndighet og ansvar i ny organisasjonsstruktur.  

- Forberedt ny organisering av kommunene med virkning fra 1.1.2019. den nye 
organiseringen har til formål å styrke oppfølging, kontroll og gjennomføringsevne.  

- GDPR – Ny personvernlovgivning: prosjektrapport del I med tilhørende interne 
retningslinjer og rutiner, registreringer ble ferdigstilt i 2018. prosjektrapport del II 
og delprosjekt om internkontroll og informasjonssikkerhet er under arbeid. 

- Investeringer i ny brannmur for å ivareta IKT-sikkerhet. 
- Det er gjennomført 3 forvaltningsrevisjoner i 2018; Investeringer og gjeld, Psykisk 

helse blant barn og unge og Follo landbrukskontor. Tilsynsmyndighetene har 
også mange tilfeldige og mange forberedte tilsyn på ulike virksomheter og 
tjenesteområder.   

 
Omstillingsprosjektet 
Omstillingsprosjektet er halvveis i sin 4-årsperiode. De første to årene har generert 
betydelige endringer i organisasjonen, og har gitt økt kunnskap som anvendes i 
forbedrings- og utviklingsarbeid. Det er i 2018 gjennomført 
omorganiseringsprosesser med sikte på ny organisering fra 1. januar 2019.  
 
Delprosjekter 2018: 
- Administrative prosesser.  Hovedformålet er at tverrfaglige administrative 

prosesser skal være effektivt fordelt mellom tjenesteenheter og stabsenheter.  
- Velferdsteknologi – «Lengre selvhjulpen». Fokus for prosjektet er at pasientene 

skal få rett tjeneste til rett tid, god kvalitet på tjenestene, egenmestring, 
hverdagsmestring og trygghet, og på den måten ha en så god livskvalitet som 
mulig.  

- Digitalt førstevalg. Målet er at innbyggere og næringsliv skal ha et digitalt 
førstevalg for tjenester fra og kommunikasjon med Ås kommune.  

 
Det ble igangsatt 4 arbeidsgrupper som har levert sluttrapport i løpet av 2018.  Dette 
er innenfor områdene: 
- Tilskuddsforvaltning 
- Merkantile ressurser 
- Innkjøp 
- Frivillighet.  
 
 
 
 
 
 
 



11/19 Ås kommune - Årsmelding 2018 - 19/00056-1 Ås kommune - Årsmelding 2018 : Ås kommune - Årsmelding 2018

 Side 3 av 3 

Oppfølging av politiske vedtak 
 

Utvalg Effektuert Videresendt 
F/K 

Under 
oppfølging 

Utsatt Påklaget Ny 
behandling 

Sendt 
fylkes-

mannen 

Sendt 
rådmannen

/HTM 

Utgår 
 

Totalt 

Kommunestyret 
(K) 

51  30 10 4    1 96 

Formannskapet 
(F) 

20 62 2  2 8  2 1 97 

Administrasjonsut
valget  

5 14  6      25 

Hovedutvalg for 
oppvekst og 

kultur 

14 20 4   2  1  41 

Hovedutvalg for 
teknikk og miljø 

(HTM) 

25 53 14    2   94 

Klima- og 
miljøutvalg 

1 1      1  3 

 
 
Avslutning: 
Rådmannen eller den han bemyndiger bes møte i kontrollutvalget og orientere i 
saken samt svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer 
 
 
 
Ås, 16.04.2019 
 
 
 
Unni Westli/s./ 
Rådgiver 
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Årsmelding 2018 Ås kommune 

 
Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 19/00955-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Arbeidsmiljøutvalget 2019            
Administrasjonsutvalget 24.04.2019 
Ungdomsrådet 08.04.2019 
Eldrerådet 09.04.2019 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 09.04.2019 
Klima- og miljøutvalg 09.04.2019 
Hovedutvalg for helse og sosial 10.04.2019 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 10.04.2019 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 11.04.2019 
Formannskapet 24.04.2019 
Kommunestyret            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Årsmelding med årsberetning 2018 tas til orientering. 
 
Ås, 03.04.2019 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Arbeidsmiljøutvalget 2019 
Ungdomsrådet 
Eldrerådet 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
Klima- og miljøutvalg 
Hovedutvalg for helse og sosial 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
1. Årsmelding med årsberetning 2018 2.0 
2. Årsmelding 2018 - korrigering av avsnitt om investeringer 
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Saksbehandler sender vedtaket til: 
Økonomisjefen 
 
 

Saksutredning: 
 
Årsmeldingen er en tilbakemelding på mål og satsninger i vedtatt handlingsprogram 
og økonomiplan for 2018-2021.  
 
Årsmeldingens kapittel 1 utgjør «Årsberetningen». Årsberetningen er den lovpålagte  
delen av rapporteringen, jf. Forskrift om årsregnskap og årsberetning. Resterende 
del av dokumentet utgjør kommunens årsmelding. Denne er ikke en lovpålagt 
rapportering, men en viktig del av kommunens mål- og resultatstyring.  
 
Konklusjon med begrunnelse:  
Årsmelding med årsberetning 2018 tas til orientering. 
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Foto: Ivar Ola Opheim / Ås kommune 

Årsmelding 2018 
med årsberetning 

 

BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 8. MAI 2019 
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Foto: Ivar Ola Opheim / Ås kommune

INNLEDNING 
Et tilbakeblikk på 2018 viser en kommune 
med høy aktivitet på mange ulike områder.  

Noen synlige prosjekter er en flott ny 
Solberg skole og byggingen av en ny 
Rustad skole som går etter planen. Nytt 
kunstgress på 2 stadioner, oppussing og 
nye seter og varme i kinosalen, nye 
omsorgsboliger m.m. Det er også flere 
store investeringer på trappene. 

Men det foregår også flere prosjekter vi 
ikke ser så tydelig; investeringer i vann og 
avløpsnett, infrastruktur IKT, digitalisering 
og vedlikehold. 

Årsregnskapet 2018 viser et netto 
driftsresultat på 28,8 mill. kr, tilsvarende 
1,9 %. Dette er bedre enn forventet men 
henger sammen med ekstraordinære 
inntekter. Disse kan ikke regnes med i det 
videre arbeidet og administrasjonen fort-
setter sitt arbeid med å omstille tjenestene 
i forhold til styring mot økonomiske mål. 
Driften viser at enkelte tjenester sliter mer 
økonomisk enn tidligere.  

Arbeidet med kommunens omstillings-
prosjekt går sin gang, omorganisering er 
den største endringen. Det har vært en 
prosess gjennom 2018 og ny organisasjon 
var klar ved årsskifte. En del ansatte måtte 
gjøre en betydelig ekstra innsats for å få 
dette på plass, en stor takk til dem.   
Arbeidet med områderegulering for Ås 
sentralområde er et stort og viktig 

planarbeid som har skapt mye 
engasjement blant befolkningen. Dette 
arbeidet videreføres i 2019. Kommunen 
behandler flere store reguleringsplaner og 
solgte i 2018 Dyster Eldor II-feltet. 

Det har vært gode samtaler med DNT om 
videre leie av Breivoll og avtalen skal etter 
planen lande i 2019. Dette gir nye mulig-
heter for et unikt område i kommunen. 
Mange frivillige har engasjert seg for å ha 
aktiviteter i mellomperioden. Mye 
stirydding i kommunen øker 
friluftsmulighetene ytterligere i et godt 
folkehelseperspektiv. 

Befolkningsveksten i 2018 var på 1,2 %. 
Dette er mindre enn planlagt og krever 
omstilling på flere tjenestesteder, blant 
annet en del omdisponeringer i barne-
hagene. Den demografiske utviklingen med 
en vesentlig større vekst i antall eldre ser 
vi allerede konturene av, og presset på 
sykehjem og hjemmetjenesten øker. 
Denne utviklingen vil fortsette, og etter 
hvert vil veksten i befolkningen også 
medføre økt bemanning på området.  

I hovedsak er det mye å glede seg over. 
Kommunen scorer relativt bra på foreløpige 
tall fra kommunebarometeret og fikk 
bransjeprisen Hugoprisen for Beste kino i 
2018. De ansatte, som er vår viktigste 
ressurs, er også våre viktigste 
omdømmebyggere. De legger ned en stor 
innsats til beste for våre innbyggere.  
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1. Årsberetning 
 Økonomiske resultater 

 Driftsregnskapet 

 

Regnskap 
2018 

Rev.bud 
2018 

Oppr.bud 
2018 

Regnskap 
2017 

Regnskap 
vs. 

Rev.bud 
DRIFTSINNTEKTER 

   
  

 Brukerbetalinger  -72 757   -75 005   -76 955   -71 447  97 % 
Andre salgs- og leieinntekter -113 890  -105 167  -106 536  -127 343  108 % 
Overføringer med krav til motytelse -195 435  -156 965  -121 187  -178 134  125 % 
Rammetilskudd -419 134  -434 930  -433 930  -429 772  96 % 
Andre statlige overføringer  -49 331   -43 774   -41 798   -46 665  113 % 
Andre overføringer 379   -35   -   -1 830  -1082 % 
Inntekts- og formuesskatt -610 936  -568 700  -565 700  -542 960  107 % 
Eiendomsskatt  -33 704   -33 500   -30 500   -26 893  101 % 
Andre direkte og indirekte skatter  -   -   -   -  0 % 
Sum driftsinntekter -1 494 807   -1 418 076  -1 376 606  -1 425 045  105 % 

    
  

 DRIFTSUTGIFTER 
   

  
 Lønnsutgifter 741 066  725 220  696 559  696 710  102 % 

Sosiale utgifter 180 682  195 208  187 481  187 612  93 % 
Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
kommunens tjenesteproduksjon 170 889  153 314  141 858  162 307  111 % 
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens 
tjenesteproduksjon 212 075  204 069  200 006  206 593  104 % 
Overføringer 78 491  53 739  64 684  77 517  146 % 
Avskrivninger 64 828  64 827  68 205  61 855  100 % 
Fordelte utgifter -756   -1 834   -1 834   -1 028  41 % 
Sum driftsutgifter  1 447 275   1 394 543   1 356 959   1 391 567  104 % 

    
  

 Brutto driftsresultat  -47 532   -23 533   -19 647   -33 478  202 % 

    
  

 EKSTERNE FINANSINNTEKTER 
   

  
 Renteinntekter og utbytte  -12 550   -20 017   -16 017   -18 841  63 % 

Mottatte avdrag på lån -158   -80   -80  -129  198 % 
Sum eksterne finansinntekter  -12 708   -20 097   -16 097   -18 970  63 % 

    
  

 
    

  
 EKSTERNE FINANSUTGIFTER 

   
  

 Renteutgifter og låneomkostninger 38 588  41 004  39 004  32 448  94 % 
Avdrag på lån 57 516  57 358  63 358  56 657  100 % 
Utlån 141  100  100  86  141 % 
Sum eksterne finansutgifter 96 245  98 462  102 462  89 191  98 % 

    
  

 Resultat eksterne finanstransaksjoner 83 536  78 365  86 365  70 221  107 % 

    
  

 Motpost avskrivninger  -64 828   -64 827   -68 205   -61 855  100 % 
Netto driftsresultat  -28 824   -9 995   -1 487   -25 112    
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Regnskap 
2018 

Rev.bud 
2018 

Oppr.bud 
2018 

Regnskap 
2017 

Regnskap 
vs. 

Rev.bud 
BRUK AV AVSETNINGER 

   
  

 Bruk av tidligere års regnskapsmessige 
mindreforbruk  -16 256   -16 256   -   -24 929  100 % 
Bruk av disposisjonsfond  -35 159   -30 385  -105   -9 307  116 % 
Bruk av bundne fond  -19 127   -11 822   -7 989   -11 215  162 % 
Bruk av likviditetsreserven  -   -   -   -  0 % 
Sum bruk av avsetninger  -70 542   -58 463   -8 094   -45 450  121 % 

    
  

 AVSETNINGER 
   

  
 Overført til investeringsregnskapet 33 605  30 000   -   5  112 % 

Avsatt til dekning av tidligere års 
regnskapsmessige merforbruk  -   -   -   -  0 % 
Avsatt til disposisjonsfond 27 370  27 364   8 969  40 200  100 % 
Avsatt til bundne fond 27 002  11 094  612  14 101  243 % 
Avsatt til likviditetsreserven  -   -   -   -  0 % 
Sum avsetninger 87 977  68 458   9 581  54 306  129 % 

    
  

 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk  -11 390   -   -   -16 256   -  
Fig 1: Hovedoversikt driftsregnskapet, viser kommunes økonomiske driftsresultater. 

Forklaringer til økonomisk hovedoversikt 

Driftsinntekter 
Ås kommune har fått 5 % mer inntekter enn budsjettert. Dette skyldes i 
hovedsak ekstraordinær høy skatteinngang sammenlignet med budsjett. Skatt 
fra eiendomssalg hos enkeltskatteytere har i 2018 gitt en betydelig økt 
skatteinngang, men samtidig redusert rammetilskuddet. Merskatteinntekten var 
en engangseffekt og kan ikke legges til grunn for kommende år. Posten 
Overføringer med krav til motytelse har også merinntekter. Dette skyldes økte 
refusjoner fra sykefravær, høyere momskompensasjon og økte overføringer fra 
IKS sammenlignet med budsjett. Salgs- og leieinntekter har også hatt en positiv 
økning i 2018. 

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». 

Sosiale utgifter til pensjon og arbeidsgiveravgift er blitt lavere enn budsjettert. At 
kjøp av varer og tjenester er høyere enn budsjettert skyldes merutgifter på en 
rekke poster. De største er økte kostnader til strøm, fjernvarme og kjøp av 
tjenester, herunder vikarbyrå i pleie og omsorg.  

Kommunen kjøper enkelte tjenester fra andre kommuner knyttet til 
enkeltpersoner. Disse kjøpene har hatt en merforbruk sammenlignet med 
budsjett. 
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Kostnader til Overføringer er på samme nivå som i 2017, men det er likevel et 
betydelig budsjettavvik i 2018. Merforbruket skyldes blant annet høyere utgifter 
til sosialhjelp og høyere utgifter i barnevernet sammenlignet med budsjett. 

Finanstransaksjoner 
Renten har vært stabilt lav i hele 2018 og utgiftene er derfor 2,5 mill.kr lavere 
enn revidert budsjett. Kommunens inntekter fra likviditets- og finansforvaltning 
ble 7,5 mill. kr lavere enn budsjettert. Dette skyldes en generell nedgang i 
finansmarkedet siste halvår i 2018. 
 
Netto driftsresultat 
Kommunens regnskap for 2018 viser et netto driftsresultat på 28,8 mill.kr, noe 
som tilsvarer 1,9 % av driftsinntektene. Resultatet er 18,8 mill. kr bedre enn 
budsjettert, dette skyldes i stor grad den økte skatteinngangen. Enkelte 
tjenesteområder 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, 
kreves det tett oppfølging av budsjettstyringen. 

 
Avsetninger 
Kommunen har i budsjettet planlagt å avsette 27,4 mill. kr til disposisjonsfond. 
Årets udisponerte overskudd er på 11,4 mill. kr. Dette kan være med til å bidra 
til ytterligere styrking av disposisjonsfondet.  
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 Økonomiske resultater per tjeneste 

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

Det tjenestebaserte regnskapet viser at flere tjenester hadde merforbruk i 2018. 
Det var i hovedsak sentrale poster som bidro til at netto driftsresultat var bedre 
enn budsjettert. Økonomistatus for den enkelte tjeneste er beskrevet i kapittel 2. 
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 Finansielle nøkkeltall og sammenligning mot andre 
kommuner 

Kommunekonsern: Alle kostradiagrammer som presenteres i Årsmeldingen tar 
utgangspunkt i kommunekonsernet. Det vil si at også de økonomiske resultatene 
fra IKS og kommunale foretak er med i datagrunnlaget. Det vil derfor kunne 
være noen avvik mellom nøkkeltall som kun tar utgangspunkt i Ås kommunens 
administrasjon og tjenester, og nøkkeltall som tar utgangspunkt i 
kommunekonsernet. 
 
Kommunegruppe 7: SSB har delt inn alle kommuner i kommunegrupper. Like 
kommuner med hensyn på innbyggertall og inntektsnivå er samlet i samme 
kommunegruppe. Ås kommune tilhører gruppe 7. Fellesnevnere for gruppen er at 
alle kommunene er mellomstore og har lave frie inntekter. Det er til sammen 45 
kommuner i gruppe 7, blant annet Vestby, Nesodden, Enebakk og Nannestad . 

 
Disposisjonsfond 

 
Fig 3: Viser disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter. Ås sammenlignet med 
gjennomsnittet av KOSTRA gruppe 7, Akershus og Landet. (Konserntall) 

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 
driftsinntektene. Det er for at kommunen skal ha en buffer mot uforutsette 
hendelser og økte kostnader.  

Ved utgangen av 2018 utgjorde Ås kommunes disposisjonsfond 10,1 %. Ås 
kommune omdisponerte 30 mill. kr fra dispfond til ubundet investeringsfond i 
2018, jf. K-sak 29/ 18 Revidering av Ås kommunes finansreglement.  Det er 
dette som er årsaken til at dispfondet er redusert. 

2015 2016 2017 2018
Ås 7,9 % 10,2 % 12,2 % 10,1 %
Kostragruppe 07 9,2 % 10,9 % 12,6 % 12,2 %
Akershus 12,5 % 14,6 % 17,1 % 15,3 %
Landet 6,7 % 8,1 % 9,5 % 9,0 %
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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 2018 har 
Ås kommune påbegynt og ferdigstilt flere større investeringsprosjekter. Med 
bakgrunn i vedtatt handlingsprogram og økonomiplan for 2018-2021 og 2019-
2022 forventes det en høy investeringsandel også de nærmeste årene.  

Netto lånegjeld 

  
Fig 5: Viser netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter, Ås sammenlignet med 
gjennomsnittet av KOSTRA gruppe 7, Akershus og Landet. (Konserntall) 

Netto lånegjeld er et uttrykk for kommunens reelle lånebelastning. Ås kommune 
har en betydelig netto lånegjeld. For 2018 har lånegjelden økt relativt sett mer 
enn kommunens driftsinntekter. Økningen de siste 3 årene skyldes at kommunen 
har gjort store investeringer for å møte framtidig vekst. Dette gir økt lånegjeld 
og økte renter og avdrag. 
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Samlet gjeldsutvikling og likviditet (Arbeidskapital) 

  
Fig 6&7: Viser kommunens arbeidskapital og samlet langsiktig gjeld i prosent av driftsinntekter, 
Ås sammenlignet med gjennomsnittet av KOSTRA gruppe 7, Akershus og Landet. (Konserntall) 

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.  

Ved sammenligning av den samlede gjelden med andre kommuner, bør det også 
tas hensyn til den positive arbeidskapitalen, jf. figur 7. Da kommunen har 
plassert e-verksmidler i kapitalmarkedet, har Ås kommune en høy arbeidskapital.  

Netto driftsresultat 

 
Fig 8: Viser netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter. Ås sammenlignet med gjennomsnittet 
av KOSTRA gruppe 7, Akershus og Landet. (Konserntall) 

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 kommune har negativ trend i utviklingen av netto driftsresultat.  
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 Utgifts- og inntektsnivå, sammenligning mot andre 
kommuner 

I de kommende figurer vises kommunens netto driftsutgifter for viktige 
nøkkelområder. Ås kommunes frie inntekter er noe lavere per innbygger enn 
gjennomsnittet av gruppene vi sammenligner oss med, dette tilsier at Ås 
kommune bør ha et lavere utgiftsnivå enn gruppene. Ås kommunes utgiftsbehov 
er også under landsgjennomsnittet og Follokommunene. 

Netto driftsutgifter 

 
Fig 9: Viser netto driftsutgifter pr. innbygger i Ås sammenlignet med gjennomsnittet av KOSTRA 
gruppe 7, Akershus og Landet. (Konserntall) 

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 
avgjørende for å sikre en robust kommuneøkonomi. Netto driftsutgifter per 
innbygger ligger generelt lavt i Ås.  

  

2015 2016 2017 2018
Ås 45 753 48 552 50 254 52 749
Kostragruppe 07 47 217 49 367 52 129 54 598
Akershus 47 854 50 324 53 021 55 487
Landet 52 956 55 066 57 832 60 511
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2015 2016 2017 2018
Ås 45 462 47 967 48 433 50 655
Kostragruppe 07 47 026 49 315 50 737 52 283
Akershus 48 906 51 788 53 430 54 832
Landet 50 630 53 174 54 801 56 336
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FRIE  INNTEKTER PER INNBYGGER (KR)

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 gruppe 7 og Akershus og må dermed tilpasse utgiftsnivået til 
dette. 

Fig 10: Viser frie inntekter per innbygger. Ås sammenlignet med gjennomsnittet av KOSTRA 
gruppe 7, Akershus og Landet. (Konserntall)  

Ås kommune har lavere skatteinntekter per innbygger enn landssnittet. I 2018 lå 
skatteinngangen på ca. 99,1 % av landssnittet mot 94,5% i 2017. Dette skyldes 
ekstraordinære skatteinntekter i 2018. 

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 2018 hadde Ås kommune et beregnet 
utgiftsbehov på 93,9 % av landssnittet, mot 95,4 % i 2017. En høy andel 
studenter som er bosatt i Ås bidrar til at gjennomsnittlig kostnadsbehov per 
innbygger blir lavere. 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 2018 viser at Ås kommune gjennomgående har lavere 
utgifter per innbygger på mange områder. Vi ser imidlertid en tendens til økte 
utgifter innen barnehage og pleie og omsorg. 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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 Kommunebarometeret  
Ås kommune er på en 47. plass av 422 kommuner i den foreløpige utgaven av 
kommunebarometeret. Resultatet er 20. plasseringer svakere enn i fjor. Figuren 
nedenfor viser hvordan Ås kommune scorer i kommunebarometeret 2019 fordelt 
på ulike områder (basert på KOSTRA 2018). 

 
Fig 11. Ås kommunes plasseringer i kommunebarometeret 2015 – 2019. *Helse er foreløpig ikke 
presentert. 

Ås er innenfor topp 100 for områdene barnevern, saksbehandling, kostnadsnivå og 
samlet score.  Vår laveste plassering er på eldreomsorg, økonomi og barnehage. 
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. 
Nøkkeltallene er bedre enn de økonomiske forutsetninger skulle tilsi og klart 
bedre enn gjennomsnittet.  

  

2015 2016 2017 2018 2019

Grunnskole 31 54 30 38 101

Eldreomsorg 93 123 393 222 332

Barnevern 265 149 153 34 6

Barnehage 313 154 127 167 217

Helse 133 194 339 167 *

Sosialhjelp 174 291 329 167 115

Kultur 226 180 209 289 120

Miljø og ressurser 101 179 93 127 144

Saksbehandling 151 204 184 96 68

Vann og avløp 73 50 52 149 182

Økonomi 75 60 149 177 272

Kostnadsnivå 59 74 56 45 54

Samlet rangering 7 11 36 20 47
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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 2018. Kommunens renteutgifter var i 2018 på 28,5 
mill. kr, ca. 2,5 mill. kr lavere enn budsjettert. Dette skyldes både lavere renter 
enn forventet og at låneopptaket for 2018 ble redusert i 2. tertial som følge av 
utsatt behov for låneopptak.  

Samlede renteinntekter og avkastning fra finansforvaltning er på 12,5 mill. kr, 
noe som er 7,5 mill. kr lavere enn budsjettert.  

Avdrag på lån i 2018 utgjorde 57,5 mill. kr. Samlet sett fikk Ås kommune et 
netto finansresultat på 83,5 mill. kr i 2018. 

EKSTERNE FINANSINNTEKTER 
Regnskap 

2018 

Revidert 
budsjett 

2018 
Regnskap 

2017  

Regnskap vs. 
revidert 
budsjett 

Renteinntekter og utbytte  -12 550   -20 017   -18 841  63 % 
Mottatte avdrag på lån -158   -80  -129  198 % 
Sum eksterne finansinntekter  -12 708   -20 097   -18 970  63 % 

   
  

 EKSTERNE FINANSUTGIFTER 
  

  
 Renteutgifter og låneomkostninger 38 588  41 004  32 448  94 % 

Avdrag på lån 57 516  57 358  56 657  100 % 
Utlån 141  100  86  141 % 
Sum eksterne finansutgifter 96 245  98 462  89 191  98 % 

   
  

 Resultat eksterne finanstransaksjoner 83 536  78 365  70 221  107 % 
Fig 12: 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 31.12.2018: 

Lånenummer Motpart / 
Motpartsnavn 

Restgjeld etter 
termin 

Gjeldende 
rente 

Rentetype Sluttdato 

KBN-20160660 Kommunalbanken 73 180 950 1,8900% NIBOR3M 18.12.2051 
KBN-20170103 Kommunalbanken 279 442 090 1,8300% NIBOR3M 15.05.2035 
KBN-20170566 Kommunalbanken 105 830 670 1,7700% NIBOR3M 11.11.2047 
0520 Husbanken 2 521 978 1,4000% NIBOR3M 30.04.2020 
KBN-20130007 Kommunalbanken 11 951 520 1,6685% Grønn p.t. 10.01.2033 
KBN-20170101 Kommunalbanken 123 018 860 1,7863% Ordinær p.t. 15.05.2035 
0985 Danske Bank 300 000 000 1,2590% Sertifikatlån 16.09.2019 
KBN-20180178 Kommunalbanken 300 000 000 1,1120% Sertifikatlån 07.02.2019 
KBN-20180436 Kommunalbanken 300 000 000 1,1760% Sertifikatlån 14.01.2019 
NO0010835010 DnB 350 000 000 1,3720% Sertifikatlån 24.10.2019 
Sum 

 
1 845 946 068 

   Fig 13: Oversikt over låneportefølje 
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Ås kommune har per 31.12.2018 1 845,9 mill. kr i utestående gjeld. 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 
31.12.2018 

Rentebærende instrumenter   
Gruppe 1, bankinnskudd 100%  
Gruppe 2, renteplasseringer (sertifikater og obligasjoner)  100 % 75,6 % 
Gruppe 3, aksjefond 25 % 24,4 % 

Fig 14: Kapitalforvaltning – type plasseringer 

Ås kommunes avkastning på kapitalforvaltning var i 2018 på - 0,37 % eller ca.  
-700 000 kr. Det var budsjettert med en avkastning på 5,2 mill.kr eller ca. 2,75 
%. Avkastningen i 2018 ble dermed ca. 5,9 mill. kr lavere enn budsjettert.  

Som følge av svingninger i kapitalmarkedet vil avkastningen svinge fra år til år. 
Avkastning på kommunens rentefond har vært positiv, mens kommunens 
aksjefond har gitt negativ avkastning i 2018 som følge av en generell nedgang i 
aksjemarkedet.  

Langsiktig finansiell aktiva er langsiktige plasseringer som skal gi meravkastning 
over tid. Snittavkastningen for de 18 årene midlene har vært plassert i 
kapitalmarkedet har vært på 5,5 %. Dette innebærer en årlig gjennomsnittlig 
meravkastning på 2,18 % i forhold til gjennomsnittlig 3 mnd. NIBOR for 
perioden. Gjennomsnittlig årlig avkastning de siste 4 årene har vært på 3,32%.  

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

Forvalter 
Beholdning pr 

31.12.17 Kjøp/salg 
Beholdning pr 

31.12.18 2018 2018 i % 
Carnegie 17 354 552 15 481 17 530 756 160 723,00 0,93 % 
DNB 157 307 620 -25 000 000 131 216 218 -1 091 402,04 -0,82 % 
Arctic 17 129 847 20 000 000 37 355 856 226 008,90 0,61 % 
Sum  191 792 019,72   186 102 830 -704 670,14 -0,37 % 

Fig 15: Kapitalforvaltning fordelt på forvaltere 

Beholdningen i Carnegie er kun rentefond, mens beholdningen i DNB og Arctic er 
en kombinasjon av aksjefond og rentefond. Hovedandelen av aksjefond er 
indeksfond. Ved en generell nedgang i aksjemarkedet faller da også Ås 
kommunes verdier i aksjefond.  
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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. Samlet avkastning 
på likviditetsbeholdningen i 2018 var på 9,58 mill. kr.  

Forvalter Plassering  Saldo 31.12.2018  
DNB Bankinnskudd  145 809 000 
Sparebank 1 Bankinnskudd 56 467 104 
Spydeberg Sparebank Bankinnskudd 19 887 740 

Fondsforvaltning  
Fondsforvaltning Pluss likviditet og Pluss Obligasjon 
- Pengemarkeds- og kort obligasjonsfond 

133 282 000 

DNB  DNB FRN 20 - Kort obligasjonsfond 91 153 000 
KLP KLP FRN - Kort obligasjonsfond 106 457 000 

Fig 16. Oversikt over plassering av likviditet.  

 

 Investeringer 

Tall i 1000 kroner 
Regnskap 

2018 
Rev. budsjett 

2018 
Opprinnelig 

budsjett 2018 
Regnskap 

2017 
FINANSIERINGSBEHOV 

    Investeringer i anleggsmidler 325 637 631 794 647 224 385 763 
Utlån og forskutteringer 36 641 30 000 30 000 25 789 
Avdrag på lån 26 836 21 516 0 6 002 
Avsetninger 86 812 83 128 0 92 282 
Årets finansieringsbehov 475 925 766 438 677 224 509 836 
          

FINANSIERING 
    Bruk av lånemidler -271 808 -451 106 -436 253 -356 820 

Inntekter fra salg av anleggsmidler -1 054 -30 000 -30 000 8 
Tilskudd til investeringer 0 0 0 0 
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -82 276 -162 501 -210 971 -139 679 
Andre inntekter -853 0 0 -124 
Sum ekstern finansiering -355 990 -643 607 -677 224 -496 615 
     Overført fra driftsregnskapet -33 605 -30 000 0 -5 
Bruk av avsetninger -86 331 -92 831 0 -13 216 
Sum finansiering -475 925 -766 438 -677 224 -509 836 
     Udekket / Udisponert 0 0 0 0 
Fig 17. Oversikt over investeringsregnskapet for 2018. 
 
Forklaringer til investeringsregnskapet 

Kommunens investeringsregnskap for 2018 viser et budsjettavvik på 290 mill. 
kr. Planlagte investeringer i revidert budsjett var 766 mill. kr, mens regnskapet 
viser 476 mill. kr.  
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Budsjettavvikene skyldes i all vesentlighet en forskyvning av investeringsutgifter 
mellom regnskapsår. I enkelte prosjekter skyldes avvikene at prosjektene av 
ulike årsaker er forsinket, enten i oppstart eller i fremdrift. Dette gjør følgelig at 
prosjektets planlagte kostnader ikke påløper som forventet. Avvikene påvirker i 
liten grad prosjektenes totale rammer. Budsjettavviket viser likevel at Ås 
kommune må fortsette arbeidet med å bedre samsvar mellom årlige 
investeringsrammer og årlig investeringsutgifter. 

Sum ekstern finansiering viser betydelig lavere bruk av lånemidler og lavere 
momskompensasjon (refusjoner) som følge av reduserte investeringsutgifter. I 
tillegg var det planlagt 30 mill. kr i inntekter fra salg av Dyster Eldor II, disse 
inntektene forskyves til 2019.  

I tabellen nedenfor listes noen utvalgte prosjekter, en komplett prosjektoversikt 
er gjengitt i vedlegg 3. 

Prosjektbeskrivelse – utvalgte 
prosjekter 

Regnskap 
2018 

Oppr. 
Budsjett 
2018 

Rev. Bud. 
2018* 

Totalt 
regnskap 
hittil 

Total 
ramme**  

0233 / Follo Barne- og ungdomsskole, 
nybygg i Ski - Skolen er åpnet og 
prosjektet avsluttes med et 
mindreforbruk. 

 3 903  -  10 092   11 610   17 340  

0239 / Sjøskogen skole, utvidelse - 
Prosjektet avventer 
skolebehovsanalysen. 

 -  -  475   1 025   51 200 
(21 500) 

0240 / Åsgård skole, utvidelse – 
Oppstart forprosjekt. Innsigelser til 
reguleringsplanen har forsinket 
prosessen ca. ett år. 

 1 561  4 700  6 098   4 163   312 000 
(350 000) 

0307 / Moer sykehjem 1 byggetrinn 
2016-2021 – Utarbeidelse av 
konkurransegrunnlag og inngåelse av 
kontrakt med entreprenør. 

 4 851  13 619   5 326   8 879   200 000 
(213 500)  

0325 / Institusjons- og omsorgsboliger 
nord, nybygg – Kontrakt er inngått med 
reguleringsarkitekt. Planlagt ferdigstilt 
2022/2023. 

 37  -  499   38   76 800  

0600 / Rustad skole, utvidelse - 
Byggeperiode, ferdigstillelse til skolestart 
2019, total ramme er redusert i løpet av 
2018 med 20 mill. kr. 

 126 962  221 000  128 986   178 885   361 000 
(341 000)  

0618 / Ljungbyveien, nye institusjons- 
omsorgsboliger - Nybygget er ferdigstilt 
og overtatt, Husbanktilskudd tilkommer i 
2019. Ombygging og mindre tilbygg til 
opprinnelige bygg føres på eget prosjekt. 

 6 955  4 000  6 551   15 908   15 500  

0624 / Solfall borettslag – Kontrakt er 
inngått med entreprenør, oppstart 
bygging. 

 1 998  22 815  23 851   2 522   30 840  
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Prosjektbeskrivelse – utvalgte 
prosjekter 

Regnskap 
2018 

Oppr. 
Budsjett 
2018 

Rev. Bud. 
2018* 

Totalt 
regnskap 
hittil 

Total 
ramme**  

0630 / Flerbrukshall Ås VGS – 
Samarbeidsprosjekt med Akershus 
fylkeskommune. Innledende arbeider 
pågår. 

 -  -  400   -   40 400 
(65 400)  

0673 / Solberg skole, utvidelse - Skolen 
er åpnet og uteområdet er ferdigstilt. 
Prosjektet vil avsluttes med 
mindreforbruk . 

 27 832  72 000  84 704   178 994   237 600 

0675 / Demenssenteret, nybygg  
Prøvedrift pågår. Utomhus ferdigstilt. 
Deler av kunstprosjektet gjenstår. 

 1 586  -  2 993   125 399   126 818  

0691 / Nordby barnehage, nybygg - 
Prosjektering og anbudsprosess 
gjennomført. Inngått avtale med 
totalentreprenør. 

 2 733  29 344  30 707   3 371   81 920  

0692 / Ny barnehage Dyster/Eldor - 
Arbeid med reguleringsplan pågår.  224  1 000  1 000   224   81 876  

0780 / EPC - Energispare prosjekt. Tiltak 
gjennomføres i henhold til plan. 
Kommunen har overtatt prosjektet etter 
at NEE gikk konkurs. Fremdrift noe 
forsinket. Ferdigstilles i 2019. 

 6 768  25 000  30 149   8 620   40 000  

0816 / Nytt høydebasseng - 
Prosjektering og kjøp av grunn utført  371  8 000  17 348   1 023   20 000  

Fig 17: Oversikt over utvalgte investeringsprosjekter. Oversikten viser brutto utgifter per prosjekt 
eks.mva. 

* I forbindelse med 2. tertial 2018 ble investeringsbudsjettet for enkelte 
prosjekter redusert i henhold til forventet forbruk i 2018. Disse prosjektene er 
markert i kolonnene Revidert budsjett 

** Total ramme viser gjeldende budsjettrammer. Enkelte budsjettrammer ble 
endret i vedtaket for Handlingsprogrammet 2019-22, de nye/endrede 
budsjettrammene vises da i parentes.  
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 Befolkningsutvikling 
Tabellen under viser befolkningsveksten fra 2009–2018 fordelt på aldersgrupper.  

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
% endring 
17-18 

0 år 197 211 200 198 227 232 208 218 215 178 -17,2 % 
1-5 år 1149 1138 1216 1238 1274 1273 1270 1212 1180 1182 0,2 % 
6-12 år 1528 1531 1522 1577 1573 1670 1768 1822 1828 1856 1,5 % 
13-15 år 708 688 699 671 702 670 686 639 680 683 0,4 % 
16-19 år 978 983 962 977 927 951 947 957 957 951 -0,6 % 
20-44 år 5677 5825 6151 6228 6394 6615 6809 6990 7650 7736 1,1 % 
45-66 år 4322 4451 4514 4608 4714 4838 4968 5039 5104 5209 2,1 % 
67-79 år 1289 1347 1407 1433 1512 1572 1652 1701 1734 1783 2,8 % 
80-89 år 470 480 527 534 536 562 571 586 604 623 3,1 % 
90 år + 68 79 86 104 110 120 113 124 132 134 1,5 % 
Totalt 16386 16733 17284 17568 17969 18503 18992 19288 20084 20335 1,2 % 
Endring antall personer 347 551 284 401 534 489 296 796 251   
Endring i % 2,1 % 3,3 % 1,6 % 2,3 % 3,0 % 2,6 % 1,6 % 4,1 % 1,2 %   

Fig 18: Befolkningsutvikling 31.12 i Ås kommune fra 2009-18. Tallene er hentet fra SSB. 

Ved utgangen av 2018 var det 20 335 innbyggere i Ås kommune. Veksten i 
innbyggertall fra 2017 er 1,2 %, noe som er lavere enn ønsket vekst jf. 
Handlingsprogram 2018-21. Veksten i 2017 var ekstraordinær og skyldes 
studentkampanjen. 

Nedenfor vises befolkningsendringer i prosent fra 2014 til 2018, aldersgrupper 
sammenlignet med kommunens totalvekst. Antallet barnehagebarn er redusert 
med omlag 2,5 % årlig, mens skoleelever i grunnskolen er økt med 2,5 % årlig.  

 
Fig 19-21: Befolkningsutviklingen 2014-2018 
fordelt på aldersgrupper. Diagrammene viser 
endringer i prosent med utgangspunkt i 2014. 
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 Nøkkelinformasjon om Ås kommunes 
organisasjon  

 Årsverk 
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Antall årsverk totalt 1018 1042 1060 1091 1173 1184 
Andre 1  21 19 19 19 8 8 

Lærlinger2 9 8 9 24 31 31 
Sentraladministrasjonen  47 52 52 54 57 59 

Teknisk etat 100 100 102 104 114 115 
Oppvekst- og kulturetat 472 478 495 506 514 517 

Helse- og sosialetat  374 388 387 398 468 473 
Investeringer 4 5 5 10 12 12 

       

Andel kvinner totalt - %  78 78 78 77 77 77 
Andel menn totalt - %  22 22 22 23 23 23 
Ledere – kvinner - % 3 72 69 70 71 68 68 

Ledere – menn - % 3 28 31 30 29 32 32 
       

Ås kommune, samlet sykefravær 8,5 8,3 8,4 7,5 8,2 8,6 
       

Antall gått av med hel uførepensjon (folketrygd) 1 1  1 1 1 
Antall gått av med AFP 62-64/65-66 og ordinær 

pensjon 23 19 17 19 32 22 

Fig 22: Antall årsverk totalt og fordelt på etater til drift. Årsverk til investeringer er ikke medtatt. 

Informasjonen knyttet til årsverk viser andelen kvinner og menn i kommunen, 
andelen menn og kvinner i lederstillinger og i deltidsstillinger.  

 
Fig 23. Diagrammet viser fordelinga av ansatte i ulike stillingsstørrelser. (Utdrag fra KS-statistikk) 

Figuren 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. 56,8 % av ansatte har 100 % stilling. Fordelingen mellom 

                                       
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 2018: 10 helsefag, 19 barne- og ungdomsarbeiderfaget, 1 kontorlærling og 2 
dataelektronikerfag. 
3 Enhetsledere 2018 
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kjønnene viser at en større andel menn enn kvinner har 100 % stilling. For 
reduserte stillingsstørrelser er forholdet motsatt. Av ansatte som har mellom 50 
% og 99% stilling er det flest kvinner. Det er 230 ansatte som har lavere stilling 
enn 50 %, 1154 ansatte har høyere stilling enn 75% hvorav 890 har 100%. 
Totale årsverk i kommunen inkludert investeringer og ordfører er 1184.  

 

 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, 
den enkelte ansattes formelle kompetanse, realkompetanse, særskilte forhold 
og/eller stillingens innhold.  

 
Fig 24: Gjennomsnittslønn for kvinner og menn innenfor enkelte stillingsgrupper på 
fagarbeider- og assistentnivå. 
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Fig 25: 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, teknisk etc.).  

Tabellene viser i hovedsak kun stillinger med 5 eller flere ansatte. Stillingskoder 
for ledere er ikke inkludert. 

 

 Sykefravær 
Sykefraværet var 8,6 % i 2018. Egenmeldt fravær var 2,4 %. Ås kommunes mål 
er at sykefraværet totalt ikke skal være over 7 %. Det egenmeldte fraværet har 
vært stabilt det siste året, men legemeldt har økt noe.  

I følge tall fra KS (4.kv 2016 – 3.kv 2018) er samlet sykefravær for 
fylkeskommuner og kommuner i Norge 9,59 %. I denne oversikten har Ås 
kommune et fravær på 9,5 %. Av dette dekker Ås kommune 4,5 % av fraværet 
selv (arbeidsgiverperioden).  

I figuren under vises en historisk oversikt for perioden 2009 til 2018. 

 
Fig 26: Oversikt over sykefraværet fra 2009 til 2018. Tallene baserer seg på kommunens egne 
tall, inklusive legemeldt og egenmeldt fravær. 
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Sykefraværet i 2018 fordeler seg på følgende måte: 

  
Fig 27: 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.  

Ås kommune tilbyr bedriftsinterne praksisplasser og omplasserer ansatte, der det 
er hensiktsmessig, eller ved behov for «annet passende arbeid».  

Arbeidsmiljøutvalgets årsmelding for 2018 har ytterligere informasjon om 
sykefraværsarbeidet.  
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 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 utforming av kommuneplan og årlige handlingsprogrammer. Det er i 
planlegging og utførelse lagt vekt på å sikre en høy etisk standard i all 
tjenesteyting. 
 
Ås kommune har et felles overordnet kvalitetssystem som skal sikre 
måloppnåelse, operasjonalisering av politiske vedtak samt etterlevelse av 
lovverk gjennom interne prosesser og rutiner. Kvalitetssystemet er bygget opp 
etter ledelsesprinsippene for kvalitetsstyring i ISO-standard 9001. Mange av 
prinsippene i standarden er sammenfallende med grunnprinsipper for god 
kommunal praksis og for oppbygging av kommunens internkontroll. Viktige 
styringsdokumenter er delegeringsreglementene og etiske retningslinjer. 
 
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.  

For året 2018 har Ås kommune gjennomført følgende tiltak: 
– Begynt på prosesser for ytterligere oppdatering og forbedring av 

kvalitetssystemet. 
– Det pågår et betydelig arbeid for å utvikle innkjøpsområdet. Arbeidet har til 

formål å styrke kvalitet, effektivitet og intern kontroll i anskaffelser og 
oppfølging av leverandører.  

– Det pågår en revidering av rådmannens delegeringsreglement, dette vil gi 
tydeligere avklaring av myndighet og ansvar i ny organisasjonsstruktur. 

– Forberedt ny organisering av kommunen med virkning fra 1.1.2019. Den nye 
organiseringen har til formål å styrke oppfølging, kontroll og 
gjennomføringsevne. 

– GDPR – Ny personvernlovgivning: prosjektrapport del I med tilhørende 
interne retningslinjer og rutiner, registreringer ble ferdigstilt i 2018. 
Prosjektrapport del II og delprosjekt om internkontroll og 
informasjonssikkerhet er under arbeid. 

– Investering i ny brannmur for å ivareta IKT-sikkerhet 
– Det er gjennomført 3 forvaltningsrevisjoner i 2018; Investeringer og gjeld og 

Psykisk helse blant barn og unge Follo Landbrukskontor. Alle er behandlet i 
kommunestyret og under oppfølging. Tilsynsmyndighetene har også mange 
tilfeldige og mange forberedte tilsyn på ulike virksomheter og 
tjenesteområder. 
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2 Tjenesteområdene 
I dette kapitlet vises økonomisk status for 2018 fordelt på tjenestene, samt 
vurdering av utvalgte KOSTRA-tall for 2018. KOSTRA-tallene er foreløpige.  

 
Foto: Ivar Ola Opheim / Ås kommune 

 Barnehage 
Tjenesten omfatter to resultatområder: 201 Førskole og 211 Styrket tilbud til 
førskolebarn. Ås kommunes barnehagetilbud består av 7 kommunale, 12 private 
barnehager og 2 private familiebarnehager. Ås kommune har full 
barnehagedekning. 
 
Økonomi 

 
Tjenesten endte med mindreforbruk på 2,5 mill. kr. Dette henger sammen med 
nedgang i antall barnehagebarn i Ås kommune, noe som både gir reduserte 
lønnskostnader og lavere brukerbetalinger. Det har vært høyere 
refusjonsinntekter på gjestebarn fra andre kommuner enn budsjettert. 
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KOSTRA nøkkeltall 
Fig 10: Viser brutto driftsutgifter per 
barn i kommunal barnehage. Ås 
sammenlignet med gjennomsnittet av 
KOSTRA gruppe 7, Akershus og Landet.  
 
Utviklingen i driftsutgifter må 
sees i sammenheng med 
nedgangen i antall 
barnehagebarn i kommunen, jf. 
kap.1.4. Det er krevende å 
redusere kostnader i samme takt 
som nedgangen, dette fører til at 
kostnadene pr barn fortsatt har 

økt i 2018, til tross for betydelig innsats for å effektivisere driften.  

 
 Ås 

2016 
Ås 

2017 
Ås 

2018 
Landet Akershus Kostragruppe 

07 
Prioritet       
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, 
barnehager(B) 

130 640 142 357 144 508 154 114 150 030 145 700 

Produktivitet       
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i 
kommunal barnehage(B) 

125 405 135 470 144 129 148 238 141 612 137 274 

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager 
per korrigert oppholdstime (kr)(B) 

59 63 67 70 66 65 

Korrigerte brutto driftsutgifter til lokaler og skyss (f221) 
per barn i kommunal barnehage (kr) 

19 048 21 414 23 885 22 238 20 606 18 688 

Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale 
barnehager(B) 

13 548 13 184 12 948 12 394 12 776 12 741 

Dekningsgrad       
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til 
innbyggere 1-2 år(B) 

87,5 % 88,0 % 85,7 % 83,4 % 85,2 % 83,2 % 

Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til 
innbyggere 3-5 år(B) 

99,9 % 98,9 % 98,6 % 97,1 % 97,0 % 97,4 % 

Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn 
i barnehage(B) 

53,6 % 52,8 % 51,3 % 50,2 % 46,2 % 52,3 % 

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til 
alle barn med barnehageplass(B) 

18,8 % 19,7 % 20,1 % 18,4 % 20,5 % 16,4 % 

Kvalitet       
Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m2)(B) 5,5 5,7 5,8 5,8 5,3 5,6 
 
Utvikling av tjenesten 
Det pedagogiske innholdet i barnehagene er på et høyt nivå. Barnehagenes 
pedagogiske plattform ble revidert våren 2018. De kommunale barnehagene er 
gode til å være fleksible i forhold til struktur, barnetall, personal og organisering. 

Ås kommune har lenge satset på pedagogisk kompetanse i barnehagene ved at 
barnehagene stort sett har hatt 2 pedagoger per avdeling. Dette har resultert i at 
barnehagene har ligget i forkant av ny pedagognorm som ble iverksatt 1. august 
2018. Denne satsningen har vist seg å være riktig for å opprettholde gode 
barnehager, bidra til god rekruttering av pedagoger, få dispensasjoner fra 
lovverket, høy kvalitet og fornøyde brukere. 
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Fokuset i 2018 har vært implementering av ny rammeplan og revidert 
pedagogisk plattform. Ås kommunale barnehager har valgt lek, livsmestring og 
prosjekterende arbeidsmåter som satsingsområder. For å skape helhet og 
sammenheng i hele opplæringsløpet, har overganger og bærekraftig utvikling 
vært felles satsingsområder for barnehage og skole. 

For å oppnå helhet og sammenheng i tråd med ny rammeplan, kommunale 
planer og ny pedagogisk plattform, har intern kompetanseutvikling vært viktig. 
Kompetanseutviklingen har bestått av nettverksgrupper på tvers av de 
kommunale barnehagene, intern og ekstern veiledning av nyutdannede og 
interne og eksterne kurs. I alle kompetansehevingstiltakene har refleksjon og 
egen vurdering av praksis vært høyt prioritert. Dette har resultert i at Ås 
kommunale barnehager arrangerer en barnehagekonferanse i mars 2019 basert 
på erfaringer og kunnskap dannet gjennom egne praksiser. 

Barnetallet i Ås er lavt for øyeblikket – spesielt i sentrumsområdet. Ås 
kommunale barnehager har tilpasset antall barnehageplasser ved å stenge 
avdelinger og redusere bemanningen. Dette er krevende endringer da 
fleksibiliteten, handlingsrommet og forutsigbarheten hos personalet blir 
utfordret.  

Prosjektet om hvorledes den spesialpedagogiske hjelpen i barnehagen kan 
utvikles best mulig er i prosess. I løpet av 2019 vil et prøveprosjekt bli satt i 
gang i barnehagene. 
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 Grunnskole 
Tjenesten omfatter fire resultatområder: 202 Grunnskole, 213 Voksenopplæring, 
215 Skolefritidstilbud og 223 skoleskyss. 

Skolene i Ås består av 7 barneskoler med SFO, 2 ungdomsskoler og 1 
voksenopplæring. 

 
Foto: Ellen Margrete Ceeberg / Ås kommune 

Økonomi 

 

Tjenesten har et merforbruk på 3,1 mill.kr og dette skyldes i hovedsak elever fra 
Ås kommune som går på skole i andre kommuner.   
Merinntekter på gjesteelever fra andre kommuner, merutgifter IKT (lisenser og 
programvare) og lavere inntekter på SFO, er øvrige årsaker til budsjettavvik. 
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KOSTRA nøkkeltall 
Fig 11: Viser netto driftsutgifter skole 
pr innbygger 6-15 år. Ås sammenlignet 
med gjennomsnittet av KOSTRA gruppe 
7, Akershus og Landet.  
 

Ås kommunes kostnadsnivå er 
på gjennomsnittet av 
kostragruppe 7 samlet sett for 
grunnskolesektoren. Ås har lave 
kostnader til SFO, mens utgifter 
til undervisning og skolelokaler 
er høyere enn gruppe 7. 

 
 
 Ås 

2016 
Ås 

2017 
Ås 

2018 
Landet Akers-

hus 
Kostra-

gruppe 07 
Prioritet       
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i 
prosent av samlede netto driftsutgift(B) 

26,2 % 25,6 % 25,6 % 22,5 % 24,3 % 25,7 % 

Netto driftsutgifter pr. innbyggere 213 voksenopplæring (b) 58 332 252 336 220 192 
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år(B) 81 334 83 998 87 467 88 780 79 338 85 337 
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 
år(B) 

-780 -602 176 5 454 3 003 4 104 

Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger 6-15 
år(B) 

17 573 18 095 19 093 19 499 18 195 18 199 

Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger 6-15 år(B) 1 112 1 264 1 507 2 177 1 471 2 602 
Produktivitet       
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn(B) 15,3 14,1 14,7 13,3 14,8 14,1 
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev(B) 86 801 88 297 92 457 97 728 86 269 93 160 
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og 
skoleskyss (202, 222, 223), per (B) 

106 879 110 288 115 568 120 870 107 575 115 361 

Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per 
komm. Bruker(B) 

24 595 26 269 29 048 31 716 30 360 32 027 

Lønnsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 
223), per elev(B) 

85 825 87 970 92 642 94 925 83 349 91 703 

Dekningsgrad       
Andel elever i grunnskolen som får morsmålsopplæring(B) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2,1 % 1,1 % 0,7 % 
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning(B) 6,7 % 7,5 % 7,0 % 7,8 % 6,4 % 7,1 % 
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring(B) 2,7 % 2,6 % 1,7 % 6,7 % 4,5 % 3,4 % 
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til 
videregående opplæring(B) 

98,3 % 95,9 % 98,7 % 97,5 % 97,6 % 97,8 % 

Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO(B) 75,0 % 75,3 % 72,1 % 60,5 % 70,0 % 58,0 % 
Kvalitet       
Elevunders. 10. trinn - Mobbing på skolen (prosent) 4,1 11,4 5,8 7,0 7,9   
Elevunders. 10. trinn - Trivsel 4,2 4,1 4,1 4,1 4,2   
Nasjonale prøver 5. trinn: Regning 51,0 51,0 50,0 50,0 51,0   
Nasjonale prøver 8. trinn: Engelsk 0,0 52,0 51,0 50,0 51,0   
Nasjonale prøver 8. trinn: Lesing 53,0 52,0 46,04 50,0 51,0   
Nasjonale prøver 8. trinn: Regning 0,0 52,0 51,0 50,0 51,0   
Nasjonale prøver 9. trinn: Lesing 0 56 55 53 55   
Nasjonale prøver 9. trinn: Regning 0 58 56 54 55   

                                       
4 Skyldes problemer med gjennomføring 



11/19 Ås kommune - Årsmelding 2018 - 19/00056-1 Ås kommune - Årsmelding 2018 : Årsmelding 2018 med årsberetning

 

31 
 

 

Utvikling av tjenesten 

I 2018 flyttet Solberg skole inn i nye flotte skolelokaler. Rustad skole har nå sitt 
andre skoleår i modulskolen. Nye Rustad skole står ferdig til skolestart i 2019. 

Nordby skole opplevde en brann i august 2018. Dette medførte at de måtte snu 
om på organiseringen og blant annet ta i bruk den gamle skolestuen på Nordby 
skole, klasserom på Nordbytun ungdomsskole og presse seg sammen i den delen 
av Nordby skole som kunne brukes. Nordby skole vil være utbedret sommeren 
2020. Skoleåret 2019/20 vil det leies inn en modul med 2 klasserom.  

Ås-skolen har følgende felles utviklingsområder: Lesing, Utvikling av profesjons-
fellesskap og læringsmiljø, Dybdelæring, Gode overganger og Bærekraftig 
utvikling. Det arbeides med å lære personalet bruk av gode verktøy for 
utviklingsområdene før innføringen av nye læreplaner skoleåret 2020/21. 
Bærekraftig utvikling er ett av tre tverrfaglige emner i nytt læreplanverk. I dette 
arbeidet samarbeides det med Vitenparken og NMBU.  
 
Den største økonomiske og pedagogiske utfordringen for øyeblikket er det 
økende antall elever som blir henvist til PPS for utredning og spørsmål om 
spesialundervisning. Ved å gi elevene bedre tilpasset opplæring på et tidlig 
tidspunkt, kan dette gi flere elever et forsvarlig opplæringstilbud og derved 
redusere antall henvisninger til PPS. Høsten 2018 ble det igangsatt en prosess 
med mål om å utarbeide en strategi for å redusere spesialundervisning i skolen 
og dermed frigjøre ressurser til bedre tilpasset opplæring for alle. Strategien, 
Strategi for likeverdig opplæring for alle elever i Ås skolen 2019-2022, legges 
frem for HOK våren 2019.  

Bruk av alternative læringsarenaer er viktig for elever som sliter i skolehver-
dagen. I 2018 har skolen brukt Aschjem gård, Antrozoologisenteret dyrebar 
omsorg og alternativer i andre kommuner som Gjedsjø praktisk pedagogisk 
opplæring i Ski og Soon Sjøskole. Det er et økende behov for å utvikle flere 
tilbud i Ås.  Det arbeides med å utvikle et tilbud på Breivoll fra skoleåret 
2019/20.  

Mange foreldre opplever foreldrerollen som komplisert.  Det er derfor nedsatt en 
arbeidsgruppe som skal videreutvikle Foreldreskole. Skoleåret 2018/19 
gjennomføres det piloter ved to av barneskolene. Det er ønskelig med et tett 
samarbeid med andre enheter i kommunen.  

Ny Rammeplan for SFO er utviklet og implementert. Handlingsplan for et godt 
psykososialt miljø i skole og SFO er revidert og implementert, og det er også 
utarbeidet og implementert tilsvarende plan for barnehager.  

Kapittel 9A i Opplæringsloven er revidert og implementert i skolene. 
Retningslinjer og rutiner er utarbeidet for å etterleve aktivitetsplikten.  
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Innføring av læringsbrett i skolen er vellykket. I 2017 ble brettene tatt i bruk på 
Sjøskolen og Nordby skoler. I 2018 tok Kroer, Brønnerud og Solberg skole dette i 
bruk. I 2019 står Åsgård og Rustad skole for tur.  

Voksenopplæringen  
Voksnes rett til opplæring – organisering og tilbud var oppe til politisk behandling 
våren 2018. Etter vedtak i kommunestyret er kjøp av grunnskoleplasser for 
voksne i andre kommuner opphørt fra august 2018. Hele grunnskoleløpet for 
voksne tilbys nå ved Ås Voksenopplæring. Den midlertidige organisatoriske 
plasseringen av særskilt tilrettelagt opplæring (STO), er avviklet og ble 
tilbakeført til Ås VO fra august 2018. Fra 2018 har Ås VO hatt et helhetlig tilbud 
som favner voksnes rett til opplæring etter opplæringsloven kapittel 4A og 
introduksjonsloven.   

 

 Kultur, idrett og fritid 
Kultur, idrett og fritidstjenester omfatter 10 resultatområder; 231 aktivitetstilbud 
barn og unge, 370 bibliotek, 373 Kino, 375 muséer, 377 kunstformidling, 380 
idrett og tilskudd til idrettsanlegg, 383 Musikk og kulturskole, 385 andre 
kulturaktiviteter, 390 Den norske kirke, 392 andre religiøse formål. 
 

 
Foto: Ellen Margrete Ceeberg / Ås kommune 
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Tjenesten som består av både kulturskolen, kulturhuset, bibliotekene, 
ungdomshusene og idrett gikk totalt sett i balanse i 2018. Aktiviteten på området 
har i 2018 vært stor (se vedlegg 2 for detaljer). Merforbruk på driftsutgifter må 
sees i sammenheng økt aktivitet som har bidratt til merinntektene på salg. 

KOSTRA nøkkeltall 

Figur. Netto driftsutgifter for 
kultursektoren per innbygger. Ås 
sammenlignet med gjennomsnittet av 
KOSTRA gruppe 7, Akershus og Landet.  
 
Samlede utgifter til 
kultursektoren har økt mer enn 
gjennomsnittet. Ås kommune har 
siden 2014 ligget på et stabilt 
nivå, men i 2018 har Ås 
kommune høyere utgifter, i 
hovedsak på grunn av 
oppgradering av Nordby 
svømmehall. Også kulturskolen 

har hatt økte utgifter i 2018.  

 

 Ås 
2016 

Ås 
2017 

Ås 
2018 

Landet Akershus Kostragruppe 
07 

Prioritet       
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i 
kroner 

1 868 1 860 2 118 2 419 2 237 1 733 

Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per 
innbygger 6-18 år(B) 

930 933 963 1 432 1 210 930 

Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per 
innbygger(B) 

526 523 681 587 725 363 

Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per 
innbygger(B) 

221 192 201 266 258 148 

Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, 
per innbygger 6-15 år(B) 

3 259 2 942 2 932 2 401 2 132 2 371 



11/19 Ås kommune - Årsmelding 2018 - 19/00056-1 Ås kommune - Årsmelding 2018 : Årsmelding 2018 med årsberetning

 

34 
 

 Ås 
2016 

Ås 
2017 

Ås 
2018 

Landet Akershus Kostragruppe 
07 

Produktivitet       
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og 
kulturskoler, per bruker(B) 

17 593 17 688 17 003 20 085 21 537 19 269 

Dekningsgrad       
Andel barn i gr.skolealder på venteliste til komm musikk- og 
kulturskole, av barn i alderen 6-15 år 

6,3 % 5,7 % 4,2 % 2,8 % 2,9 % 3,6 % 

Andel elever (brukere) i grunnskolealder i  kommunens 
musikk- og kulturskole, av antall barn i al(B) 

30,5 % 29,9 % 31,0 % 15,4 % 13,8 % 15,9 % 

Kvalitet       
Årlig totale åpningstimer i kommunale fritidssenter per 
1000 innbyggere 6-20 år 

575 460 516 511 611 371 

 

Utvikling av tjenesten 

Ås kulturhus 
Ås kulturhus fikk en oppgradering i 2018 som har bedret publikumskomfort og 
HMS for ansatte. Kinosetene er skiftet og vannbåren varme lagt i amfiet. El-
anlegget er skiftet ut, vegger er malt og det er satt inn nytt lerret og 
scenetepper. Det er også investert i lyd og lysutstyr. Salen er nå mer attraktiv 
for artister å besøke. Ås kulturhus utvidet kinosjefstillingen til 100 %, noe som 
har vist seg å øke aktiviteten og inntektene. Se forøvrig vedlegg 2 i årsmeldingen 
for detaljer rundt besøkstall og aktivitet i Ås kulturhus. 

Kulturskole 
I 2018 har kulturskolen drevet kontinuerlig utvikling av de eksisterende 
undervisningstilbudene i tråd med nye læreplaner, og har etablert nye tilbud: 
Moderne dans, fordypningskompanier i dans og samspill innenfor rytmisk 
musikk. Tilpasninger av tilbudet relatert til barn og unges kulturinteresser og 
aktivitetsplattformer vurderes fortløpende. Som ressurssenter har kulturskolen 
videreutviklet tiltaket Xenophobia i samarbeid med Åsgård skole, Vitenparken og 
Galatsi kommune i Athen, og har fått etablert tiltaket Ung Musikk (tidligere Follo-
piloten) som fast tiltak for hele Akershus med et årlig tilskudd på 2,5 mill. kr fra 
fylkeskommunen. Utviklingsprosjektet Kulturhack har prøvd ut ulike måter å 
gjøre kulturarenaer attraktive for aldersgruppen 16-30 år ved å kombinere 
profesjonelle kunstuttrykk med kunstig intelligens og egenaktivitet for publikum. 

Norsk kulturskoleråd og KS fokuserer på kulturskolenes rolle for inkludering og 
motvirkning av utenforskap. I tillegg er man opptatt av lovteksten som sier at 
kulturskolene skal drives i et samarbeid med skole og kulturliv. Ås kommune er 
en av de kommunene som oppfyller disse sentrale føringene på en god måte. 

Bibliotek 
Både utlån og besøk steg på bibliotekene i 2018, besøket med ca. 9 000 og 
utlånet med 8 000. 2018 viste også en rekord i antall arrangement. Bibliotekene 
avholdt 428 ulike arrangement med totalt 9 437 publikummere. Dette er både 
rene kulturarrangement, opplæring (som Språkkafé og mobilopplæring) og 
verksteder (som hobbyverksted i skoleferiene). Biblioteket utvikler stadig også 
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de digitale tjenestene, og har startet arbeidet med ny hjemmeside. Dette 
arbeidet er ikke sluttført. Skifte av ebokplattform i Akershus har skapt 
utfordringer for alle brukere, men særlig for barn. Det arbeides for å løse disse. 

Skolebibliotektjenesten møter nye utfordringer da flere av Ås-skolene har vært 
og er under utbygging. Dette gir behov for nye samarbeidsformer. 

Lokalhistorisk arkiv 
I ÅKLA har det vært fokus på utbedring av klima i magasinlokalene. Her var 
svingningene i temperatur og luftfuktighet for store, noe som er ikke er gunstig 
for bevaringen av arkivmaterialet. Taket er blendet og lekkasjer fra 
ventilasjonsanlegget er tettet. Be- og defukter vil bli installert i 2019.  

Aktivitetstilbud til barn og unge 
Ungdomshusene har i 2018 organisert mange aktiviteter som trekker mye 
ungdom til ungdomshusene. Kommunen har også gitt tilskuddsmidler til frivillige 
lag og foreninger med hovedvekt på ungdom under 25 år, for å opprettholde 
aktiviteten.  

Idrett og idrettsanlegg 
Både Ås og Nordby stadion er i 2018 oppgradert med nytt kunstgress og 
tartandekke er lagt på løpebanen til Ås stadion. Det er også gjennomført et godt 
forarbeid med tanke på planleggingen av ny idrettshall på Ås vgs.  

 

 Kommunehelse 
Tjenesten har fire resultatområder: 232 Forebygging, helsestasjons- og 
skolehelsetjeneste, 233 annet forebyggende helsearbeid, 241 diagnose, 
behandling, rehabilitering og 256 akutthjelp helse- og omsorgstjenesten 
 

 
Foto: Ellen Margrete Ceeberg / Ås kommune 
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Totalt viser tjenesteområdet et merforbruk på 746 000 kr. Merforbruket på 
finans skyldes avsetninger av øremerkede tilskudd til fond, og henger sammen 
med mindreforbruket på øvrige poster. Deler av mindreforbruket skyldes lavere 
aktivitetsnivå enn planlagt på grunn av problemer med lokalene.   

KOSTRA nøkkeltall 

Fig. Netto driftsutgifter per innbygger 
til kommunehelse. Ås sammenlignet 
med gjennomsnittet av KOSTRA gruppe 
7, Akershus og Landet.  
 
Ås kommune har generelt høye 
utgifter til kommunehelse. Det 
er en betydelig grad av 
tilskuddsfinansierte prosjekter i 
kommunehelse. Slike tilskudd 

kan gi store svingninger i netto driftskostnader mellom enkelte år. Årsaken til at 
Ås kommune ikke har hatt kostnadsvekst i 2018 skyldes øremerkede tilskudd 
som er inntektsført, men uten tilsvarende kostnader da prosjektene ikke vil 
gjennomføres før i 2019.  

 

 Ås 
2016 

Ås 
2017 

Ås 
2018 

Landet Akershus Kostragruppe 
07 

Prioritet       
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og 
skolehelsetj. pr. innb 0-20 år(B) 

3 091 3 331 2 801 2 797 2 481 2 711 

Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og 
skolehelsetj. pr. innb 0-5 år(B) 

11 094 12 409 10 693 10 367 9 371 10 206 

Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunehelse (B) 2 588 2 708 2 685 2 837 2 621 2 529 
Netto driftsutgifter til forebyggende arbeid, helse pr. 
innbygger(B) 

93 70 51 229 259 198 

Produktivitet       
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere 
(khelse+plo) 

5,4 5,3 5,1 4,5 3,7 3,7 
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 Ås 
2016 

Ås 
2017 

Ås 
2018 

Landet Akershus Kostragruppe 
07 

Dekningsgrad       
Ergoterapeutårsverk per 10 000 innbyggere 
(kommunehelse+omsorg) (årsverk) 

3,5 3,3 4,6 4,4 4,3 3,7 

Hjemmebesøk nyfødte Andel barn  (prosent) 75,9 % 88,9 % 95,4 % 88,1 % 77,6 % 85,1 % 
Jordmødre per 10 000 fødte i løpet av året (årsverk) 157,6 110,6 166,7 84,3 79,1 101,1 
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere. Funksjon 241 4,7 5,2 4,9 8,9 7,9 7,8 
Årsverk i alt pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232 171,3 181,4 231,7* 157,5 152,8 170,4 
Kvalitet       
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere 
(årsverk) 

8,1 8,3 8,2 9,4 9,5 8,5 

Andre nøkkeltall       
Gjennomsnittlig listelengde(B) 1 383 1 177 1 202 1 097 1 207 1 111 
* Økningen blir ekstra tydelig da antall årsverk er økt samtidig som kommunen har hatt en nedgang i antall barn 0-5 år.  

Utvikling av tjenesten 
I 2018 har det vært ekstra fokus på seksuell helse, vold i nære relasjoner og 
implementering av ny nasjonal retningslinje. Arbeidet har bestått av 
arbeidsgruppe, kurs, implementeringsdager og veiledning. Tjenestetilbudet er 
videreutviklet innen individuell oppfølging, grupper og undervisning i hele 
tjenesten tilpasset brukernes behov, god ressursutnyttelse og faglige 
anbefalinger. (COS-grupper, foreldreveiledning, psykologisk førstehjelp, 
barselgrupper, 8. klasse samtaler, undervisning i psykisk helse/seksuell helse på 
videregående og Helsestasjon for ungdom og studenter.) Det har gjennom dette 
vært et mål å jobbe mer helsefremmende og forebyggende da det er en av de 
sterkeste anbefalingene våre tjenesteområder får fra nasjonalt hold.  

Det har vært jobbet med å endre helsestasjonsprogrammet hvor 
skolestartsamtalen erstatter 4 års konsultasjon med lege. Det er satt i gang et 
prøveprosjekt på to skoler hvor helsesykepleier og lege har skolestartsamtalen 
samtidig på skolene med til nå positive erfaringer. Dette vil evalueres etter endt 
skoleår. Utfordringen er at legeressursen ikke strekker til for å dekke alle skolene 
slik det er i dag. 

Skolehelsetjenesten i grunnskolen er styrket jf. budsjettvedtaket for 2018. Hele 
tjenesten er til sammen styrket med tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet på til 
sammen 4,3 stilling. Disse tilskuddsmidlene sørger for at man kan tilby tidlig 
hjem med jordmor, COS grupper i regi av helsestasjon og Familieteamet, økt 
tilgjengelighet på helsestasjonen, skolene, HFU og Familieteamet og et utvidet 
tilbud om langtidsvirkende prevensjon. 

Implementeringen av pakkeforløp psykisk helse ble gjennomført i slutten av 
2018 med virkning fra 1.1.19. Arbeidet med dette samarbeidet fortsetter i 2019. 
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NET T O DRI FT SUT GIFT ER PER I NNBYGGER 
0 -17  ÅR,  BARNEVERNST JENEST EN

Ås Kostragruppe 07 Akershus Landet

 Barnevern 
Tjenesten omfatter tre resultatområder: 244 Barnevernstjeneste,  
251 Barneverntiltak i familien, 252 Barneverntiltak utenfor familien som også 
omfatter enslige mindreårige.  

 
Foto: Ellen Margrete Ceeberg / Ås kommune 

Økonomi 

 
I løpet av 2018 er tjenesten styrket og tilført nye stillinger. Ressurser til 
opplæring av nye ansatte, samt økende saksmengde hvor det har vist seg 
nødvendig å kjøpe tjenester fra eksterne aktører, gjør at årsresultatet viser et 
merforbruk på 3,3 mill. kr.  

KOSTRA nøkkeltall 

Fig. Netto driftsutgifter for 
barneverntjenesten per 
innbygger. Ås sammenlignet med 
gjennomsnittet av KOSTRA 
gruppe 7, Akershus og Landet. 
(Konserntall) 
 
Barnevernstjenesten har i 
2018 hatt en positiv 
kostnadsutvikling. 
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Kommunens utgifter fordelt på innbyggere 0-17 år viser at utgiftene i 2018 er 
lavere enn gruppene Ås kommune sammenligner seg med. Tjenesten har de 
siste årene hatt betydelige utfordringer med å holde budsjettrammene. 
Tjenesten har i 2018 gjennomført flere tiltak for å styrke internkontrollen knyttet 
til kjøp av tjenester. 

 Ås 
2016 

Ås 
2017 

Ås 
2018 

Landet Akershus Kostragruppe 
07 

Prioritet       
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, 
barnevernstjenesten(B) 

7 469 8 606 8 622 10 872 9 567 9 555 

Produktivitet       
Andel netto driftsutgifter til barn som er plassert av 
barnevernet (f.252)(B) 

43,2 % 40,6 % 38,2 % 58,2 % 56,9 % 58,9 % 

Andel netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av 
barnevernet (f.251)(B) 

17,5 % 17,3 % 20,8 % 11,2 % 12,0 % 11,4 % 

Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 
244)(B) 

39,2 % 42,1 % 41,0 % 30,6 % 31,1 % 29,8 % 

Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av 
barnevernet (f. 252)(B) 

323 021 308 882 351 561 440 919 490 776 421 854 

Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av 
barnevernet (funksjon 251)(B) 

36 551 51 856 56 341 39 197 41 202 32 780 

Brutto driftsutgifter til tiltak (funksjon 251, 252) per barn 
med tiltak(B) 

103 956 126 335 123 961 169 485 172 711 149 937 

Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn (0-
22 år) med tiltak(B) 

159 495 212 801 208 659 218 001 233 777 194 481 

Dekningsgrad       
Barn med undersøkelse ift. antall innbyggere 0-17 år(B) 4,4 % 5,9 % 5,1 % 4,9 % 4,9 % 5,1 % 
Kvalitet       
Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 år(B) 3,2 3,6 4,2 5,0 4,4 4,2 
 

Utvikling av tjenesten 
Barneverntjenesten har i 2018 hatt særlig fokus på opplæring, 
kompetanseøkning, rutiner, struktur og internkontroll. Det har i løpet av året 
vært flere nye ansatte, ansatte i foreldrepermisjon og lengre sykemeldinger. Det 
har derfor vært påkrevd å ansette vikarer samt å leie inn konsulenter. Opplæring 
og kompetanseøkning har derfor hatt mye fokus og krevd tid og ressurser. 
 
Barneverntjeneste kjøper inn mange tiltak i hjemmet fra eksterne leverandører. 
Her har barneverntjenesten i løpet av året tatt og fått mer kontroll på kontrakter 
og avtaler og i større grad vært premissleverandør for betingelsene. Dette har 
gitt en god og viktig oversikt og mer kontroll, både faglig og økonomisk. 
 
Det første halvåret bar preg av forberedelser til, og innføring av, elektronisk 
arkiv som ble innført i mai. Dette var et tidkrevende arbeid når det stod på, men 
har gitt gode resultater i form av bedre oversikt og mer à jour saksbehandling. 
Innføring av mobilt barnevern er ikke lengre aktuelt, da det vil komme bedre 
digitale løsninger på et senere tidspunkt. 
 
Det andre halvåret ble det jobbet mye med rutiner, struktur og internkontroll. 
For barn som er plassert i fosterhjem har tjenesten hatt økt fokus på barnet 
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psykiske helse og oppfølging av fosterhjemmet i forhold til dette. Tiltaksplaner og 
evaluering av tiltak for barn som bor i hjemmet har i større grad kommet på 
plass. Rapporteringer og internkontrollen viser ved slutten av året få avvik når 
det gjelder tidsfrist for gjennomføring av undersøkelser, tilsynsbesøk, 
oppfølgingsbesøk, tiltaksplaner og evalueringer.  
 
Opplæring og kompetanseheving har gitt de ansatte større trygghet i egen rolle 
og i det arbeidet de til daglig står i. Barneverntjenestens advokat har også vært 
viktig i kompetansehevingen opp mot lovverk og rettspraksis. Det har vært fokus 
på hvor viktig barnets stemme er, og at alle barn ut i fra aldre og utvikling skal 
få mulighet til å si sin mening før beslutninger tas.  

 

 Sosiale og arbeidsrettede tjenester 
Tjenesten har sju resultatområder: 242 råd, veiledning og sosialt forebyggende 
arbeid, 243 tilbud til personer med rusproblemer, 273 kommunale sysselsett-
ingstiltak, 275 introduksjonsordningen, 276 kvalifiseringsordningen, 281 ytelser 
til livsopphold og 283 bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig.  
 

 
Foto: Ellen Margrete Ceeberg / Ås kommune 

Økonomi 
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NET T O DRI FT SUT G.  T I L  SOSI ALT J .  PR.  
INNB .  20-6 6  ÅR

( G R A F  E R  J U S T E R T  M E D  U T G . B E H O V )
Ås Kostragruppe 07 Akershus Landet

Årsakene til avvik på 2,5 mill. kr vist i tabellen over, er i stor grad påvirket av 
økte sosialhjelpsutgifter. Det har vært innstramming av regelverk på 
arbeidsavklaringspenger som har ført til flere brukere på sosialhjelp. 
Merinntektene på refusjoner henger sammen med dette. Mindreutgiftene på lønn 
skyldes vakanser. 

 

KOSTRA nøkkeltall 

Fig. Netto driftsutgifter for 
sosialtjenesten per innbygger 20-
66 år. Figuren er korrigert for 
utgiftsbehov. Ås sammenlignet 
med gjennomsnittet av KOSTRA 
gruppe 7, Akershus og Landet. 
(Konserntall) 
 
Ås kommune har lave utgifter til 
sosialtjenesten. Kommunen har 
holdt utgiftene på et lav nivå 
over flere år. Innbyggertallet i 
aldersgruppen har økt relativt 
sett mye mer enn utgifter til 
sosiale tjenester. 
 

 
 
 Ås 

2016 
Ås 

2017 
Ås 

2018 
Landet Akershus Kostragruppe 

07 
Prioritet       
Netto driftsutgifter til råd, veiledning og sos.forebyggend 
arb. pr. innb, 20-66 år(b) **) 

1 265 1 240 1 146 1 639 1 369 1 455 

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten i prosent av samlede 
netto driftsutgifter(b) 

4,8 % 4,7 % 4,5 % 6,4 % 5,3 % 5,2 % 

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 
år(B) **) 

4 390 4 299 4 458 6 315 5 523 5 627 

Netto driftsutgifter til tilbud til pers. med rusprobl. pr. 
innbyggere 20-66 år(b) **) 

442 385 406 674 444 357 

Produktivitet       
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. 
mottaker(B) 

42 668 50 964 54 309 50 805 51 705 46 994 

Dekningsgrad       
Andel mottakere med sosialhjelp som 
hovedinntektskilde(B) 

39,9 % 28,0 % 37,3 % 42,2 % 43,0 % 39,1 % 

Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i 
alderen 20-66 år(B) **) 

3,4 % 2,9 % 3,2 % 4,4 % 3,7 % 4,1 % 

Kvalitet       
Gjennomsnittlig deltakelseslengde (måneder) 8 8 9 0 0 0 
**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov 
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Utvikling av tjenesten 

Prioritere ressurser til å utføre tiltak i egenregi.  
NAV Ås søkte NAV Akershus om midler til oppfølging i egen regi. Søknaden ble 
avslått med den begrunnelse at Ski og Oppegård i Folloregionen har midlene og 
at Romerike skulle få midler i 2018. NAV Ås har imidlertid en 100% ressurs som 
arbeider som jobbspesialist og som følger opp brukerne svært tett. I tillegg ble 
en 100% stillingsressurs i 2018 omstilt til å arbeide på lignende måte. 

Brukermedvirkning er en suksessfaktor.  
Brukerutvalget har i større grad enn tidligere vært bidragsytere på store 
fagområder som arbeid med lavinntektsfamilier, digitalisering og veiledning av 
brukere. NAV praktiserer å jobbe med å bygge tillit og relasjon. I 2018 startet Ås 
kommune på nytt med veiledningsplattformen; et konsept som går ut på at de 
ansatte veileder hverandre i forbindelse med brukermøter. 

Digitalisering.  
I løpet av 2018 kom det flere nye leveranser fra statlig side slik at brukerne selv 
kan gå inn på nav.no og være aktive i egen sak. Den viktigste endringen som 
kom er mulighet for dialog mellom bruker og veileder direkte i aktivitetsplanen. 
Her er brukeren sikret aktiv deltakelse i egen sak og veileder og bruker kan raskt 
avklare det de har behov for i den arbeidsrettede oppfølgingen. 

Mobile arbeidsflater øker veiledernes muligheter til å følge opp hvordan det går 
ute på arbeidsplassene.  
Veilederne ved NAV Ås fikk i 2018 mobile arbeidsflater (bærbare PCer og 
mobiltelefoner). Dette gjør at de nå er mer ute og møter bruker på 
arbeidsplassen, hos tiltaksarrangør eller på annen arena hvor bruker føler 
trygghet. 

Tilskuddsfinansiert rustjeneste.  
Rustjenesten fungerer godt med dagens bemanning. Avdelingen gir gode 
tjenester til brukerne. Det er også i år søkt tilskuddsmidler fra fylkesmannen, 
men det er pr. d.d usikkert om Ås kommune får innvilget tilskudd for 2019.  

Samarbeid med Ås frivilligsentral.  
Nav Ås og Ås frivilligsentral har de siste tre årene hatt et utvidet 
samarbeid. Begge har jobbet for å utjevne sosiale forskjeller spesielt i 
barnefamilier. Sammen har en planlagt og gjennomført «Verdensdagen for 
psykisk helse» flere ganger, og hatt spesielle målgrupper for dette. 

Videre har tjenestene i 2018 planlagt og gjennomført utdeling av mat, 
gaver, ved til fyring og juletrær før jul. Tilbudet gis til familier med lav 
inntekt/utfordrende boforhold. Dette er mulig takket være frivillig innsats 
og all økonomisk støtte kommer derfra. I 2018 var det Redd Barna Ås, 
Lions Club Ås og Lions Eika Ås som tilsammen bidro med nesten 90 000 kr 
til tiltaket. 
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 Tjenester til hjemmeboende 
Tjenestens resultatområde: 254 helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 
og 234 aktivitetstilbud til eldre og personer med funksjonsnedsettelser og 
personer som har en psykisk lidelse og/eller en rusutfordring. 

 
Foto: Stian Lundanes / Ås kommune 

Økonomi 

 

Tjenesteområdet har et merforbruk på 3,6 mill. kr. Det er mindreinntekter på 
statstilskuddene for de ressurskrevende brukerne som er årsaken til dette.  
Ås kommune har i løpet av 2018 fått flere ressurskrevende brukere knyttet til 
området for brukerstyrt personlig assistanse (BPA).  
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KOSTRA nøkkeltall – både for institusjonstjenesten og hjemmeboende 

 
Fig 9: Viser utviklingen i netto driftsutgifter pleie og omsorg pr. innbygger, både totalt og fordelt 
på institusjon og hjemmeboende. Ås sammenlignet med gjennomsnittet av KOSTRA gruppe 7, 
Akershus og Landet. (Konserntall) 
 
Samlede driftsutgifter pr. innbygger i pleie og omsorgstjenesten i Ås er lavere 
enn gjennomsnittet av øvrige grupper. Dette henger sammen med at Ås 
kommune har lavere andel eldre enn gjennomsnittet. I løpet av 2018 har Ås 
kommune hatt betydelige økte kostnader til pleie- og omsorgstjenesten, Ås 
kommunes utvikling er større enn øvrige gjennomsnitt. Dette skyldes at driften 
relativt sett har blitt dyrere i Ås kommune, i tillegg har kommunen i 2018 hatt en 
økning i enkeltbrukere som krever store ressurser.  

 Ås 2016 Ås 2017 Ås 2018 Landet Akershus Kostragr 07 
Prioritet       
Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel av netto 
driftsutgifter til plo(B) 

5,1 % 5,3 % 4,8 % 5,5 % 5,8 % 5,1 % 

Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til 
plo(B) 

64,0 % 64,8 % 60,4 % 43,5 % 42,5 % 55,9 % 

Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av 
kommunens totale netto driftsutgifter(B) 

27,5 % 27,4 % 29,9 % 30,7 % 29,3 % 29,8 % 

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og 
omsorgtjenesten(B) **) 

16 268 16 935 19 456 18 340 18 544 17 589 

Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto 
driftsutgifter til plo(B) 

36,4 % 34,5 % 38,6 % 51,1 % 50,8 % 52,4 % 

Produktivitet       
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal 
plass 

1 220 515 1 137 043 1 291 925 1 220 066 1 182 308 1 219 032 

Netto utgift per plass i institusjon, korrigert for utleie 1 035 762 890 984 1 136 975 1 008 200 1 015 823 1 043 791 
Dekningsgrad       
Andel kommunale institusjonsplasser av totalt antall 
institusjonsplasser(B) 

90,1 % 85,9 % 98,8 % 89,8 % 92,0 % 97,8 % 

Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget 
bad/wc(B) 

67,6 % 73,2 % 74,5 % 92,2 % 91,6 % 85,4 % 

Kvalitet       
Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner 83,6 % 87,0 % 87,0 % 98,1 % 98,0 % 97,7 % 
**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov 
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Utvikling av tjenesten 

Det jobbes fortsatt med opptrappingsplan for habilitering- og rehabilitering. Det 
er utfordrende da det foregår en omorganisering parallelt. Det er utarbeidet 
retningslinjer for koordinerende enhet, koordinator og individuell plan. Det er 
gjort en gjennomgang med aktuelle ansatte en gang i året. 

Velferdsteknologi  
Velferdsteknologiprosjektet i Ås kommune fortsetter sitt prosjektarbeid. Det er 
valgt å fokusere på elektronisk medisindispenser, digitalt tilsyn og lokalisering 
GPS. Det jobbes med grunnlaget for anskaffelse og forventes oppstart i løpet av 
2019. I tillegg pågår et velferdsteknologiprosjekt for Follo hvor det ses på et 
felles responssenter. 

Omsorgsboliger  
Arbeidet med bygging av institusjon og omsorgsboliger til personer som har en 
alvorlig psykisk lidelse er påbegynt. Tomten skal omreguleres og romprogram er 
utarbeidet. Behovet for en slik institusjon/bolig er økende. 

I boliger for voksne er det planlagt et borettslag med 7 leiligheter. Dette er 
selveierleiligheter hvor kommunen har personalbase og gir tjenester. Ferdigstilles 
høsten 2019. 

Hverdagsrehabilitering  
Det jobbes kontinuerlig etter prinsippene ut fra de rammene vi har, men er det 
ikke satt av tilstrekkelig med ressurser for å jobbe fullt ut etter modellen. 

Kompetansebehov  
Flere stillinger må lyses ut både to og tre ganger for å få rekruttert fagfolk med 
rett kompetanse. Ca. 25 ansatte fra ulike tjenester i kommunen startet høsten 
2018 på velferdsteknologi ABC. I tillegg har 4 personer gjennomført 
videreutdanning innen fagfeltet. 

Oppgaveforsyning fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten øker, 
og det stilles store krav til tverrfaglig kompetanse.  

Frivillighet  
Det er etablert nye samarbeidsarenaer mellom frivillighet og hjemmebaserte 
tjenester. Det er i igangsatt felles ukentlige middagsmåltider for beboerne i 
omsorgsboligene. I tillegg har vi knyttet privatpersoner til hjemmesykepleien 
som bistår med følge av pasienter til sykehus. 

Nye nasjonale krav  
– Avlasterdommen: Per nå har ikke denne dommen ført til økte utgifter. 
Særavtalen gjelder de private avlasterne og deres arbeids/lønnsbetingelser, og 
er gjeldende til 31.03.19. Den skal da evalueres.  

– Endringer i psykisk helsevernlov trådet i kraft 01.09.17: Rus og psykisk helse 
mottok en alvorlig psykisk syk person 01.01.19. personen ble vurdert 



11/19 Ås kommune - Årsmelding 2018 - 19/00056-1 Ås kommune - Årsmelding 2018 : Årsmelding 2018 med årsberetning

 

46 
 

utskrivningsklar av spesialisthelsetjenesten. For at kommunen skulle kunne ta 
imot vedkommende, ble det i løpet av siste halvdel av 2018 ansatt 7,5 årsverk 
fordelt på 14 personer som skal gi denne personen nødvendig helsetjeneste i 
kommunen. Kommunen må forvente å få flere utskrivningsklare pasienter i 
denne kategorien i tiden som kommer, og kanskje med kortere varsel enn det 
kommunen fikk i denne saken. 
 

 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon 
Tjenesten omfatter resultatområde 253 pleie- og omsorgstjenester i institusjon. 
Tjenesteområdet består i å gi tilbud til pasienter ved Ås demenssenter, Moer 
sykehjem og avlastningsboligen for barn og unge. Tjenesten har totalt 212 
årsverk, ca. 420 personer. Antall pasienter i tjenesten totalt er 171 fordelt på 
somatisk langtidsavdeling, medisinsk korttidsavdeling, skjermet, forsterket 
skjermet, avlastningsbolig for barn og unge, kjøkken og vaskeri. 
Aktivitørtjenesten gir tilbud om sosiale og kulturelle aktiviteter for langtidsboere i 
sykehjemmet.  

 
Foto: Ivar Ola Opheim / Ås kommune 

Økonomi 
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Tjenesten viser et merforbruk på totalt 8,2 mill. kr. Dette skyldes merforbruk på 
kjøp fra vikarbyrå, ekstrahjelp og overtid i forbindelse med avvikling av lovpålagt 
ferie i kommunens institusjoner. 
 
KOSTRA nøkkeltall  
Se nøkkeltall under tjenesten  
Tjenester til hjemmeboende 
 
Utvikling av tjenesten 
Videreutvikle aktuell velferdsteknologi og implementere ny (f.eks. e-rom)  
E-rom har stoppet opp da IT-avdelingen ikke har hatt ressurser nok i 2018 til å 
prioritere dette. I løpet av 2018 er det jobbet tett med Health Tech for 
utarbeidelse av legemiddeltraller knyttet til pasientjournalsystemet Gerica.  
 
Krav til kompetanse på fagarbeider- og sykepleiernivå øker.  
Utfordrende å rekruttere rett kompetanse. Få søkere spesielt på stillinger med 
krav om høyskoleutdanning. Vikarer er oftest assistenter, så fravær erstattes 
ofte av vikar med lavere kompetanse.  
 
Utvikling og fleksibilitet i tjenesten krever samarbeid på tvers i helse og sosial og 
andre enheter med tanke på helhetlig tjenesteforløp. 
Tverrfaglig og tverrenhetlig sammensatt tildelingsmøte for tildeling av 
institusjonsplasser med mål om å sikre riktig tjenestenivå og sørge for gode 
overganger mellom hjem og institusjon.  
 
Økt økonomisk handlingsrom til å ivareta pasienter med særlige behov for 
spesialisert kompetanse.  
Det er svært krevende å holde seg innenfor eksisterende rammer fordi det er et 
sterkt økende antall pasienter som krever omfattende sykepleiefaglig og 
medisinsk oppfølging. Dette er vanskelig å løse innenfor eksisterende 
bemanningsplan, så påkrevde individuelle - eller gruppetiltak fører til økonomiske 
overskridelser.  
  
Målet for kommunen er at de som kommer på institusjon ikke kan gis annet 
faglig forsvarlig pleie og omsorgstilbud i kommunen. 
Kontinuerlig arbeid som sikres blant annet ved tildelingsmøtene.  
 
Gjennomføre arbeidsgruppe i omstillingsprosjektet Ny bemanningsplan og turnus 
for Moer sykehjem fra 2019. Prosjektet vil i forlengelsen også kunne 
gjennomføres på de øvrige enheter med døgnkontinuerlig tilbud.  
Omfattende arbeid er gjennomført i arbeidsgruppa. Det jobbes med evaluering 
av arbeidet. Det er gjennomført en stor ansattundersøkelse. Resultatet av 
arbeidsgruppen ble oppstart av vikarpool med 10 årsverk med fagarbeidere.  
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 Fysisk planlegging, kulturminner, natur og 
nærmiljø 

Tjenesteområdet omfatter 8 resultatområder – 301 plansaksbehandling, 302 
bygge- og delesaksbehandling, 303 kart og oppmåling, 315 boligbygging og 
fysiske bomiljøtiltak, 325 tilrettelegging og bistand for næringslivet, 329 
landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling, 335 rekreasjon i 
tettsted, og 360 naturforvaltning og friluftsliv. 

 
Foto: Hilde Fougner / Ås kommune 

Økonomi 

 
Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø endte med et merforbruk på 
tjenesten på 2,3 mill. kr. Hovedårsaken til merforbruket er at kommunen i 2018 
måtte avsette mer til selvkostfond enn det som opprinnelig var budsjettert. 
Revidert budsjett skulle vært korrigert for avsetningene. Selve driften av 
tjenestene hadde 0,5 mill. kr i merforbruk. 
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Fig 9: Netto driftsutgifter til fysisk 
planlegging, kulturminner, natur 
og nærmiljø pr. innbygger, Ås 
sammenlignet med gjennomsnittet 
av KOSTRA gruppe 7, Akershus og 
Landet. 

Ås kommune har de siste 
årene hatt lave utgifter til 
tjenesteområdet, men 
utgiftene har økt i 2018 
grunnet økt aktivitet til 
plan- og reguleringsarbeid. 

 

 Ås 
2016 

Ås 
2017 

Ås 
2018 

Landet Akershus Kostragruppe 
07 

Prioritet       
Fysisk planlegging, kulturminner, natur, nærmiljø, kommune 
brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde andel av totale 
utgifter (prosent) 

1,3 % 1,4 % 1,6 % 1,6 % 1,7 % 1,5 % 

Fysisk planlegging, kulturminner, natur, nærmiljø, kommune 
korrigerte brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde 
beløp per innbygger (kr) 

880 959 1 106 1 297 1 202 1 073 

Fysisk planlegging, kulturminner, natur, nærmiljø, kommune 
netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde andel av totale 
utgifter (prosent) 

0,9 % 0,8 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,0 % 

Fysisk planlegging, kulturminner, natur, nærmiljø, kommune 
netto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde beløp per 
innbygger (kr) 

414 385 677 787 704 556 

Kart og oppmåling brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr) 181 172 162 220 190 217 
Netto driftsutgifter til fysisk planlegging i prosent av 
kommunens samlede netto driftsutgifter(B) 

0,4 % 0,2 % 0,7 % 331,4 
% 

12,8 % 18,9 % 

Netto driftsutgifter til kart og oppmåling per innbygger(B) 94 97 37 93 83 78 
Netto driftsutgifter til naturforvaltning og friluftsliv per 
innbygger(B) 

84 83 143 120 162 118 

Netto driftsutgifter til plansaksbehandling per innbygger(B) 133 114 299 272 268 216 
Netto driftsutgifter til rekreasjon i tettsteder per innbygger(B) 150 181 166 247 154 112 
**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov 

 

Utvikling av tjenesten 

301 plansaksbehandling 
I 2018 er det arbeidet med 26 reguleringsplaner. Av disse er det 24 private 
planer som er i prosess mellom planinitiativ og vedtatt plan.  I arbeidet med 
private reguleringsplaner gjennomføres det hyppige møter mellom 
administrasjonen og tiltakshaver/ansvarlig søker. 5 private reguleringsplaner er 
vedtatt i 2018. Reguleringsplan for del av Skogveien er den største og legger til 
rette for nærmere 800 nye studentboliger.   
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Områdereguleringsplan for Ås sentralområdet og detaljreguleringsplan for 
Europankvartalet er kommunale planer det har vært jobbet mye med. 
Kommunestyret har vedtatt en fortettingsstrategi og infrastrukturtiltak som skal 
utredes videre. Disse vedtakene er et viktig grunnlag for det videre arbeidet med 
områdereguleringsplanen. Rådmannen har lagt fram et forslag til 
detaljreguleringsplan for Europankvartalet i HTM.  Forslaget ble sendt tilbake til 
administrasjonen i påvente av innspill fra grunneierne.  

I 2018 behandlet administrasjonen 10 dispensasjonssaker og 5 klagesaker som 
alle har vært til politisk behandling.  

Sykkel- og gåstrategien og tiltaksplanen til denne er vedtatt. 

303 kart og oppmåling  
Det ble gjennomført 69 oppmålingsforretninger i 2018, en økning på 15 fra 
foregående år. Forslag om fritt landmålervalg ble ikke vedtatt av Stortinget, 
dette innebærer at kommunene fortsatt er de eneste som kan gjennomføre 
oppmålingsforretninger.  

304 bygge- og delesaksbehandling.  
Det ble behandlet 341 bygge- og delesøknader i 2018, en økning på 44 fra 
foregående år.  

305 eierseksjonering 
Det ble behandlet 16 seksjonerings- og reseksjoneringssøknader i 2018, en 
økning på 4 fra foregående år.  

325 tilrettelegging og bistand for næringslivet 
Administrasjonen opplever en økende interesse fra næringsaktører som ønsker å 
etablere seg på Ås. Det er fortsatt en utfordring å få realisert attraktive 
næringsbygg og egnede arealer.   

329 landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling  
Landbrukskontoret har i 2018 hatt ekstra utfordringer på grunn av avlingsskader 
grunnet tørke. 80 % av landbruksforetakene har søkt om erstatning for 
avlingsskader som landbrukskontoret behandler. Andre oppgaver har måttet 
vike. Sammen med faglagene er det planlagt tiltak rettet mot etablerere av ny 
virksomhet i landbruket, bl.a. er det planlagt en etablererkonferanse i 2019. 

335 rekreasjon i tettsted  
I alle plansaker er det fokus på å ivareta og legge til rette områder for 
rekreasjon. I skole- og barnehageutbyggingsprosjektene er det fokus på at 
uteområdene skal være attraktive nærmiljøområder. 

360 naturforvaltning og friluftsliv 
Friluftsområdene i Ås og Nordby er kartlagt og verdivurdert. Kommunen har søkt 
om og mottatt 3,6 mill. kr til et 3-årig prosjekt med formål å etablere attraktive 
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og inkluderende møteplasser for barn og unge. Prosjektleder er ansatt og 
prosjektet er i gang med sikte på å etablere 15 møteplasser årlig i 3-årsperioden.  

I samarbeid med Ås turlag og andre frivillige har turstier blitt rustet opp og 
skiltet og det er planer for videre arbeid. Det er utført bekjempelse av fremmede 
uønskede arter på kommunens egne områder, samt langs bekker som renner 
over kommunegrensene. Hule eiker på Breivoll er kartlagt. 
 

 Administrasjon og styring 
Tjenesten omfatter 3 resultatområder: 100 politisk styring, 110 kontroll og 
revisjon og 120 administrasjon. Tjenesten omfatter i hovedsak den 
administrative ledelsen, sentraliserte stabs- og støtteenheter i tillegg til politiske 
organer. Tjenesten gir støtte og rådgivning til utøvende enheter, utøver ledelse 
og organisasjonsutvikling.  

 
Foto: Ivar Ola Opheim / Ås kommune 

Økonomi 

 
Tjenesten viser totalt et mindreforbruk på ca. 2,5 mill. kr. Avviket skyldes at det 
ikke er satt inn vikarer ved alt fravær, og kommunen får merinntekter på 
sykepengerefusjoner. På grunn av rehabiliteringsutgifter på Rådhusplassen 29, 
er både utgiftene og inntektene høyere enn budsjett. 
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Fig 12: Viser netto driftsutgifter 
administrasjon, styring og felles 
utgifter per innbygger, Ås 
sammenlignet med gjennomsnittet av 
KOSTRA gruppe 7, Akershus og 
Landet.  
 
Netto driftsutgifter til 
administrasjon og styring er 
lavere i Ås enn for alle grupper 
vi sammenligner oss med. 
Utgiftsveksten fra 2017 til 
2018 er også lav.  

 

Prioritet 
Ås 

2016 
Ås 

2017 
Ås 

2018 
Landet Akershus Kostragruppe 

07 
Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. 
innb(B) **) 

4 383 4 372 4 521 5 003 4 933 4 974 

Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring , i kr. pr. 
innb(B) **) 

446 422 344 372 311 354 

Brutto driftsutgifter til funksjon 110, Kontroll og revisjon, i kr. 
pr. innb(B) **) 

91 101 96 114 84 99 

Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. 
innb(B) **) 

2 675 3 152 3 216 3 882 3 827 3 908 

Brutto driftsutgifter til funksjon 121, Forvaltningsutgifter i 
eiendomsforvaltningen, i kr. pr. i(B) **) 

306 264 339 292 334 325 

Brutto driftsutgifter til funksjon 130 Administrasjonslokaler, i 
kr. pr. innb(B) **) 

864 435 526 414 400 287 

Brutto driftsutgifter til funksjon 180 Diverse fellesutgifter, i 
kr. pr. innb(B) **) 

516 478 409 167 106 103 

Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i prosent av 
totale netto driftsutg(B) 

6,0 % 6,7 % 6,2 % 6,5 % 6,5 % 7,1 % 

**) Tallene er justert for ulikt utgiftsbehov 

 

Utvikling av tjenesten 

Digitalisering 
Det pågår til enhver tid viktige utviklingsprosjekter knyttet til digitalisering. 
Digitaliseringen påvirker både innbyggere og politikere og ikke minst interne 
arbeidsprosesser og egne ansatte. Digitalisering er nærmere beskrevet i kapittel 
4, delprosjekt «Digitalt førstevalg». 

Organisasjonsutvikling 
Det har i 2018 pågått flere prosesser knyttet til organisasjonsutvikling hvor 
omorganiseringsprosjektet er den viktigste. Fra 1.1.2019 etableres en ny 
organisasjon med et nytt ledernivå. Ny organisering er nærmere beskrevet i 
kapittel 4. 
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Anskaffelser 
Det er gjennomført en intern evaluering av innkjøpsområdet i Ås kommune. 
Arbeidet peker på områder som kan utvikles for å sikre bedre anskaffelser i Ås 
kommune. Dette omfatter blant annet planlegging og gjennomføring av 
anskaffelser, leverandøroppfølging, bestillingsrutiner og bruk av ehandel. 
Kommunestyret har vedtatt å styrke kommunens kompetanse og ressurser innen 
området da dette vil kunne gi bedre anskaffelser for tjenesteområdene. Det er 
igangsatt et arbeid med å utarbeide en innkjøpsstrategi og kommunens rutiner 
og prosesser på området er under revidering.  

 

 Eiendomsforvaltning og utleie 
Tjenesten omfatter åtte funksjonsområder: 121 forvaltningsutgifter i 
eiendomsforvaltningen, 130 administrasjonslokaler, 221 førskolelokaler og skyss, 
222 skolelokaler, 261 institusjonslokaler, 265 kommunalt disponerte boliger, 381 
kommunale idrettsbygg og anlegg, 386 kommunale kulturbygg. 

  
Foto: Stian Lundanes og Ivar Ola Opheim / Ås kommune 

Økonomi 

 
Resultatet på tjenesten i 2018 er et merforbruk på ca. 3,3 mill. kr. Hovedårsaken 
til avviket er høye energiutgifter og akutte forhold når det gjelder 
vedlikeholdsutgifter. Avviket på lønn skyldes vakante stillinger, og merinntekter 
på sykepengerefusjoner 
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Fig 12: Netto driftsutgifter til 
kommunal eiendomsforvaltning per 
innbygger, Ås sammenlignet med 
gjennomsnittet av KOSTRA gruppe 
7, Akershus og Landet. (Konserntall) 
 
Netto driftsutgifter 
eiendomsforvaltning er på 
nivå med Akershus og landet, 
men høyere enn Kostra-
gruppe 7. Kostnadene sier 
ikke noe om produktivitet i 
eiendomsforvaltningen, men 
gir et bilde av hvor mye Ås 

kommune prioriterer utgifter til eiendomsforvaltning sammenlignet med andre. 
Arealer og kostnader pr kvm vil gi et mer detaljert bilde av produktivitet. 

 

 Ås 
2016 

Ås 
2017 

Ås 
2018 

Landet Akershus Kostragruppe 
07 

Prioritet       
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per 
innbygger(B) 

5 557 5 200 5 617 5 452 5 541 4 844 

Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning, i 
prosent av samlede netto driftsutgifter(B) 

11,4 % 10,3 % 10,6 % 9,0 % 10,0 % 8,9 % 

Samlet areal på formålsbyggene i kvadratmeter per 
innbygger(B) 

4,6 4,7 4,7 4,8 4,4 4,3 

Produktivitet       
Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning 
per kvadratmeter(B) 

113 119 141 124 129 130 

Korrigerte brutto driftsutgifter totalt eiendomsforvaltning, 
kommune utgifter per kvadratmeter bygg (kr) 

1 238,2 1 108,7 1 252,6 1 148,5 1 236,3 1 180,3 

Korrigerte brutto driftsutgifter totalt formålsbygg, 
kommune utgifter per kvadratmeter bygg (kr) 

1 174,4 1 055,8 1 183,4 1 089,2 1 167,5 1 106,3 

Netto utgift per kvm,  formålsbygg samlet (B) 1 217 1 099 1 201 1 146 1 271 1 136 
Netto utgift per kvm, administrasjonslokaler 1 649 1 472 1 930 763 1 030 797 
Netto utgift per kvm, barnehagelokaler 1 230 1 314 1 416 1 717 1 599 1 548 
Netto utgift per kvm, idrettsanlegg 1 633 1 693 2 230 1 168 1 331 961 
Netto utgift per kvm, institusjonslokaler 1 209 886 876 962 1 233 1 017 
Netto utgift per kvm, kulturbygg 539 487 515 752 902 665 
Netto utgift per kvm, skolelokaler 916 978 1 044 1 101 1 139 1 147 
Samlet areal på førskolelokaler i kvadratmeter per barn i 
kommunal barnehage(B) 

10,7 11,1 11,7 9,1 8,9 8,4 

Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per elev(B) 20,2 19,4 19,3 18,7 16,7 16,7 
Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal 
eiendomsforvaltning per kvadratmeter(B) 

642 635 705 605 610 609 

Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (m2) 642 635 705 580 587 602 
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal 
eiendomsforvaltning per kvadratmeter(B) 

85 63 122 114 125 75 
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Utvikling av tjenesten 

Eiendom har i løpet av 2018 klart å opprettholde virksomheten på et 
tilfredsstillende nivå til tross for krevende budsjettrammer. Det vektlegges et 
systematisk HMS arbeid, og det har for 2018 bidratt til at det ikke er registrert 
en eneste skade eller ulykke med påfølgende fravær.  

Med gjeldende handlingsrom blir det strenge prioriteringer mht. hva som kan 
gjøres med bygningsmassen ut over å opprettholde funksjonaliteten. Brukere og 
leietaker ønsker at eiendom i større grad også gjør andre serviceoppgaver. 

Administrasjon: Digitalisering gjennom nye Plania-moduler for blant annet brann 
og renhold, og Appyard (nytt kommunikasjonssystem) er anskaffet. 2018 har 
videre inneholdt 2 nyansettelser, fokus på beredskapsarbeid, noen krevende 
enkelthendelser som oppfølging av brannen på Nordby skole og gjennomført 
salgsprosess av Dyster/Eldor. 

Boligkontoret: Har inngått 52 nye leiekontrakter i 2018. Godt samarbeid med 
interessenter. Husleierestanser er redusert, energimerkingsarbeid er i gang.  

Renhold: Har gjennomført kompetanseutviklingstiltak i 2018, blant annet 
gjennomfører 15 medarbeidere fagkurs renhold. Sykefraværet har en positiv 
utvikling sammenlignet med 2017. 

Drift og vedlikehold: Tiltak for å utvikle arbeidsmiljøet i drift og vedlikehold pågår 
med ekstern bistand. Organisasjonsutviklingsprosjekt videreføres i 2019. EPC 
prosjektet ble videreført i egen regi på grunn av konkurs hos hovedentreprenør. 
Vedlikeholdsavdelingen er til tider utsatt for akutte hendelser eller at det oppstår 
kritiske forhold, som gjør at avdelingen må omprioritere, likevel gjennomføres 95 
% prosent av prosjektene iht. plan (tid/kvalitet/budsjett). 

Planer og fremdrift for å hente inn hele eller deler av vedlikeholdsetterslepet 
foreligger. Det vil kreve ytterligere ressurser, jfr. vedtak i KS 20. juni 2016 - sak 
45/16 vedrørende overordnende målsettinger og strategier for vedlikehold av 
kommunale bygg. Alle tak og fasader ligger nå i TG 1 eller 2, og en overveiende 
del i TG1. 

Inneklima på formålsbygg - målsetting er ikke nådd, men pr. i dag legger 
handlingsplanen opp til at det kan være mulig å nå målet innen 2023. Forutsetter 
at ovennevnte vedlikeholdsstrategi følges.  

Et godt samarbeid med alle brukere, - likevel nevnes idretten spesielt bl.a. mht. 
samarbeid med og deres bidrag til, utviklingen av regelverk for bruk av 
idrettshallene.  

Totalt sett lavt sykefravær i 2018. 6,73 prosent i 2018 mot 9,51 i 2017. Gjelder 
eiendom totalt.  
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 Samferdsel 
Tjenesten omfatter resultatområdet 332 kommunale veier. Tjenesten har ansvar 
for forvaltning av det kommunale veinettet, inkludert parkering, trafikksikkerhet 
og fremkommelighet.  
 

  
Foto: Ivar Ola Opheim / Ås kommune 

Økonomi 

 
Tjenesten har i 2018 hatt et merforbruk på ca. 1,5 mill. kr. Hovedårsakene til 
avviket er dyrere strøm og vintervedlikehold grunnet en snørik vinter. 
 
KOSTRA nøkkeltall 

Fig 12: Netto driftsutgifter til samferdsel 
per innbygger, Ås sammenlignet med 
gjennomsnittet av KOSTRA gruppe 7, 
Akershus og Landet.  

Ås kommune prioriterer utgifter til 
samferdsel noe høyere enn 
gjennomsnittet av andre grupper 
og har høyere kostnader. 
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Prioritet 
Ås 

2016 
Ås 

2017 
Ås 

2018 
Landet Akershus Kostragruppe 

07 
       

Andel netto driftsutgifter for samf. i alt av samlede netto 
driftsutg(b) 

1,8 % 1,9 % 1,9 % 1,6 % 1,7 % 1,7 % 

Produktivitet       
Brutto driftsutgifter ekskl. avskrivninger i kr pr. km 
kommunal vei og gate(b) 

109 476 129 162 * 107 908 152 384 93 640 

Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate(b) 169 514 190 267 * 177 673 255 616 158 429 
Netto driftsutgifter ekskl. avskrivninger i kr pr. km 
kommunal vei og gate(b) 

123 543 144 352 * 111 633 165 245 102 313 

Dekningsgrad       
Antall parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede 
pr. 10 000 innb(B) 

8 7 7 16 9 13 

Antall utstedte parkeringstillatelser for 
forflytningshemmede pr. 10 000 innb(B) 

213 199 202 109 163 182 

*Uklart hvorfor SSB ikke har kunnet framskaffe nøkkeltall for Ås kommune 2018.  

Utvikling av tjenesten 

Sykkel- og gåstrategien med tiltaksplan er vedtatt, og et av tiltakene i 
tiltaksplanen er å utarbeide en plan med kostnadsestimat for opptrapping av 
standard for prioritering av syklister og fotgjengere med bedre drift og 
vedlikehold. Arbeidet skal utføres i 2019. 

I tillegg er anleggelse av fartsdumper, samt reasfaltering av gang-/sykkelveier, 
tiltak som er utført i henhold til tiltaksplan for trafikksikkerhet. 

 

 Brann og ulykkesvern 
 
Økonomi 

 

Tjenesten viser budsjettbalanse i 2018. 
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KOSTRA nøkkeltall 

 Ås 
2016 

Ås 
2017 

Ås 
2018 

Landet Akershus Kostragruppe 
07 

Prioritet       
Antall utrykninger: sum utrykninger til branner og andre 
utrykninger pr. 1000 innbyggere 

17,7 14,7 18,4 18,2 20,3 16,5 

Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger(B) 40 -1 57 71 65 44 
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger(B) 588 652 598 772 630 629 
Netto driftsutgifter, brann og ulykkesvern, i prosent av 
totale netto driftsutg(B) 

1,3 % 1,3 % 1,2 % 1,4 % 1,3 % 1,2 % 

Kvalitet       
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (gjelder 
rapporteringsåret +1) 

420 440 440 430 362 396 

 

Utvikling av tjenesten 

Tjenesten driftes av Follo Brannvesen IKS i tråd med føringer fra styret og 
representantskapet. 

 

 Vann, avløp- og renovasjonstjenester 

 
Foto: Ellen Margrete Ceeberg / Ås kommune 

Økonomi 
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Vann 
Finansiell dekningsgrad er 79,3 %. Gebyrinntektene har vært lavere enn 
gebyrgrunnlaget.  Selvkostfondet er redusert i 2018 med 5,2 mill. kr.  
Det er 168 000 kr på fondet, og dette må utlignes over en 5 års periode.  
 
Avløp 
Finansiell dekningsgrad er 131,0 %. Gebyrinntektene har vært høyere enn 
gebyrgrunnlaget.  Hovedårsaken er en større tilbakeføring av fondsmidler fra 
Søndre Follo renseanlegg IKS. Selvkostfondet har økt i 2018 med 6,8 mill. kr. 
Det er over 26 mill. kr på fondet, og dette må utlignes over en 5 års periode.  
 
Renovasjon 
Finansiell dekningsgrad er 82,6 %. Gebyrinntektene har vært høyere enn 
gebyrgrunnlaget.  Selvkostfondet er redusert i 2018 med 3,1 mill. kr. Det er over 
kr 6,2 mill. kr på fondet, og dette må utlignes over en 5 års periode. 
 
KOSTRA nøkkeltall 

 Ås 
2016 

Ås 
2017 

Ås 
2018 

Landet Akershus Kostragruppe 
07 

Produktivitet       
Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder 
rapporteringsåret+1) 

3 521 3 521 3 521 3 743 4 598 4 389 

Vann - Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet kommunal 
vannforsyning (kr/tilkn.innb)(B) 

1 117 1 402 1 151 1 402 1 340 1 438 

Kvalitet       
Avløp - Estimert gjennomsnittsalder for spillvannsnett med 
kjent alder 

24,0 25,0 26,0 30,0 29,0   

Vann - Estimert vannlekkasje per meter ledning per år 
(m3/m/år)(B) 

2,6 2,3 2,3 4,4 3,6 2,4 

 
Utvikling av tjenesten 

Ås kommune oppnådde beste tjenestekvalitet av alle deltakende kommuner i 
benchmarkingssystemet BedreVann og fikk derfor tittelen Årets BedreVann- 
kommune i 2018 (for 2017). Ås kommune har dokumentert en positiv utvikling 
siden kommunen ble med i BedreVann i 2011 og oppnådde best tjenestekvalitet i 
2017 av 83 kommuner og 10 IKS.  

I 2018 har andel lekkasjer på vann blitt redusert ved hjelp av et 
lekkasjesøketeam som systematisk søker etter vannlekkasjer og vårt 
rapporteringssystem viser at vi nå har et lekkasjetap på knapt 23%. Det har 
også blitt investert i utstyr og bil som kamerakjører ledningsnettet som har 
muliggjort mer systematisk søk etter innlekking av fremmedvann til 
spillvannsnettet. Målet på 30% er stadig nærmere. Dette er et mål 
kommunalteknikk vil klare å nå innen handlingsprogrammets tidsperiode.  

Det har også blitt anskaffet, og jobbes videre med, et nytt 
driftsovervåkningssystem. Dette vil blant annet gi en langt bedre oversikt over 
faktisk overløpsdrift på spillvann. I Ås kommune er det utelukkende nødoverløp 
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da det ikke eksisterer fellesledninger for overvann og spillvann. Hele 
ledningsnettet er nå lagt inn i modell slik at kapasiteter på spillvann og 
drikkevann kan simuleres og gi et riktig bilde av forholdene.  

Fornyingstakten har vært lavere i 2018 enn målet da det i slutten av 2017 ble 
avsluttet flere større prosjekter samt at omstrukturering og rekruttering av 
prosjektleder gjorde at nye prosjekter ikke ble startet før juni. For hele året sett 
under ett ble fornying på vann, spillvann og overvann 0,44%. Dette sett i lys av 
at det ikke ble fornyet noe første halvår gjør at målet om 1% fornying vil være 
oppnåelig i 2019. Antall meter som ble fornyet i 2018 er 807 m vannledning, 
557m spillvann og 542m overvann. 

Det gjennomføres systematisk spyling av vannledninger ved eget personell samt 
inspeksjon og rengjøring av høydebasseng via innleid firma. Det har også blitt 
startet mer aktivt samarbeid på tvers av kommunene med tanke på fremtidig 
drikkevannsforsyning og reservevann. Her gjøres det arbeid i regi av både 
Fagrådet for Indre Oslofjord og dialog på initiativ med VAV. Ås har tatt initiativ til 
samarbeid med Vestby vedrørende ny vannledning fra MOVAR.  

Ny renovasjonsløsning med kildesortering av matavfall i grønne poser og 
sentralsortering av plast for materialgjenvinning har tatt oss langt på vei mot 
målet med å redusere restavfallsmengden per innbygger. I tillegg har det i 2018 
vært fokus på økning av antall returpunkter for glass- og metallemballasje i Ås 
kommune og flere borettslag og sameier har fått egen oppsamlingsenhet for 
glass- og metall for å tilrettelegge og gjøre det enklere å kaste riktig og sørge for 
at ressurser ikke havner i restavfallet. 

På gjenvinningsstasjonen på Bølstad jobbes det kontinuerlig med å sørge for 
bedre sortering både ved tilrettelegging på rampen og god kundeveiledning. 
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 Felles inntekter og utgifter 
 

Økonomi 

 

 
Fig 28. Oversikt over utvalgte nøkkeltall. Nøkkeltallene er nærmere forklart i kapittel 1.1 og 1.2. 

  



11/19 Ås kommune - Årsmelding 2018 - 19/00056-1 Ås kommune - Årsmelding 2018 : Årsmelding 2018 med årsberetning

 

62 
 

3 Rapportering på hovedsatsninger 
og verbalvedtak 

 

I dette kapitlet rapporteres det på hovedsatsninger og verbaltiltak som er 
beskrevet i Handlingsprogram 2018-2021.  

Rapporteringen gjelder de satsninger og verbalvedtak som ble gitt for 
planperioden 2018-2021. Strukturen i tabellen nedenfor viser delmålene og 
nummerte tiltak, samt en rapportering for tiltaket per 31.desember 2018.  

 

 
Foto: Reidar Gran 
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 Miljø 
1.1 Innen 2027 skal Ås være et visningsvindu for bærekraftig areal- og tettstedsutvikling 

1 Rullere kommuneplanen. Høst 2021 Arbeidet startes opp i 2019 
2 Større fokus på bruk av 

rekkefølgebestemmelser og 
utbyggingsavtaler for å sikre utvikling 
av felles infrastruktur. Årlig 

Det er i 2018 ikke forhandlet nye utbyggingsavtaler. 
Rutiner og maler skal utarbeides som en del av 
arbeidet med områdereguleringen i løpet av 2019. 

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

Kommunestyret har vedtatt en fortettingsstrategi og 
infrastrukturtiltak som skal utredes videre mtp. 
gjennomførbarhet, arealbeslag og kostnader. Som 
oppfølging av vedtaket er det igangsatt en teknisk 
økonomisk utredning av infrastrukturtiltakene, et 
helhetlig konsept for grønnstruktur, parker og plasser 
og et program for kvalitet i utvikling av delområdene. 
Dette er viktige grunnlag for utforming av 
reguleringskart, -bestemmelser og planbeskrivelse. 
Det tas sikte på behandling av høringsutkastet våren 
2019 og endelig behandling høsten 2019.  

4 Fullføre arbeidet med en 
detaljreguleringsplan for 
Europankvartalet. Vår 2018 

Rådmannen la fram et forslag til detaljreguleringsplan 
for Europankvartalet i HTM 27.09.18 og der ble det 
vedtatt å innkalle til eget møte med grunneierne og 
HTM, hvor grunneierne fikk muligheten til å 
presentere sitt syn på planforslaget. Møte er 
gjennomført og grunneierne jobber nå med egne 
planforslag og har dialog med administrasjonen om 
dette. 

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

Boligprogrammet ble oppdatert våren 2018 og ble 
presentert for politikerne i august. Det er nødvendig 
med en bedre politisk forankring av boligprogrammet. 
Dette vil skje både som del av boligpolitisk plan og 
rullering av kommuneplanen.  

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

Kommunestyret har behandlet strategien og 
tiltaksplan for sykkel og gange.  Tiltaksplanen lå til 
grunn for arbeidet med handlingsprogram og budsjett 
og følges opp ihht. de midlene som er bevilget.  

7 Utarbeide en veinorm for hele 
kommunen. Høst 2018 

Arbeidet pågår.  

8 Utarbeide en kommunal 
parkeringspolitikk. Høst 2018 

Arbeidet er ikke igangsatt.  

9 Innføre avgiftsparkering i Ås sentrum. 
Vår 2018 

Arbeidet pågår. Avgiftsregimet vedtatt av 
kommunestyret ref. K-Sak 73/18. Skiltplan skal 
utarbeides og oversendes SVV for godkjenning. 
Anskaffelse av parkeringsautomat og parkeringsskiver 
må gjennomføres i 2019. 

10 Utarbeide miljøkrav for kommunale 
utbyggingsprosjekter. Høst 2018 

Miljøkrav og ambisjoner er vurdert som egen sak 
tilknyttet hvert enkelt byggeprosjekt. Generelle krav 
vil bli utredet gjennom arbeidet med klima og 
energiplanen. 
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11 Gjennomføre livsløpsberegninger 
(LCC) og klimagassregnskap for nye 
kommunale byggeprosjekter. Årlig 

LCC gjennomføres som en del av forprosjektet på alle 
større byggeprosjekter.  

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

Utkast til regional plan for klima og energi er 
behandlet i formannskapet og vedtaket er sendt 
fylkeskommunen. Den regionale planen vil være et 
viktig grunnlag for arbeidet med kommunens egen 
handlingsplan som igangsettes vår 2019. 

13 Ett av kommunens 
utbyggingsprosjekter skal bygges med 
høy klima- og miljøstandard, og 
fortrinnsvis være et 
innovasjonsprosjekt. 2021 

Ny barnehage på Dyster Eldor var utpekt som 
fokusområde for dette tiltaket. Bygging av 
barnehagen er utsatt og tiltaket vurderes tatt inn i 
klima og energiplanen.  

1.2 Ås skal være et lavenergisamfunn 
14 Ved etablering og reforhandling av 

leasingavtaler skal nullutslippskjøretøy 
prioriteres der det er mulig. Årlig 

Følges opp i kommunens anskaffelsesprosesser.  

15 Gjennomføre et prøveprosjekt med el-
sykler istedenfor tjenestebiler der det 
er praktisk mulig. Høst 2020 

Ikke påbegynt 

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

Arbeidet er påbegynt. Sees i sammenheng med andre 
pågående prosjekter, bl.a. de større 
byggeprosjektene. 

17 Tilrettelegge for en hydrogenstasjon i 
Ås. Vår 2018 

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

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

 Arbeidet er ikke påbegynt. Vil vurderes i arbeidet 
med kommunens klima- og energiplan. 

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

Det er gjennomført to nye sertifiseringer i perioden, 
og kommunen har fått varsel om bedrifter som skal i 
gang.  

20 Utarbeide en plan for videre drift av 
fyrkjeler som reservekilde, men med 
bruk av bioolje.  
Vår 2018 

Planen er utarbeidet og nødvendige tiltak er iverksatt 
eller planlagt. Fyrkjeler med fossil olje er faset ut. 

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

Arbeidet er igangsatt. Ref. K-Sak 65/18. 

22 Gjennomføre EPC1 prosjekt for å 
redusere energibruken i kommunale 
bygg. Vår 2019 

Tiltak i henhold til plan utført. Noe forsinket fremdrift 
som følge av EPC leverandørens konkurs. Arbeidet 
ferdigstilles i 2019. 

23 I samarbeid med NMBU og Åspro 
videreutvikle bygdebikeordningen. 
Årlig 

Bygdebikeordningen er utvidet fra 50 til 100 sykler. 
Nytt låssystem er i drift og fungerer bra. 
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1.3  Ås skal ha en utforming som fremmer folkehelse og livskvalitet 
24 I samarbeid med BaneNor og 

eventuelt andre transportaktører 
utarbeide en plan for stasjonsområdet 
og gjennomføre tiltak ihht. denne. 
Avhenger av ekstern finansiering. Høst 
2018 

Det har vært dialog med BaneNor om et eventuelt 
samarbeid om planlegging og utvikling av stasjons-
området. De ønsker ikke et slikt samarbeid nå og 
bakgrunnen er at BaneNor ikke har noen strategi for 
hva som skal skje omkring Ås stasjon. Kommunen må 
derfor i områdereguleringsplanen for sentralområde 
regulere BaneNor sin eiendom til jernbaneformål og 
forøvrig legge inn en buffersone på begge sider av 
jernbanelinja.  

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

Alle skolene deltar i en eller flere sykkel/gå 
kampanjer. Det er Beintøff, Hopp for hjertet, app for 
registrering av kilometer. Modulskolen mangler 
sykkelstativer for å bli godkjent som sykkelvennlig 
skolen, og Solberg skole sliter med trafikksituasjonen 
pga. byggevirksomhet.  

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

Flerbrukshall og utomhusanlegg på Solberg skole er 
ferdigstilt og tatt i bruk. Kunstgressbanene på Ås og 
Nordby stadion er rehabilitert. Løpebane Ås stadion er 
rehabilitert. Rehabilitering av Store-/Lillebrand er 
planlagt, utførelse forventes i 2019. Ny skytebane 
med tilhørende klubbhus er ferdigstilt og tatt i bruk på 
Ålerudmyra. Lysløypa i Nordskogen er rehabilitert og 
har fått nytt lysanlegg. Turstier er ryddet og merket i 
samarbeid med Ås turlag. 

27 Kartlegge og verdivurdere 
friluftsområdene i Ås. Høst 2018 

Friluftsområdene i Ås og Nordby er kartlagt og 
verdivurdert. Materialet skal på høring, den ferdige 
kartleggingen skal inn i kommunens kartsystem og 
orienteres om i politiske organer. 

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

Arbeidet pågår gjennom godt samarbeid med Ås 
turlag. 

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

Fokus på gode utearealer utgjør en viktig del av alle 
nye byggeprosjekter. Det er bevilget egne 
investeringsmidler til oppgradering av utearealer som 
er fordelt ut på eksisterende skoler og barnehager 
etter innspill fra den enkelte enhet. Uteområdet på 
Nordby skole er prioritert. 

30 Utvikle Breivoll i samarbeid med DNT. 
Årlig 

Intensjonsavtale inngått (K-Sak 15/18). Prosjektgruppe 
etablert. Konseptskisse fra DNT er utarbeidet. 
Forhandling om endelig avtale pågår.  

1.4 Innen 2027 har Ås levende lokalsentra der det er lett å leve miljøvennlig 
31 Ha tett dialog med sentrale aktører 

som NSB, Ruter, Flybussen og 
nabokommunene om 
kollektivtilbudet. Årlig 

Vi har jevnlig dialog med transportaktørene om 
kollektivtilbudet i kommunen. Kommunen har bl.a. 
gitt innspill til Samferdselsplan for Akershus 2019-
2022 og til forhandlinger om byvekstavtale.  
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1.5 Barn og unge skal være aktive i utviklingen av et bærekraftig Ås 
32 Videreutvikle elevrådene, 

ungdomsrådet og barn- og unges 
kommunestyre. Årlig 

Skolene opplever å ha aktive elevråd som er i 
kontinuerlig utvikling. 

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

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

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

 1. og 4.trinn og ungdomstrinn valgfag Teknologi i 
praksis: Alle elever har hatt én dag på Vitenparken 
med opplegg ut fra kompetansemål i læreplanen. Ås 
ungdomsskole har hatt tverrfaglig opplegg Bærekraft 
på Vitenparken. (Sjøskogen og Åsgård skole har hatt 
Xenofobi-prosjekt i samarbeid med Kulturskolen og 
Vitenparken). 2 skoler får hjelp av NMBU til utvikling 
av skolehage som læringsarena.  

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

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

1.6 Ås skal ha en bærekraftig forvaltning av naturmiljø og grønnstruktur 
36 Veilede og informere publikum om 

håndtering av hageavfall, 
hagerømlinger og brunskogsnegler. 
Årlig 

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

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

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

38 Følge opp plan for biologisk mangfold. 
Årlig 

Forslag til plan er behandlet i klima- og miljøutvalget 
og sendt på høring. Det er gjennomført supplerende 
kartlegging av naturtyper i myr- og våtmarksområder 
samt byggesonenære områder som grunnlag for 
planen. Ferdigstilt konsulentrapport med 
feltkartlegging av naturtyper og faglig grunnlag for 
oppdatering av skjøtselsplan for Slorene og 
Kjøyabukta. 
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39 Utarbeide skjøtselsplan for Breivoll. 
2018 

Planen er under utarbeidelse og sees i sammenheng 
med planen for utvikling av Breivoll i samarbeid med 
DNT. 

1.7 Ås skal ha et levedyktig og fremtidsrettet landbruk 
40 Starte kartlegging av etablerere med 

tilleggsnæring i landbruket. Registrere 
bransje, behov for kompetansetiltak 
og etablere nettverk. Vår 2018 

Arbeidet er startet, men har stoppet opp i 
sommer/høst pga. prioritering av avlingsskade. Satt 
opp  for våren 2019. 

41 Bedre tilgangen til kulturlandskapet 
ved å etablere turstier og løyper uten 
konflikt med landbruksinteresser. 
Årlig 

Tiltak er arbeidet med men det er vanskelig å få til 
gode og frivillige avtaler. Tiltaket sees i sammenheng 
med tiltak 42. 

42 Utvikle de kommunale strategiene for 
forvaltning av miljøvirkemidlene 
(SMIL-virkemidlene). Høst 2018 

Arbeidet pågår. Det er utarbeidet 4-årige 
tiltaksstrategier for miljøvirkemidler i landbruket. Nye 
strategier for 2019-22 vil bli utarbeidet. 

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

 Arbeidet pågår og skal avsluttes i 2019. 

 

 Mangfold 

 
Foto: Trond Larsen 

2.1 Barn og unge skal trygghet i hverdagen 
44 Gi informasjon om kommunens tilbud 

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

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

Både barnehagene og skolene arbeider med dette på 
forskjellige måter. Trygghet, trivsel, medbestemmelse, 
sette egne grenser,  læringsmiljø er blant annet 
temaer som tas opp. 

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

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – psykisk 
helsearbeid for barn og unge i gang. I forbindelse med 
vedtak punkt 1a) og 1b), K-sak77/18, vil det legges 
frem en orienteringssak for HOK og HHS april 2019. 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – 
Barneverntjenesten – Hjelpetiltak i hjemme er 
igangsatt etter vedtak i K-sak 4/19.  
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47 Vold i nære relasjoner er en del av 
kommunens beredskapsarbeid. Årlig 

Tiltaket er et av satsningsområdene i 
samarbeidsavtale med Øst politidistrikt som ble 
undertegnet høsten 2018. Ås kommune har også en 
handlingsplan for vold i nære relasjoner fra 2014. 
Denne er ikke revidert  

2.2 innbyggerne i Ås kommune skal ha muligheter til å skaffe seg en inntekt 
48 Kommunen skal på sikt ha minst to 

lærlingeplasser per 1000 innbygger. 
Årlig 

Totalt har kommunen 31 lærlinger ved årsslutt, 
tilsvarer ca 1,5 pr 1000 innbygger. Tallet er stabilt 
sammenlignet med 2017. 

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

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

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

Kontinuerlig arbeid på alle skoler ut fra kartlegginger. 
Skolene bruker Utdanningsdirektoratets 
kartleggingsprøver og kommunal kartleggingsplan for 
grunnskolene i Ås. Spesielt er det vekt på lesing.  

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

Arbeides godt med i faget utdanningsvalg og med råd 
og veiledning til elever og foresatte. 

2.3 Sosiale helseforskjeller i Ås kommune reduseres 
52 Opprettholde og utvikle tilbudet på 

frisklivssentralen i takt med endrede 
behov. Årlig 

Tilbudet er opprettholdt og videreutviklet. I 2018 ble 
det søkt om ulike tilskuddsmidler for videreutvikling. 
Tilbudet har i 2018 dreiet seg noe til å i større grad 
også gi tilbud til gruppen over 67 år. 

2.5 Ås kommune skal være en inkluderende kommune for alle 
53 Oversette sentrale opplysninger om 

barnehager, skoler, kulturskole og 
bibliotek på kommunens nettsider til 
engelsk og eventuelt andre aktuelle 
språk. Årlig 

Alle områdene har engelsk oversettelse av sentrale 
opplysninger, 
og noen steder andre aktuelle språk, men det er 
behov for en revisjon. Det tas i webprosjektet som 
gjennomføres i 2019. 

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

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

55 Gjennomføre prosjekt om yrkesrettet 
arbeidstrening for flyktninger. Årlig 

Prosjektet er gjennomført og avsluttet. 

2.6 Ås kommune er en god kommune å bli gammel i 
56 Følge opp arbeidet med utbreding av 

velferdsteknologi, som en del av en 
vridning av tjenestetilbudet med fokus 
på egenmestring. Årlig 

Det har vært god fremdrift og høy aktivitet i både Ås 
prosjektet og Follo-prosjektet vedr innfasing av 
velferdsteknologi, i hele 2018. Forberedelsene 
nærmer seg slutten og anskaffelser forberedes. 
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 Muligheter 

 
Foto: Hilde Fougner / Ås kommune 

 

3.1 Barn og unge skal ha kompetanse som styrker dem i møtet med framtidas utfordringer 
57 Undersøkende læringsmetoder, kritisk 

tenkning og refleksjon vektlegges i 
opplæringen. Årlig 

Tema både på lærerkurs og skoleledersamlinger. 
Følges opp i ledernettverk (rektor- og 
skoleledermøter). Dette er gjennomført i forhold til 
plan. 

58 Skolene videreutvikles som lærende 
profesjonsfellesskap/ lærende 
organisasjon. Årlig 

Gjennomført og evaluert i forhold til plan. 

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

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

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

Tema på skoleledersamlinger. Fagfornying og 
dybdelæring er satsingsområder høst 2018, på 
skoleledersamlinger, plandag og samlinger på den 
enkelte skole. I tillegg er det nettverkssamlinger på 
tvers av skolene for alle lærere.   

61 Kommunal handlingsplan for et godt 
psykososialt miljø i barnehage, skole, 
SFO følges opp på alle skoler og 
revideres i henhold til gjeldende lover. 
Høst 2018 

Kommunal handlingsplan for et godt psykososialt 
miljø i barnehage, skole, SFO følges opp på alle skoler 
og revideres i henhold til gjeldende lover 

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

Ås kommune har fått tilsagn på ca. 2,2 millioner. 

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

Prosjektet «Syngende kommune» er avsluttet. I og 
med tildeling av fast tilskudd på 2 millioner kroner pr 
år fra Akershus fylkeskommune videreføres arbeidet 
med Follo-piloten i en ny 4-årig avtaleperiode (HOK-
sak 30. mai 2018). 
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3.2 Livslang læring skal være en mulighet for alle 
64 Etterstrebe et helhetlig og oversiktlig 

integrering- og opplæringstilbud for 
voksne som har behov. 2020 

Opplæringstilbudene som favner voksnes rett til 
opplæring etter opplæringsloven kapittel 4A og 
introduksjonsloven, er fra 1.1.19 samlet under én 
enhet – Ås Voksenopplæring. Dette for å kunne tilby 
et bedre individuelt tilpasset opplærings- og 
integreringsløp. Ås Voksenopplæring og Nav Ås er fra 
1. januar 2019 organisert under samme 
kommunalområde – Helse og mestring 

65 Ungdomsskolene tilbyr alternativ 
undervisning i form av flere varianter 
av praksisrettet arbeid. Vår 2019 

Litt varierende på ungdomsskolene.  Arbeidslivsfag, 
gården og elevbedrift med både kantine og verksted. 
Valgfaget innsats for andre bidrar også med mange 
læringsarenaer. 

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

Planen for overganger er revidert og er igangsatt. 
Felles Pedagogisk utviklingsplan for barnehager og 
skoler i Ås 2018-21 er utarbeidet og danner grunnlag 
for utviklingsarbeidet. Barnehager og skole 
samarbeider om overganger. Overgang barnehage og 
skole er utgangspunkt for samarbeidet 

3.3 Ås tettsted skal være et attraktivt sted for studenter og forskere 
67 Ferdigstille reguleringsplan for del av 

Skogveien. Vår 2018 
Reguleringsplan er vedtatt av kommunestyret. Planen 
ble påklaget og klagen ble sent fylkesmannen for 
endelig avgjørelse. Klager fikk ikke medhold. 

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

Kommunen har søkt og mottatt 3,6 millioner kroner til 
et 3-årig prosjekt med formål å etablere attraktive og 
inkluderende møteplasser for barn og unge i Ås 
sentrum og på Breivoll.  Prosjektleder er ansatt og 
prosjektet er i gang med sikte på å etablere 15 
møteplasser årlig i 3-årsperioden.  

3.4 Rammevilkårene for kommunens utdannings- og forskningsmiljøer skal styrkes 
69 Utrede mulighet for et samarbeid med 

Ås videregående skole om tilbud for 
grunnskoleelever som har 
kompetanse til å ta fag på 
videregående skoles nivå. Vår 2018 

Har ikke fått til noe systematisk rundt dette på noen 
av skolene. Transport er et problem for Nordbytun. På 
Ås ungdomsskole tar noen elever  forsert løp via 
internett. 

3.5 Vekst og verdiskaping skal skje  i et samvirke mellom forskning, kultur, næringsliv og offentlig 
sektor 
70 Følge opp Ås kommunes 

næringsstrategi 2016-2028. Årlig 
• Fulgt Samarbeidsplattformens styremøter og 
gjennomført felles Matfagdag hos Nofima 5. juni. 
Bidratt i arbeidet med å starte et prosjekt med Follo-
kommunene og FoU-miljøene på Campus Ås i 
etterkant av Matfagdagen. 
• Gjennomført Kunnskap til lunsj-seminarer og 
morgenmøter med aktørene i Ås sentrum. 
•Gjennomført SmakÅs 2018 sammen med  NMBU, 
Vitenparken, UKA i Ås og Ås landbrukslag.  
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 Kommunen som organisasjon 

 
Foto: Hilde Fougner / Ås kommune 

 

4.1 Ås kommune skal være en aktiv deltaker på vesentlige samfunnsarenaer 
71 Delta aktivt i Follorådet, Follorådets 

faggrupper og andre faglige nettverk i Follo, 
Akershus og i regi av KS. Årlig 

Ivaretas 

4.2 Ås kommune skal ha videreutviklet sin posisjon som en attraktiv og framtidsrettet 
arbeidsgiver 
72 Utbedre infrastruktur for fiber og trådløst 

nettverk i det kommunale nettet. Årlig 
Alle  skoler og barnehager har  nå trådløst nett,  
men det gjenstår oppgraderingsarbeid ved noen 
lokasjoner.  

73 Utarbeide en fremtidsrettet 
virksomhetsarkitektur. 2020 

Det jobbes fortløpende med utviklingen av 
virksomhetsarkitekturen i Ås kommune,  
men arkitekturen harmoniseres i fremtiden med 
de andre kommunene i Stor Follo samarbeidet.    

74 Planlegge og gjennomføre 
lederutviklingstiltak knyttet til 
medarbeiderundersøkelsen og 
arbeidsstrategien. Må tilpasses 
budsjettsituasjonen. 

Det er gjennomført kompetansetiltak via 7 
enhetslederforum, frokostmøter og deltakelse 
på annen ekstern og intern opplæring. 

75 Gjennomføre Omstillingsprosjektet 2017-
2020. Se nærmere beskrivelser i kapittel 
5.17. 2020 

Prosjektet har fulgt vedtatte planer. Ny 
organisasjon ble satt 1.1 2019. Videreføres. 

4.4 Innbyggerne i Ås kommune skal være godt informert om kommunens tjenester 
76 Kommunikasjonsstrategi med handlingsplan 

revideres. Vår 2019 
Kommunikasjonsstrategien er revidert og 
godkjent av ledergruppa.  
Det jobbes nå med en handlingsplan 

77 Legge til rette for informasjon og dialog i 
kommunens kanaler som nettsted, sosiale 
medier, apper, og chat-tjeneste. Årlig 

Iverksatt 
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78 Min kommunale side etableres med 
integrasjon mot fagsystemer som gir 
innbyggeren informasjon og status i 
kommunale saker. 2020 

Iverksatt 

79 Styrke dialogen mellom kommune, 
innbygger og folkevalgt i sosiale medier for 
større grad av medvirkning i utformingen og 
utviklingen av kommunale tjenester. Årlig 

Prosjektet "Klart språk" har jobbet systematisk 
med brukertesting og vasking av kommunens 
tekster ved flere kommunalområder.  
Kommunalteknikk bør nevnes spesielt. Tiltak 
som vasking av tekster og kompetanseheving av 
ledere og saksbehandlere i Klart språk er 
gjennomført. 

4.5 Ås har  god beredskap når det gjelder samfunnssikkerhet 
80 Gjennomføre årlige øvelser på 

beredskapsområdet. Årlig 
Se punkt 87. I tillegg planlegges en mindre 
øvelse i opprettelse av EPS på Kulturhuset og 
noen enkle skrivebordsøvelser ut i enhetene. 
Kommunen har også etablert opplæring i 
beredskap for nye ledere to ganger i året. 

81 Revidere risiko- og sårbarhetsanalyse på 
enhetsnivå, og utarbeide prioriterte 
tiltaksplaner. 2018 

Arbeidet pågår.  

82 Videreutvikle beredskapsplan og definere 
tiltak for håndtering av vold og kriser mot 
kommunale barnehager, skoler og andre 
større offentlige. Vår 2018 

Overordnet beredskapsplan er revidert i 
henhold til ny organisasjon. Barnehage og skoler 
benytter kriseportalen.no som beskriver tiltak 
for ulike hendelser i sine enheter. Det arbeides 
med beredskapsplanverk i enhetene (punkt 81) 
og tiltak for håndtering av vold og kriser er en 
del av dette arbeidet. 

83 Definere tiltak som motvirker isolering av 
etniske eller religiøse grupper i 
befolkningen. Årlig 

Arbeidet pågår 

84 Informasjon om kommunens 
beredskapsarbeid oppdateres på 
kommunens hjemmesider. Årlig 

Gjennomført 

85 Arrangere et felles seminar med 
kommunens og NMBU sin kriseledelse. Årlig 

Ny samling gjennomføres høsten 2019. 

86 Gjennomføre en beredskapsøvelse sammen 
med NMBU. Vår 2018 

Gjennomført og evaluert. 

87 Samordne beredskapsplanverk mellom 
NMBU og kommunen på kryssende 
områder. Høst 2018 

Tiltaket er videreutviklet. Det er opprettet et 
samarbeid mellom Ås kommune, NMBU, NIBIO, 
Veterinærinstituttet, Øst politidistrikt og Follo 
brannvesen. Hensikten er å forberede til 
veterinærinstituttet skal være på plass i 2020, 
samkjøre de ulike planverkene og vurdere en 
større felles øvelse. 

4.6 Kulturlivet, næringslivet og frivillige organisasjoner deltar sammen med kommunen i 
utviklingen av samfunnet 
88 Utrede og utvikle frivilligsentralens rolle og 

funksjon. Høst 2018 
Dette må sees i sammenheng med 
organisasjonsendringen, slik at arbeidet starer 
for fult opp i 2019. I 2018 har man jobbet med å 
få på plass Frivilligmeldingen, slik at man har 
grunnlaget for det videre arbeidet. 



11/19 Ås kommune - Årsmelding 2018 - 19/00056-1 Ås kommune - Årsmelding 2018 : Årsmelding 2018 med årsberetning

 

73 
 

 Verbalvedtak 
Verbalvedtak Rapportering 31.12.18 
V-1 Finansieringsmodellene for skole og SFO gjennomgås 

med vekt på å få mest mulig læring, en rimelig 
fordeling mellom skolene, spesialtjenester og gi en god 
forutsigbarhet/langsiktighet.  

Ny finansieringsmodell for SFO er 
effektuert per 1. januar 2019. SFO 
har gått over til rent 
utgiftsbudsjett med 
hjemmelstyring 

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

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

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

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

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

K-Sak 65/18 

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

Depositum med NAV garanti er 
innført 

V-6 Det utarbeides en strategi for vintervedlikehold av vei, 
fortau, gangveier og sykkelveier, herunder hvorvidt Ås 
kommune skal ha barmarksstrategi for gang- og 
sykkelveier.  

Utredes i 2019 etter vedtatt tiltak i 
tiltaksplan for sykling og gange 
med tilhørende midler. 

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

Kartleggingen er gjennomført og 
sak ble behandlet i 
kommunestyret , jf. K-sak 88/18 

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

Arbeidet har pågått i 2018, planen 
ferdigstilles i 2019. 

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

Ses i sammenheng med punkt V-8. 

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

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

Skolehageprosjektene i samarbeid 
med NMBU hadde oppstart 
november - desember 2018 

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

Inntatt som grunnlag i de 
kommunale byggeprosjektene. 

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

Det er krav til kurs i 
arbeidsvarsling ved alle arbeider 
på/ved vei. Dette medfører at 
frivillige ikke kan utføre dette 
arbeidet. Ås kommune har ikke 
tilgjengelige ressurser til å rydde 
søppel langs alle kommunale 
veier, turveier og uteområder. 
Utvalgte strekninger tas ved behov 
og kapasitet.  

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

Finansreglementet er gjennomgått 
og vedtatt, jf.  K-Sak 29/18. 

V-15 Rådmannen starter prosessen med raskest mulig 
oppsigelse av avtalen med Orange Helse, og 
rapporterer tilbake til kommunestyremøte. Frist: Mars 
2018.  

Kvittert ut. Rammeavtalen eies av 
Ski kommune, og kan ikke endres. 

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

Ås kommune er deltaker i et for-
kommuneprosjekt sammen med 
NMBU. 

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

Iverksatt 
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4 Omstillingsprosjektet 

Fig 29. Skisse for organisering av omstillingsprosjektet 2019-2020. 

Omstillingsprosjektet er halvveis i sin 4-årsperiode. De første 2 årene har 
generert betydelige endringer i organisasjonen og gitt økt kunnskap som 
anvendes i forbedrings- og utviklingsarbeid. Det er gjennomført 14 ulike 
arbeidsgrupper i 2-årsperioden, i tillegg til et eget kartleggingsprosjekt, og en 
rekke mindre og større workshops og linjestyrte endringer. 

Fra 2019 vil prosjektet videre ha fokus på å realisere endringer gjennom 
linjeprosjekter i de nyetablerte virksomhetene. I 2019 vil alle virksomheter 
utfordres på omstilling i tjenestene. Parallelt går også delprosjektene som skal 
støtte opp om endringsarbeid og digitalisering i kommunen. 

 Omorganisering 
Rådmannen har i 2018 gjennomført omorganiseringsprosesser med sikte på en 
ny organisering fra 1.januar 2019. Den nye organiseringen er vist i figuren 
nedenfor. 

 

Fig 30. Organisasjonskart for Ås kommune gjeldende fra 1.1.2019 

Rådmann
Rådmannens 
ledergruppe

Delprosjekter

Digitalt førstevalg Velferdsteknologi Administrative 
prosesser

Nye linjeprosjekter 
2019

Virksomheter
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 Delprosjekter 2018 

 Administrative prosesser 
Hovedmålet for prosjektet er at tverrfaglige administrative prosesser skal være 
effektivt fordelt mellom tjenesteenheter og stabsenheter. Dette gjør det mulig for 
organisasjonen å håndtere fremtidig vekst i ansatte, uten tilsvarende økte 
ressurser.  

I 2018 har prosjektet kartlagt hvordan ledere på ulike nivåer opplever de 
administrative prosessene. Dette har resultert i noen prosesser prosjektet skal se 
videre på. Blant annet har prosjektet sett på hvordan ansettelser foregår. 
Prosjektet har også mottatt resultater og forslag til tiltak fra arbeidsgruppa 
Merkantile ressurser. Disse tas med i det videre arbeidet.  

Kartleggingene som er gjort i løpet av omstillingsprosjektet har vist at Ås 
kommune har potensiale for å bedre de ansattes tilgang til informasjon. 
Forbedringene er knyttet opp til både hvordan systemene er bygd opp, 
forankring av bruken av dem, og tydeliggjøring av hvor ulik informasjon skal 
være tilgjengelig. Prosjektet har kommet med forslag til noen tiltak som er i 
gangsatt. Arbeidet fortsetter i 2019.   

 Velferdsteknologi 
Prosjektet «Lengre selvhjulpen – herre over eget liv» er etablert med 
prosjektgruppe og prosjektleder. Prosjektet har pasienten i fokus. Dette 
innebærer at de skal få rett tjeneste til rett tid, god kvalitet på tjenestene, 
egenmestring, hverdagsmestring, trygghet, og på den måten ha en så god 
livskvalitet som mulig. For de ansatte skal velferdsteknologi være en støtte til å 
gi en bedre tjeneste og også være tidsbesparende så det er mulig å ta imot alle 
de nye pasientene som vi vet vil komme.  

Prosjektet har i 2018: 

– Gjennomført to workshoper med deltaker fra ulike tjenestesteder, intervjuet 
ansatte, ledere og brukere, samt en gjennomført spørreundersøkelse blant 
ledere og ansatte. Innspillene har bidratt til utkast for nye tjenesteforløp for 
de ulike velferdsteknologiene. 

– Velferdsteknologiprosjektet er presentert i ulike sammenhenger som en del 
av forankringsarbeidet og publisert informasjon om velferdsteknologi på 
internett/intranett 

– Prosjektet har samlet informasjon om teknologi som er brukt til å lage 
grunnlag for utarbeidelse av anbud og kartlagt mulige kandidater til valgt 
teknologi. Arbeidet med kriterier for tildeling, brukeravtaler og samtykke er 
påbegynt, samt kartlegging av potensielle gevinster. 

– Prosjektgruppen har deltatt på kurs og seminarer for å øke kompetansen, 
samt deltatt aktivt i Follo-prosjektet med 2 faste medlemmer. Prosjektet har 
også bidratt inn i Velferdsteknologi ABC. 
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Prosjektet satser på at medisindispenser kan settes inn som en del av tjenestene 
for hjemmesykepleien i august/september 2019. forutsatt at noen 
avklaringsbehov er håndtert. 

Når det gjelder GPS lokalisering og digitalt tilsyn ser vi på muligheter for å koble 
dette til samme avtale som trygghetsalarmene og som gir oss mulighet til å teste 
ut dette før sommeren. Dette forutsetter at lovverket tillater oss å inngå denne 
type avtale og krever de samme avklaringene som for medisindispenser. 

 

 Digitalt førstevalg 
Prosjektet «Digitalt førstevalg» ble etablert med mål om at innbyggere og 
næringsliv skal ha et digitalt førstevalg for tjenester fra og kommunikasjon med 
Ås kommune. Digitalt førstevalg skal også gjelde i interne arbeidsprosesser. 
Delprosjektet har i første fase hatt fokus på metodikk, kartlegging, arkitektur og 
porteføljeforvaltning.  

Prosjektet har i 2018 behandlet 76 digitaliseringsprosjekter i porteføljen. Av 
disse ble 24 prioritert ned og satt på hold. De resterende 52 er det jobbet med i 
løpet av året, hvorav 20 digitaliseringsprosjekter ble ferdig implementert og 
avsluttet.  

Ansatte i Ås kommune bruker over 70 ulike fagsystemer som støtte i 
tjenesteproduksjonen og merkantile oppgaver. Det har vært fokus på opplæring 
og utvidet bruk av allerede implementerte systemer. I løpet av 2018 gikk 
barnevern og voksenopplæring over til fullelektronisk arkiv.  

Ås kommune topper landsstatistikken, med 56 % av innbyggerne med en digital 
postkasse. Det jobbes nå med å øke andelen digitale utsendelser. 31 % av 
utgående post, 85 % av inngående fakturaer og 78 % av utgående fakturaer var 
digitale i 2018.   

Noen sentrale utviklingstiltak i 2018: 

– Det er utarbeidet oversikt og protokoller på alle systemer og registre hvor Ås 
kommune lagrer personopplysninger, dette gir bedre kontroll med 
informasjonssikkerhet og personvern.  

– Det er skiftet ut og installert nye vannmålere for de fleste husstandene i Ås. 
Innbyggerne slipper nå å rapportere vannforbruket sitt, fordi kommunen 
leser av vannmålerne direkte via radiosignaler.  

– Innenfor helseteknologi har vi utvidet vårt ikt-fagsystem, slik at 
helsepersonell kan få tilgang til informasjon om tidligere journaler og 
journalføring på mobile enheter hjemme hos brukeren og på pasientrommet. 
Medisinbestilling som tidligere gikk via faks, bestiller vi nå digitalt.   

– I løpet av 2018 har alle kommunale barnehager i Ås nettbrett i avdelingene 
og elevene ved seks av sju barneskoler har eget nettbrett.  
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I arbeid
32

På hold
24

Implementert
20

– Ås kulturhus har tatt i bruk digitale nøkler, digital møtebooking og 
infoskjermer. Arrangementet Kulturhack brukte kunstig intelligens og 
teknologi til å skape kunst- og kulturuttrykk. Via appene Bookbites og 
PressReader kan innbyggerne låne, reservere og lese ebøker, lydbøker, 
aviser og tidsskrifter.  

Fig 31: Det ble meldt inn totalt 76 
digitaliseringsprosjekter. Av disse ble 24 prioritert ned og 
satt på hold. De resterende 52 er det jobbet med i løpet 
av året, hvorav 20 digitaliseringsprosjekter ble ferdig 
implementert og avsluttet.  

 

 

 

 

 Arbeidsgrupper 2018 
Det ble i 2018 igangsatt 4 arbeidsgrupper som i løpet av året har levert 
sluttrapport. Disse arbeidsgruppene har vært innenfor følgende områder: 

- Tilskuddsforvaltning 
- Merkantile ressurser 
- Innkjøp 
- Frivillighet 

Arbeidsgruppene har bidratt med kartlegging av dagens rutiner, praksis og 
utfordringer, samt gitt innspill og anbefalinger til videre oppfølging. Alle 
arbeidsgruppene har bidratt med styringsinformasjon som er viktig for videre 
utvikling og forbedring av prosesser og organisering. 
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Vedlegg 1: Oppfølging av politiske vedtak 
 
Kommunestyret (K) 

I kommunestyret 2018 ble det satt opp 96 saker. 51 saker er effektuert, 30 saker er under 
behandling, 10 saker ble utsatt, 4 saker er påklaget og 1 sak bortfalt. 

Det ble avholdt 9 møter, hvorav ett ekstraordinært. 

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

Møtedato K-sak Sakstittel Behandlingsstatus 
    SAKER IKKE EFFEKTUERT 2015-2017:   
18.11.2015 10/15 Ljungbyveien 17 - Utvidet budsjettramme Under oppfølging, PBK-sak 

2/15 -10.12.2015, K-sak 
67/16 - 07.09.2016. 
Tilleggsfinansiering 
nødvendig (ref F-Sak 7/19 
- 30.01.2019) 

20.04.2016 24/16 Byggeprosjekt brukertilpassede boliger, 
Solfallsveien 

Bygging pågår 

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

Ekspropriasjon 
gjennomført. Utbedring 
av veigrunn utført. 

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

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

15.03.2017 11/17 Alternativer for bruk av Bjørnebekk Under oppfølging 
23.05.2017 27/17 Voksenopplæring - organisasjonsendring Effektuert. Se K-sak 27/18, 

15.05.2018 
21.06.2017 30/17 Skolebehovsanalyse Ås sentrum 2017 Effektuert 
  54/17 Forvaltningsrevisjonsrapport - 

Barneverntjenesten - Hjelpetiltak i hjemmet 
Under oppfølging, se K-
sak 4/19, 13.02.2019 

  55/17 Forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll Effektuert, se K-sak 76/18, 
24.10.2018 

22.11.2017 60/17 Frivilligsentralens styringsstruktur og 
organisasjonsform 

Under oppfølging 

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

Effektuert i tråd med 
vedtatte planer 

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

Se K-sak 72/18, 
24.10.2018 

  84/17 Nordby barnehage. Konsept Bygging pågår 
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    1. TERTIAL 2018   
14.02.2018 1/18 Sak fra kontrollutvalget - Rådmannens 

oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport 
om samfunnssikkerhet og beredskap 

Effektuert 

  2/18 Sak fra kontrollutvalget - Kontrollutvalgets 
årsrapport 2017 

Effektuert 

  3/18 Bosetting av flyktninger 2018  Effektuert 
  4/18 ACT-team i Follo Effektuert 
  5/18 Endring av praksis i Ås kommune etter 

"avlaster 2 dommen" i høyesterett 
Effektuert  

  6/18 Fastsettelse av tilsynsavgift for salgssteder av 
tobakksvarer 

Effektuert  

  7/18 Søknad om lån - Renovering av Brønnerud 
Grendehus 

Effektuert 

  8/18 Tømrernes feriehjem og Askehaugåsen - 
Gjennomføring og finansieringsmodell 

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

  9/18 Barnefattigdom Under oppfølging. Se K-
sak 87/18, 21.11.2018 

  10/18 Flerbrukshall ved Ås videregående skole - 
tribune 

Se K-sak 31/18, 
15.05.2018 og K-sak 
94/18, 12.12.2018 

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

Effektuert 

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

Effektuert 

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

Utsatt, Se K-sak 21/18, 
04.04.2018 

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

Påklaget. Se 
klagebehandling i K-sak 
42/18, 20.06.2018.  

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

Intensjonsavtale inngått 
(K-Sak 15/18). 
Prosjektgruppe etablert. 
Konseptskisse fra DNT er 
utarbeidet. Forhandling 
om endelig avtale pågår.  

  16/18 Vei- og gateplan for Ås sentralområde Effektuert. Følges opp i 
arbeidet med 
områdereguleringsplanen 
for Ås sentralområde. 



11/19 Ås kommune - Årsmelding 2018 - 19/00056-1 Ås kommune - Årsmelding 2018 : Årsmelding 2018 med årsberetning

 

81 
 

  17/18 Dimensjoneringsgrunnlag med 
fortettingsstrategier 

Effektuert. Følges opp i 
arbeidet med 
områdereguleringsplanen 
for Ås sentralområde. 

  18/18 R-298 Detaljreguleringsplan for Haug gård Effektuert  
  19/18 R-309 Detaljreguleringsplan for Kvestad gård Effektuert  

  20/18 Tilstandsrapport 2017 med utviklingsmelding 
2018 

Utsatt. Se K-sak 28/18, 
15.05.2018 

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

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

    2. TERTIAL 2018   
15.05.2018 22/18 Tandbergløkkas tilhørighet etter 2020 Effektuert 
  23/18 Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune 2018-

2030 
Under oppfølging. Se K-
sak 45/18, 20.06.2018. 

  24/18 Ås demenssenter. Sluttrapport Effektuert 
  25/18 Økonomiske beregninger ved etablering av 

døgnkontinuerlig legevakttilbud ved Follo 
lokalmedisinske senter (Follo LMS) for 
kommunene Frogn, Enebakk og Ås. 

Effektuert 

  26/18 Omstillingsprosjektet på Moer sykehjem Under oppfølging  
  27/18 Voksnes rett til opplæring - organisering og 

tilbud 
Effektuert 

  28/18 Tilstandsrapport 2017 med utviklingsmelding 
2018 

Under oppfølging 

  29/18 Revidering av Ås kommunes finansreglement Effektuert 

  30/18 Søndre Follo Renseanlegg IKS - Oppfyllelse av 
rensekrav 

Effektuert 

  31/18 Flerbrukshall ved Ås videregående skole og 
Åsgård skole 

Se K-sak 94/18, 
12.12.2018 

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

Utsatt, se K-sak 56/18, 
20.06.2018 

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

Rådhusplassen 29 er 
rehabilitert og modulbygg 
på "Hangartomta" 
skrinlagt 

  34/18 Integrering av flyktninger i Ås Effektuert 
  35/18 Uttreden av kommunale verv 

- Anne Hjørnegård Bjerke (Sp) - Nyvalg 
Effektuert 

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

Effektuert 



11/19 Ås kommune - Årsmelding 2018 - 19/00056-1 Ås kommune - Årsmelding 2018 : Årsmelding 2018 med årsberetning

 

82 
 

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

Utsatt. Se K-sak 51/18, 
20.06.2018 

  38/18 Ås kommunes årsmelding 2017 Utsatt. Se K-sak 52/18, 
20.06.2018 og K-sak 
71/18, 12.09.2018 

  39/18 Ås kommunes årsregnskap 2017 Effektuert 
  40/18 Rapport om selskapskontroll - Søndre Follo 

Renseanlegg IKS 
Utsatt. Se K-sak 53/18, 
20.06.2018 og K-sak 
61/18, 12.09.2018 

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

Påklaget. Se K-sak 85/18, 
21.11.2018 

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

Fylkesmannens 
avgjørelse: Kommunens 
vedtak oppheves. Se 
HTM-sak 10/19, 
07.03.2019 og F-sak 
12/19, 13.03.2019 

  43/18 Åsgård skole. Konsept Under oppfølging. Se K-
sak 83/18, 21.11.2018 

  44/18 Ås kommunes reglementer - revidering Effektuert 
  45/18 Tiltaksplan for sykling og gange for Ås 

kommune 2019-2022  
Under oppfølging 

  46/18 Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2019-2022 Under oppfølging 
  47/18 Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Under oppfølging 
  48/18 Skolebehovsanalyse Ås nord 2018-2030 Utsatt. Sak forventes 

våren 2019 
  49/18 Ny samarbeidsavtale med Norges 

musikkhøgskole og Akershus fylkeskommune 
- Follo-piloten 

Effektuert 

  50/18 Endringer i barnehageloven - 
minimumsnorm for bemanning 

Utsatt. Se K-sak 62/18, 
12.09.2018 

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

Effektuert 

  52/18 Ås kommunes årsmelding 2017 Utsatt. Se K-sak 71/18, 
12.09.2018 

  53/18 Rapport om selskapskontroll - Søndre Follo 
Renseanlegg IKS 

Utsatt. Se K-sak 61/18, 
12.09.2018 

  54/18 1. tertialrapport 2018 Effektuert 
  55/18 Budsjettreguleringer 1. tertial 2018 Effektuert 
  56/18 Utflytting av kommunale virksomheter 

lokalisert i Rådhusplassen 29. Endret løsning 
Effektuert 
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    3. TERTIAL 2018   
12.09.2018 57/18 Kroer skole - Struktur og drift fra 2019 Effektuert 
  58/18 Ny administrativ organisering av Ås 

kommune 
Under oppfølging 

  59/18 Klima- og miljøutvalg (KMU) - Valg Effektuert 
  60/18 Sak fra kontrollutvalget - Oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapport - 
Samhandlingsreformen 

Under oppfølging 

  61/18 Rapport om selskapskontroll - Søndre Follo 
Renseanlegg IKS 

Under oppfølging 

  62/18 Endringer i barnehageloven - 
minimumsnorm for bemanning 

Effektuert 

  63/18 R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby 
barnehage 

Påklaget. Se 
klagebehandling i K-sak 
96/18, 12.12.2018 

  64/18 Midlertidig forbud mot tiltak innenfor 
området Tømrernes Feriehjem og 
Askehaugåsen - R-307 

Områderegulering pågår. 
Forbudet står til planen er 
vedtatt (maks 4 år). 

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

Under oppfølging 

  66/18 Flytting av garantiansvar fra Åspro AS til 
Åspro administrasjon og utvikling AS 

Effektuert 

  67/18 Møteplan 2019 - formannskapet og 
kommunestyret 

Effektuert 

  68/18 Fastsetting av valgdag - Kommunestyrevalg 
og fylkestingsvalg 2019 

Effektuert 

  69/18 Valg av overtakstnemnd, ny behandling av 
punkt 1 i vedtak i K-sak 35/18. 

Effektuert 

  70/18 Uttreden av kommunale verv - Elisabeth 
Sannum Vangen (Sp) - Nyvalg 

Effektuert 

  71/18 Ås kommunes årsmelding 2017 Effektuert 
24.10.2018 72/18 Tomt for lokalisering av ny svømmehall i 

nærhet til Ås sentrum 
Tomtevalg avklart. Ny 
svømmehall mangler 
finansiering. 

  73/18 Parkeringsbestemmelser i Ås sentrum Under oppfølging 
  74/18 2. tertialrapport 2018 Under oppfølging 
  75/18 Budsjettreguleringer 2. tertial 2018 Effektuert 
  76/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - 

Internkontroll i Ås kommune 
Effektuert 

  77/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk 
helsearbeid for barn og unge 

Under oppfølging 

  78/18 Forvaltningsrevisjonsrapport – Investeringer 
og gjeld i Ås kommune 

Under oppfølging 
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  79/18 Stemmekretsinndeling i Ås kommune 
gjeldende fra og med kommunestyrevalg og 
fylkestingsvalg 2019 

Effektuert 

  80/18 Modulskole Ås stadion - Sluttrapport Effektuert 
  81/18 Uttreden av kommunale verv - Jon Fartein 

Lygre Hoel (MDG) - nyvalg 
Effektuert 

  82/18 Ny administrativ organisering, 
stillingsbeskrivelser 

Effektuert 

21.11.2018 83/18 Åsgård skole. Konsept. Eventuelle 
konsekvenser av innsigelser til 
reguleringsplanen 

Under oppfølging 

  84/18 Rustad skole. Materialvalg på uteområdene Under oppfølging 
  85/18 R-311 Detaljreguleringsplan for del av 

Skogveien - Klage på vedtak 
Fylkesmannen har i brev 
av 21.02.2019 stadfestet 
kommunestyrets vedtak. 
Klagen førte ikke fram. 

  86/18 R-304 Detaljreguleringsplan for 
Europankvartalet - Gjennomgående vei 

Under oppfølging 

  87/18 Barn i lavinntektsfamilier Bortfalt. Se F-sak 93/18, 
21.11.2018 

  88/18 Gjennomgang av kommunens fond Effektuert 
  89/18 Søknad om fritak fra kommunale verv - Ivar 

Ekanger (Ap) 
Effektuert 

  90/18 Søknad om permisjon fra kommunale verv - 
Wenche Berg (Ap) 

Effektuert 

12.12.2018 91/18 Rådmannens forslag til Handlingsprogram 
2019 -2022 med økonomiplan 2019 

Effektuert. Deler av 
vedtaket er under 
oppfølging.  

  92/18 Søknader om fritak for eiendomsskatt § 7 for 
2019 

Effektuert 

  93/18 Valg av revisjonsordning Under oppfølging 
  94/18 Fleridrettshall ved Ås videregående skole Under oppfølging 
  95/18 R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 

18 med flere 
Vedtaket i K-styret er 
påklaget av naboer i brev 
datert 11.02.2019 

  96/18 R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby 
barnehage - klage på vedtak 

Sendt fylkesmannen for 
endelig avgjørelse. 
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Formannskapet (F) 

I formannskapet 2018 ble det satt opp 97 saker. 20 saker er effektuert, 62 saker er videresendt 
kommunestyret for endelig vedtak, 2 saker er under oppfølging, 8 saker ble behandlet 2 ganger, 2 
saker er påklaget, 2 saker er tilbakesendt rådmannen, 1 sak er bortfalt.  

Det ble holdt 13 møter, hvorav 4 ekstraordinære. 

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

 

Møtedato F-sak Sakstittel Behandlingsstatus 
    SAKER IKKE EFFEKTUERT 2012-2017:   
11.04.2012 16/12 Salg av Dyster-Eldor Effektuert. Se F-sak 13/18, 

31.01.2018 og 
formannskapsmøte 
25.09.2018. 

28.01.2015 12/15 Langsiktig leieavtale - Moerveien 10 Leieavtalen forlenget til 
31.12.2022. Se K-sak 
20/17, 19.04.2017 og K-
sak 56/18, 20.06.2018. 
Formannskapet presiserte 
16.01.2019 at de ønsker  
utredning om utbygging 
av rådhuset i 
eie/leiesaken. 

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 

Effektuert 

05.04.2017 22/17 Nordby barnehage - Mulighetsstudie Under oppfølging 
10.05.2017 35/17 Ljungbyveien Bolig og Avlastning - 

statusrapport etter evaluering av innkomne 
tilbud 

Effektuert 

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

Under oppfølging 

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

Under oppfølging. 

    1. TERTIAL 2018   
08.01.2018  Vedrørende utredning av grensejustering 

mellom Ski og Ås kommuner 
Drøfting i 
kommunereformgruppen 
(utvidet formannskap) 

31.01.2018 1/18 Bosetting av flyktninger 2018 - saksfremlegg Se K-sak 3/18, 14.02.2018 
 2/18 ACT-team i Follo Se K-sak 4/18, 14.02.2018 
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 3/18 Endring av praksis i Ås kommune etter 
"avlaster 2 dommen" i høyesterett 

Se K-sak 5/18, 14.02.2018 

 4/18 Fastsettelse av tilsynsavgift for salgssteder av 
tobakksvarer 

Se K-sak 6/18, 14.02.2018 

 5/18 Søknad om lån - Renovering av Brønnerud 
Grendehus 

Se K-sak 7/18, 14.02.2018 

 6/18 Tømrernes feriehjem og Askehaugåsen - 
Gjennomføring og finansieringsmodell 

Se K-sak 8/18, 14.02.2018 

 7/18 Uttreden av kommunale verv - Ingunn 
Bohmann (MDG)- Nyvalg 

Se K-sak 11/18, 
14.02.2018 

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

Effektuert 

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

Effektuert 

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

Effektuert 

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

Bortfalt pga flytting. Se ny 
sak F-sak 39/18, 
02.05.2018 

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

Se K-sak 12/18, 
14.02.2018 

 13/18 Dyster Eldor II - mulig salgsprosess Anbudsfrist 19.09.2018. 
Effektuert, se 
formannskapets møte 
25.09.2018 

 14/18 Klage på avslag om omsorgsbolig Effektuert 
 15/18 Barnefattigdom Se K-sak 9/18, 14.02.2018 
 16/18 Flerbrukshall ved Ås videregående skole - 

tribune 
Se K-sak 10/18, 
14.02.2018 

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

Se K-sak 14/18, 
21.03.2018 

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

Effektuert 

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

Se K-sak 15/18, 
21.03.2018 

 20/18 Program folkehelse Effektuert 
 21/18 Grensejustering mellom Ås og Ski - vurdering 

av områder for justering ut fra innbyggernes 
ønsker 

Se K-sak 13/18, 
21.03.2018 

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

Se K-sak 21/18, 
04.04.2018 
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    2. TERTIAL 2018   
02.05.2018 23/18 Ås kommunes årsmelding 2017 Se K-sak 71/18, 

12.09.2018 
 24/18 Ås kommunes årsregnskap 2017 Se K-sak 39/18, 

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

15.05.2018 
 26/18 Økonomiske beregninger ved etablering av 

døgnkontinuerlig legevakttilbud ved Follo 
lokalmedisinske senter (Follo LMS) for 
kommunene Frogn, Enebakk og Ås. 

Se K-sak 25/18, 
15.05.2018 

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

 28/18 Voksnes rett til opplæring - organisering og 
tilbud 

Se K-sak 27/18, 
15.05.2018 

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

Se K-sak 23/18, 
15.05.2018 

 30/18 Ås kommunes reglementer - revidering Se F-sak 48/18, 
06.06.2018 

 31/18 Revidering av Ås kommunes finansreglement Se K-sak 29/18, 
15.05.2018 

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

Effektuert 

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

Påklaget, se F-sak 68/18, 
29.08.2018 

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

Utsatt, se F-sak 59/18, 
06.06.2018 

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

Effektuert 

 36/18 Søndre Follo Renseanlegg IKS - Oppfyllelse av 
rensekrav 

Se K-sak 40/18, 
15.05.2018 

 37/18 Fleridrettshall ved Ås videregående skole og 
Åsgård skole 

Se K-sak 31/18, 
15.05.2018 

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

Se K-sak 32/18, 
15.05.2018 

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

Se K-sak 36/18, 
15.05.2018 

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

Effektuert. Søkt om 
forlengelse, se F-84/18, 
10.10.2018 

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

Se K-sak 35/18, 
15.05.2018 

 42/18 Årlig lønnsevaluering av rådmannen Effektuert 
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 43/18 Kunstinstallasjon som en del av SmakÅs2018 Effektuert 
 44/18 Tandbergløkkas tilhørighet etter 2020 Se K-sak 22/18, 

15.05.2018 
06.06.2018 45/18 Skolebehovsanalyse Ås nord 2018-2030 Se K-sak 48/18, 

20.06.2018 
 46/18 Ny samarbeidsavtale med Norges 

musikkhøgskole og Akershus fylkeskommune 
- Follo-piloten 

Se K-sak 49/18, 
20.06.2018 

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

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

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

Se K-sak 42/18, 
20.06.2018 

 50/18 Åsgård skole. Konsept Se K-sak 43/18, 
20.06.2018 

 51/18 Tiltaksplan for sykling og gange for Ås 
kommune 2019-2022 til politisk behandling 

Se K-sak 45/18, 
20.06.2018 

 52/18 Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2019-2022 Se K-sak 46/18, 
20.06.2018 

 53/18 Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Se K-sak 47/18, 
20.06.2018 

 54/18 Endringer i barnehageloven - 
minimumsnorm for bemanning 

Se K-sak 50/18, 
20.06.2018 

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

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

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

Effektuert 

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

Se F-sak 7/19, 30.01.2019 

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

Effektuert 

 60/18 Planrammer og budsjettforutsetninger 2019-
2022 

Effektuert 

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

 62/18 Ny administrativ organisering av Ås 
kommune 

Se K-sak 58/18, 
12.09.2018 

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

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

Utsatt, se F-sak76/18, 
10.10.2018 
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 65/18 Budsjettering av lokalkostnader (FDV)  - 
oppfølging av verbalvedtak 

Se K-sak  65/18, 
12.09.2018 

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

Under oppfølging 

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

Utsatt, se F-sak 77/18, 
10.10.2018  

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

 Påklaget, se F-sak 4/19, 
30.01.2019 

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

Under oppfølging 

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

Se K-sak 66/18, 
12.09.2018 

 71/18 Møteplan 2019 - formannskapet og 
kommunestyret 

Se K-sak 67/18, 
12.09.2018 

 72/18 Fastsetting av valgdag - Kommunestyrevalg 
og fylkestingsvalg 2019 

Se K-sak 68/18, 
12.09.2018 

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

Se K-sak 69/18, 
12.09.2018 

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

Se K-sak 70/18, 
12.09.2018 

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

Effektuert 

    3. TERTIAL 2018   
25.09.2018  Salg av Dyster-Eldor II Effektuert, jf. informasjon 

i formannskapets 
protokoll 10.10.2018.  

10.10.2018 76/18 Tomt for lokalisering av ny svømmehall i 
nærhet til Ås sentrum 

Se K-sak 72/18, 
24.10.2018 

 77/18 Gnr 27 bnr 30 - Drøbaksveien 137 - søknad 
om dispensasjon fra kommuneplanens 
rammeplan for holdningsklasser for 
avkjørsler 

Påklaget, se F-sak 16/19, 
13.03.2019 

 78/18 Parkeringsbestemmelser i Ås sentrum Se K-sak 73/18, 
24.10.2018 

 79/18 Åsgård skole. Konsept. Eventuelle 
konsekvenser av innsigelser til 
reguleringsplanen 

Utsatt, se F-sak 89/18, 
21.11.2018 

 80/18 2. tertialrapport 2018 Se K-sak 74/18, 
24.10.2018 

 81/18 Budsjettreguleringer 2. tertial 2018 Se K-sak 75/18, 
24.10.2018 
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 82/18 Stemmekretsinndeling i Ås kommune 
gjeldende fra og med kommunestyrevalg og 
fylkestingsvalg 2019 

Se K-sak 79/18, 
24.10.2018 

 83/18 Modulskole Ås stadion - Sluttrapport Se K-sak 80/18, 
24.10.2018 

 84/18 Søknad om forlengelse av permisjon fra 
kommunale verv - Wenche Berg (Ap) 

Effektuert. Søkt fritak se F-
95/18, 21.11.2018 

 85/18 Uttreden av kommunale verv - Jon Fartein 
Lygre Hoel 

Se K-sak 81/18, 
24.10.2018 

07.11.2018 86/18 Omregulering av Solberg syd - Planinitiativ til 
politisk behandling 

Effektuert 

 87/18 Lokalisering av lagerbygg for teknisk etat Utsatt/ny sak for HTM 
innen 01.05.2019, 
deretter formannskap 

 88/18 Rådmannens forslag til Handlingsprogram 
2019 -2022 med økonomiplan 2019 

Se F-sak 90/18, 
21.11.2018 

21.11.2018 89/18 Åsgård skole. Konsept. Eventuelle 
konsekvenser av innsigelser til 
reguleringsplanen 

Se K-sak 83/18, 
21.11.2018 

 90/18 Rådmannens forslag til Handlingsprogram 
2019 -2022 med økonomiplan 2019 

Se K-sak 91/18, 
12.12.2018 

 91/18 Gjennomgang av kommunens fond Se K-sak 88/18, 
21.11.2018 

 92/18 Søknader om fritak for eiendomsskatt § 7 for 
2019 

Se K-sak 92/18, 
12.12.2018 

 93/18 Barn i lavinntektsfamilier Tilbakesendt rådmannen 
for ny utredning. Under 
oppfølging. 

 94/18 Fleridrettshall ved Ås videregående skole Se K-sak 94/18, 
12.12.2018 

 95/18 Søknad om permisjon fra kommunale verv - 
Wenche Berg (Ap) 

Se K-sak 90/18, 
21.11.2018 

 96/18 Søknad om fritak fra kommunale verv - Ivar 
Ekanger (Ap) 

Se K-sak 89/18, 
21.11.2018 

 97/18 Sleipnersvei 13 - Søknad om bruk av 
vedlikeholdsfond 

Effektuert 

12.12.2018  Drøfting av interkommunale samarbeid der 
Nordre Follo kommune trer ut av 
samarbeidene 
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Administrasjonsutvalget (ADM) 

I administrasjonsutvalget 2018 ble det satt opp 25 saker. 5 saker er effektuert. 14 saker ble 
videresendt kommunestyret. 6 saker ble utsatt.  

Det ble holdt 7 møter hvorav 1 ekstraordinært. 1 møte ble avlyst. 

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

Møtedato ADM-
sak 

Sakstittel Behandlingsstatus 

    1. TERTIAL 2018   
31.01.2018 1/18 Møteplan 2018 - Administrasjonsutvalg Effektuert 
 2/18 Tariff - innspill til KS debatthefte 2018 Effektuert 
    2. TERTIAL 2018   
02.05.2018 3/18 Ås kommunes årsmelding 2017 Se K-sak 71/18, 

12.09.2018 
 4/18 Ås kommunes reglementer - revidering Se K-sak 44/18, 

20.06.2018 
 5/18 Voksnes rett til opplæring - organisering og 

tilbud 
Se K-sak 27/18, 
15.05.2018 

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

Se K-sak 23/18, 
15.05.2018 

 7/18 Klage på avslag om tapt arbeidsfortjeneste 
og reisekostnader 

Utsatt, se ADM-sak 15/18, 
06.06.2018 

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

Se K-sak 32/18, 
15.05.2018 

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

06.06.2018 14/18 Uravstemning tariffoppgjøret 2018 Effektuert 
 15/18 Klage på avslag om tapt arbeidsfortjeneste 

og reisekostnader 
Effektuert 

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

 11/18 Endringer i barnehageloven - 
minimumsnorm for bemanning 

Utsatt, se ADM-sak 17/18, 
13.06.2018 

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

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

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

 17/18 Endringer i barnehageloven - 
minimumsnorm for bemanning 

Se K-sak 50/18, 
20.06.2018 

 18/18 1. tertialrapport 2018 Se K-sak 54/18, 
20.06.2018 
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 19/18 Budsjettreguleringer 1. tertial 2018 Se K-sak 55/18, 
20.06.2018 

29.08.2018 20/18 Kroer skole - Struktur og drift fra 2019 Se K-sak 57/18, 
12.09.2018 

 21/18 Ny administrativ organisering av Ås 
kommune 

Se K-sak 58/18, 
12.09.2018 

    3. TERTIAL 2018   
10.10.2018 22/18 2. tertialrapport 2018 Se K-sak 74 /18, 

24.10.2018 
  23/18 Budsjettreguleringer 2. tertial 2018 Se K-sak 75 /18, 

24.10.2018 
07.11.2018 24/18 Rådmannens forslag til Handlingsprogram 

2019 -2022 med økonomiplan 2019 
Se K-sak 91/18, 
12.12.2018 

  25/18 Møteplan 2019 - Administrasjonsutvalg Effektuert 

 

Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) 

I hovedutvalg for helse og sosial 2018 ble det satt opp 23 saker. 6 sak ble effektuert, 16 saker ble 
videresendt formannskapet eller kommunestyret, 1 sak er under oppfølging. 

Det ble holdt 6 møter. 1 møte ble avlyst. 

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

Møtedato HHS-sak Sakstittel Behandlingsstatus 
    1. TERTIAL 2018:   
24.01.2018 1/18 Endring av praksis i Ås kommune etter 

"avlaster 2 dommen" i høyesterett 
Se K-sak 5/18, 14.02.2018 

 2/18 ACT-team i Follo Se K-sak 4/18, 14.02.2018 
 3/18 Fastsettelse av tilsynsavgift for salgssteder av 

tobakksvarer  
Se K-sak 6/18, 14.02.2018 

 4/18 Møteplan 2018 - Hovedutvalg for helse og 
sosial 

Effektuert 

 5/18 Barnefattigdom Se K-sak 9/18, 14.02.2018 
25.04.2018 6/18 Ås kommunes årsmelding 2017 Se K-sak 38/18, 

15.05.2018 
 7/18 Ås kommunes reglementer - revidering Se K-sak 44/18, 

20.06.2018 
 8/18 Omstillingsprosjektet på Moer sykehjem Se K-sak 26/18, 

15.05.2018 
 9/18 Økonomiske beregninger ved etablering av 

døgnkontinuerlig legevakttilbud ved Follo 
lokalmedisinske senter (Follo LMS) for 
kommunene Frogn, Enebakk og Ås. 

Se K-sak 25/18, 
15.05.2018 

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

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

Se K-sak 23/18, 
15.05.2018 

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

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

Effektuert 

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

Effektuert  

    2. TERTIAL 2018:   
30.05.2018 15/18 1. tertialrapport 2018 Se K-sak 54/18, 

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

20.06.2018 
 17/18 Søknad om skjenkebevilling 2018-2020, Piece 

of cake Ås (Nordstrand conditori) 
Effektuert 

22.08.2018 18/18 Ny administrativ organisering av Ås 
kommune 

Se K-sak 58/18, 
12.09.2018 

    3. TERTIAL 2018:   
26.09.2018 19/18 Barnefattigdom og kvalifiseringsprogrammet Under oppfølging 
 20/18 2. tertialrapport 2018 Se K-sak 74/18, 

24.10.2018 
 21/18 Budsjettreguleringer 2. tertial 2018 Se K-sak 75/18, 

24.10.2018 
31.10.2018 22/18 Rådmannens forslag til Handlingsprogram 

2019 - 2022 med økonomiplan 2019 
Se K-sak 91/18, 
12.12.2018 

 23/18 Møteplan 2019 - Hovedutvalg for helse og 
sosial 

Effektuert 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) 

I hovedutvalg for oppvekst og kultur 2018 ble det satt opp 41 saker. 14 saker er effektuert, 4 saker er 
under oppfølging, 2 saker er behandlet 2 ganger, 1 sak er tilbakesendt rådmannen og 20 saker er 
videresendt formannskapet eller kommunestyret for endelig vedtak.  

Det ble det holdt 7 møter. 

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

Møtedato HOK-
sak 

Sakstittel Behandlingsstatus 

    1. TERTIAL 2018:   

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

Se K-sak 7/18, 14.02.2018 

 2/18 Møteplan 2018 - Hovedutvalg for oppvekst 
og kultur 

Effektuert 

 3/18 Tilstandsrapport barnehager 2017 Effektuert 
 4/18 Barnefattigdom Se K-sak 9/18, 14.02.2018 
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28.02.2018 5/18 Tilstandsrapport 2017 med utviklingsmelding 
2018 

Se K-sak 28/18, 
15.05.2018 

 6/18 Høringssak - Skolebehovsanalyse for  
Ås Nord 

Effektuert. Se HOK-sak 
14/18, 30.05.2018 

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

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

Se K-sak 27/18, 
15.05.2018 

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

 10/18 Ås kommunes reglementer - revidering Se K-sak 44/18, 
20.06.2018 

 11/18 Veinavn - Skifabrikkveien og Skituppen Effektuert 
 12/18 Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune 2018-

2030 til politisk behandling 
Se K-sak 23/18, 
15.05.2018 

    2. TERTIAL 2018:   

30.05.2018 13/18 Kroer skole - Struktur og drift fra 2019 Behandlingen fortsatte i 
HOK-sak 25/18, 
22.08.2018 

 14/18 Skolebehovsanalyse Ås nord 2018-2030 Utsatt/tilbakesendt HOK i 
K-sak 48/18, 20.06.2018. 
Under oppfølging. 
Avventer avklaring i sak 
om skolekretsgrenser som 
kommer medio våren 
2019. 

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

 16/18 Endringer i barnehageloven - 
minimumsnorm for bemanning 

Se K-sak 62/18, 
12.09.2018 

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

Se K-sak 49/18, 
20.06.2018 

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

 19/18 Budsjettreguleringer 1. tertial 2018 Se K-sak 55/18,20.06.2018 
 20/18 Tiltaksplan for sykling og gange for Ås 

kommune 2019-2022 til politisk behandling 
Se K-sak 45/18, 
20.06.2018 

 21/18 Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2019-2022 Se K-sak 46/18, 
20.06.2018 

 22/18 Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Se K-sak 47/18, 
20.06.2018 

 23/18 Veinavn - Kjølstadveien Effektuert 
 24/18 Valg av representanter til skolenes 

samarbeidsutvalg (SU) - suppleringsvalg 
Effektuert 

22.08.2018 25/18 Kroer skole - Struktur og drift fra 2019 Se K-sak 57/18, 
12.09.2018 
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 26/18 Revidering av Kommunal forskrift om 
reglement for orden og oppførsel i Ås-skolen 

Effektuert 

 27/18 Ny administrativ organisering av Ås 
kommune 

Se K-sak 58/18. 
12.09.2018 

 28/18 Kunstnerisk utsmykning Nordby barnehage Under oppfølging 

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

1. gang. Se HOK-sak 
32/18, 26.09.2018 

 30/18 Innsamlingsaksjon - nytt flygel i Ås kulturhus Under oppfølging 

 31/18 Representanter til frie plasser i 
ungdomsrådet 

Effektuert 

    3. TERTIAL 2018:   

26.09.2018 32/18 Endring av retningslinjer for tilskudd til 
kulturarbeid i Ås kommune 

Effektuert 

 33/18 Budsjettreguleringer 2. tertial 2018 Se K-sak 75/18, 
24.10.2018 

 34/18 2. tertialrapport 2018 Se K-sak 74/18, 
24.10.2018 

31.10.2018 35/18 Leirskoletilbud for elever i Ås-skolen Effektuert 
 36/18 Utvikling av uteskole som en del av skolenes 

pedagogiske plattform 
Følges opp videre i 
forbindelse med nye 
læreplaner som 
igangsettes høsten 2020 

 37/18 Barnehage- og skolerute for 2019/2020 og 
2020/2021 

Effektuert 

 38/18 Nye veinavn på NMBU-campus: Oluf Thesens 
vei og Johan L. Hirsch vei 

Saken tilbakesendt 
rådmannen; nytt vedtak 
HOK-sak 3/19, 23.01.2019 

 39/18 Møteplan 2019 - Hovedutvalg for oppvekst 
og kultur 

Effektuert 

 40/18 Rådmannens forslag til Handlingsprogram 
2019 - 2022 med økonomiplan 2019 

Se K-sak 91/18, 
12.12.2018 

 41/18 Spesialundervisning Effektuert 
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Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) 

I hovedutvalg for teknikk og miljø 2018 ble det satt opp 94 saker. 25 saker er effektuert, 14 saker er 
under oppfølging, 53 saker er videresendt til F eller K for videre behandling og 2 saker er sendt til 
fylkesmannen.  

Det ble holdt 10 møter, hvorav ett var ekstraordinært. 

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

Møtedato HTM-
sak 

Sakstittel Behandlingsstatus 

  SAKER IKKE EFFEKTUERT 2009-2017 
17.09.2009 102/09 Nedleggelse av kommunale veier Prosjektet avventes i 

påvente av en prinsipiell 
sak om grensegangen 
mellom privat og 
kommunal vei 

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

Effektuert 

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

Tiltaket er prioritert i 
tiltaksplan for sykkel og 
gange, men Akershus 
fylkeskommune har 
ansvaret både for 
regulering og 
gjennomføring. 

Ny kommunestyreperiode 2015-2019 
03.12.2015 11/15 VA-sanering Dysterskogen Under avslutning 
30.03.2017 21/17 R-307 Områdereguleringsplan for Tømrernes 

Feriehjem og Askehaugåsen - Fastsetting av 
planprogram 

Effektuert 

04.05.2017 28/17 Områdereguleringsplan for Ås sentralområde 
- Finansieringsmodell for felles infrastruktur 

Under oppfølging 

  30/17 Lysløyper i Ås Utsatt 
08.06.2017 32/17 Plan for naturmangfold, Ås kommune - 

Oppstart planarbeid 
Effektuert 

24.08.2017 50/17 Dimensjoneringsgrunnlag med 
fortettingsstrategier 

Se K-sak 17/18, 
21.03.2018 

  51/17 Vei- og gateplan for Ås sentralområde Se K-sak 16/18 21.03.2018 
  55/17 R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby 

barnehage 
Se K-sak 63/18, 
12.09.2018 

  57/17 Områdereguleringsplan for frittliggende 
småhusbebyggelse i Ås 

Under oppfølging 

02.11.2017 66/17 Vedlikeholdsplan 2018 Under oppfølging 
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  68/17 R-311 Detaljreguleringsplan for del av 
Skogveien 

Se K-sak 41/18, 
20.06.2018 

07.12.2017 84/17 Parkeringsbestemmelser i Ås sentrum Se K-sak 73/18, 
24.10.2018 

  85/17 Oppgradering av kunstgressbanene på 
Nordby og Ås stadion 

Effektuert 

  1. TERTIAL 2018  
25.01.2018 1/18 R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 

18 med flere 
Se K-sak 95/18, 
12.12.2018 

  2/18 Dimensjoneringsgrunnlag med 
fortettingsstrategier 

Se K-sak 17/18 21.03.2018 

  3/18 Vei- og gateplan for Ås sentralområde Se K-sak 16/18 21.03.2018 
  4/18 Gnr 102 bnr 422 - 423 - Dispensasjon fra 

byggegrense og gesimshøyde 
Effektuert 

  5/18 Tømrernes feriehjem og Askehaugåsen - 
Gjennomføring og finansieringsmodell 

Se K-sak 8/18, 14.02.2018 

  6/18 Retningslinjer for søknad og behandling av 
landbruksveier 

Effektuert  

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

Effektuert 

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

Effektuert 

  9/18 Møteplan 2018 - Hovedutvalg for teknikk og 
miljø 

Effektuert 

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

  11/18 Dimensjoneringsgrunnlag med 
fortettingsstrategier 

Se K-sak 17/18, 
21.03.2018 

  12/18 R-298 Detaljreguleringsplan for Haug gård Se K-sak 18/18, 
21.03.2018 

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

Se F-sak 12/19, 
13.03.2019 

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

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

Se F-sak 18/18, 
07.03.2018 

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

Effektuert 

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

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

Effektuert 

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

Under oppfølging  

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

Se K-sak 15/18, 
21.03.2018 

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

Effektuert 

26.04.2018 22/18 Parkeringsbestemmelser i Ås sentrum Se K-sak 73/18, 
24.10.2018 

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

Se K-sak 23/18, 
15.05.2018 

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

Se F-sak 32/18, 
02.05.2018 

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

Se F-sak 33/18, 
02.05.2018 

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

Effektuert, se HTM-sak 
40/18, 31.05.2018 

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

Se F-sak 59/18, 
06.06.2018 

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

Se F-sak 35/18, 
02.05.2018 

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

  30/18 Revidering av reglement for bruk av 
idrettshaller 

Effektuert, se HTM-sak 
54/18, 21.06.2018 

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

Se K-sak 33/18, 
15.05.2018 

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

Effektuert 

  33/18 Søndre Follo Renseanlegg IKS - Oppfyllelse av 
rensekrav 

Se K-sak 30/18, 
15.05.2018 

  34/18 Ås kommunes årsmelding 2017 Se K-sak 71/18, 
12.09.2018 

  2. TERTIAL 2018  
31.05.2018 35/18 R-311 Detaljreguleringsplan for del av 

Skogveien 
Se K-sak 41/18, 
20.06.2018 
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  36/18 Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - 
Dispensasjon - Klage på vedtak 

Se K-sak 42/18, 
20.06.2018 

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

  38/18 R-316 Detaljreguleringsplan for Sørbråtan Se K-sak 7/19, 13.02.2019 
  39/18 R-153 Reguleringsplan for E6 Korsegården 

Nord - Frogn grense - Søknad om 
dispensasjon - klage på vedtak 

Effektuert 

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

Effektuert 

  41/18 Landskapsplan for Rådhusparken Under oppfølging 
  42/18 Varsel om midlertidig forbud mot tiltak 

innenfor området Tømrernes Feriehjem og 
Askehaugåsen - Plan R-307 

Effektuert 

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

Se K-sak 45/18, 
20.06.2018 

  44/18 Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2019-2022 Se K-sak 46/18, 
20.06.2018 

  45/18 Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Se K-sak 47/18, 
20.06.2018 

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

Effektuert 

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

Se F-sak 58/18, 
06.06.2018 

  48/18 1. tertialrapport 2018 Effektuert 
  49/18 Budsjettreguleringer 1. tertial 2018 Se K-sak 55/18, 

20.06.2018 
21.06.2018 50/18 Gnr 104 bnr 50 - Vinterbro Næringspark - 

Rema 1000 distribusjonssenter - Søknad om 
dispensasjon fra regulerte 
høydebegrensninger 

Under oppfølging 

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

Effektuert 

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

Se F-sak 69/18, 
29.08.2018 

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

Effektuert 

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

Effektuert 

23.08.2018 55/18 R-316 Detaljreguleringsplan for Sørbråtan Se K-sak 7/19, 13.02.2019 
  56/18 R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby 

barnehage 
Se K-sak 63/18, 
12.09.2018 
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  57/18 Midlertidig forbud mot tiltak innenfor 
området Tømrernes Feriehjem og 
Askehaugåsen - R-307 

Se K-sak 64/18, 
12.09.2018 

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

Se F-sak 66/18, 
29.08.2018 

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

Se F-sak 77/18, 
10.10.2018 

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

Se F-sak 4/19, 31.01.2019 

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

Effektuert 

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

Se K-sak 72/18, 
24.10.2018 

  63/18 Ny administrativ organisering av Ås 
kommune 

Se K-sak 58/18, 
12.09.2018 

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

Se K-sak 65/18, 
12.09.2018 

  3. TERTIAL 2018  
27.09.2018 65/18 Gnr 100 bnr 13 - Kongeveien 153 - søknad 

om dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel - klage på vedtak 

Effektuert 

  66/18 Gnr 27 bnr 30 - Drøbaksveien 137 - søknad 
om dispensasjon fra kommuneplanens 
rammeplan for holdningsklasser for 
avkjørsler 

Se F-sak 77/18, 
10.10.2018 

  67/18 Parkeringsbestemmelser i Ås sentrum Se K-sak 73/18, 
24.10.2018 

  68/18 Åsgård skole. Konsept. Eventuelle 
konsekvenser av innsigelser til 
reguleringsplanen 

Se K-sak 83/18, 
21.11.2018 

  69/18 R-304 Detaljreguleringsplan for 
Europankvartalet 

Under oppfølging, se 
HTM-sak 85/18, 
20.11.2018 

  70/18 R-308 Detaljreguleringsplan for 
Kjølstadhøgda 

Under oppfølging, se 
HTM-sak 2/19, 24.01.2019 

  71/18 R-305 Reguleringsplan for sykkelvei med 
fortau mellom Meierikrysset og Ås sentrum 

Under oppfølging 

  72/18 Veileder for uterom i Ås kommune - oppstart Under oppfølging 

  73/18 Vedlikehold av kommunale bygg 2019 - 2022 Under oppfølging 
  74/18 Budsjettreguleringer 2. tertial 2018 Se K-sak 75/18, 

24.10.2018 



11/19 Ås kommune - Årsmelding 2018 - 19/00056-1 Ås kommune - Årsmelding 2018 : Årsmelding 2018 med årsberetning

 

101 
 

  75/18 2. tertialrapport 2018 Se K-sak 74/18, 
24.10.2018 

01.11.2018 76/18 R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 
19 m.m. 

Under oppfølging 

  77/18 R-311 Detaljreguleringsplan for del av 
Skogveien - Klage på vedtak 

Se K-sak 85/18, 
21.11.2018 

  78/18 R-288 Detaljreguleringsplan for 
Sjøskogenveien 2 - søknad om dispensasjon - 
klage på vedtak 

Effektuert 

  79/18 Omregulering av Solberg syd - Planinitiativ til 
politisk behandling 

Se F-sak 86/18, 
07.11.2018 

  80/18 Gnr 93 bnr 17 - Kroerveien 328 - 330  - 
Tomannsbolig - Klage på tillatelse til tiltak 

Oversendt fylkesmannen 

  81/18 Gnr 102 bnr 418 - Nordbyveien 96 - 
Næringsbygg - Bilanlegg - Byggetrinn 2 - 
Avvisning av klage 

Effektuert 

  82/18 Lokalisering av lagerbygg for teknisk etat Se F-sak 87/18, 
07.11.2018 

  83/18 Møteplan 2019 - Hovedutvalg for teknikk og 
miljø 

Effektuert 

  84/18 Rådmannens forslag til Handlingsprogram 
2019 -2022 med økonomiplan 2019 

Se K-sak 91/18, 
12.12.2018 

20.11.2018 85/18 R-304 Detaljreguleringsplan for 
Europankvartalet - Videre fremdrift 

Under oppfølging 

  86/18 Sleipnersvei 13 - Søknad om bruk av 
vedlikeholdsfond 

Se F-sak 97/18, 
21.11.2018 

06.12.2018 87/18 Reguleringsplan for hensettingsanlegg og ny 
avgrening østre linje - Planinitiativ 

Se K-sak 2/19, 13.02.2019 

  88/18 R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 
19 m.m. - Dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel 

Se F-sak 5/19, 30.01.2019 

  89/18 R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 
18 med flere 

Se K-sak 95/18, 
12.12.2018 

  90/18 R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby 
barnehage - klage på vedtak 

Se K-sak 96/18, 
12.12.2018 

  91/18 R-318 Detaljreguleringsplan for Solberg Øst Under oppfølging 
  92/18 Gnr 111 bnr 250 og gnr 111 bnr 56 - 

Kjærnesstranda 9-11 - Tilbygg/påbygg 
bruksendring - Enebolig - Søknad om 
dispensasjon 

Under oppfølging 

  93/18 Gnr 103 bnr 19 - Nygårdsåsen 12 - Tre nye 
boliger - Felles klagesaksbehandling - Klage 
på rammetillatelse 

Under oppfølging 

  94/18 Gnr 111 bnr 1 - Kjærnesveien - Bryggeanlegg 
- Sakframlegg klagebehandling 

Oversendt fylkesmannen 
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Klima- og miljøutvalg (KMU) 

Klima- og miljøutvalg ble valgt av kommunestyret i K-sak 59/18, 12.09.2018. Første møte ble holdt 
09.10.2018. 

I klima- og miljøutvalg 2018 ble det satt opp 3 saker. 1 sak er effektuert, 1 sak er videresendt HTM og 
1 sak er videresendt K for endelig vedtak. 

Det ble holdt 2 møter. 

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

 

Møtedato KMU-
sak 

Sakstittel Behandlingsstatus 

  Årsmelding (3. TERTIAL 2018)  
09.10.2018 1/18 Møteplan 2018 og 2019 - Klima- og 

miljøutvalg 
Effektuert 

30.10.2018 2/18 R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 
19 m.m. 

Se HTM-sak 76/18, 
01.11.2018 

 3/18 Rådmannens forslag til Handlingsprogram 
2019 -2022 med økonomiplan 2019 

Se K-sak 91/18, 
12.12.2018 
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Vedlegg 2: Rapportering kulturhuset 2018 
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 51 arrangementer, med stort og smått,  i 
kulturhusets regi eller med kulturhuset som samarbeidspartner. Det vises til 
vedlagte tabell. På disse arrangementene har det vært 9088 publikummere, med 
en brutto inntekt på kr. 830 690,-Sammenlignet med fjoråret har man økt med 
2270 publikummere og 438 500,-. Kulturhuset har levert 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. 
 
Besøkstall - egne kulturarrangementer 
Dato Navn på 

arrangementet 
Kategori Målgruppe Sjanger Besøkstall billettinntekter 

20.jan Åpen Mik konsert 18 + diverse 49 1250 
02.feb Lyttelunsj konsert 5 + klassisk 52 1650 
03.feb Tullerusk barne- og fam 5 - 8 barneteater 31 3080 
08.feb Jazzetaten konsert 18 +  Jazz 74 12700 
16.feb Free Friday konsert 10 + pop 15 0 

02.mar Lyttelunsj konsert 5 + klassisk 33 1350 
02.mar Vamp konsert 18 +  Viserock 279 91180 
03.mar Geitekillingen barne- og fam 3 + Barneteater 134 13780 
03.mar Geitekillingen barne- og fam 3 + Barneteater   
15.mar Alexx Alexxander scene 10 +  Magikk show 113 46090 
17.mar UKM konsert 10 +  div 90 0 
17.mar Åpen Mik konsert 18 + diverse 36 1100 
06.apr Lyttelunsj konsert 5+ klassisk 20 850 
07.apr Du og jeg og vi 123 konsert 3+ rock 54 6140 
07.apr Henning Kvitnes konsert 35+ Viserock 352 142760 

    1. tertial 1332 321930 
       
04.mai Lyttelunsj konsert 5+ klassisk 49 2050 
05.mai Rufs barne- og fam 5+ teater 6 600 
11.mai Jon Solberg konsert 30+ pop 35 6600 
26.mai Kulturfesten festival 0+ diverse 800 0 
01.jun Lyttelunsj konsert 5+ klassisk 21 850 
07.jun Hot N Spicy konsert 30+ jazz 16 2350 
09.jun Hatter og 

tryllestaver 
barne- og fam 3+ teater 13 1480 

21.jun Stolnedgang konsert 13+ pop 143 0 
25.aug Sweet like time konsert 18+ jazz pop 30 3600 
    2. tertial 1113 17530 
       
07.sep Lyttelunsj konsert 3+ klassisk 34 1200 
08.sep plopp konsert 3+ pop 81 8620 
08.sep Åpen Mik konsert 18+ div 57 0 
11.sep Kulturminnedag div 20+ faglig 130 0 
14.sep Olle Bolle  teater 3+ barneteater 142 16470 
22.sep BVD festival 0+ div 3000 0 
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Besøkstall - egne kulturarrangementer 
Dato Navn på 

arrangementet 
Kategori Målgruppe Sjanger Besøkstall billettinntekter 

28.sep Dr. Bergland stand-up 18+ komedi 461 141960 
29.sep Tik sjonglering ny sirkus 3+ sirkus 22 1920 
05.okt Lyttelunsj konsert 0+ klassisk 24 1000 
09.okt Min forestilling om 

mor 
teater 15+ teater 92 19550 

12.okt da sagtennene 
sang 

skyggeteater 3+ barneteater 115 0 

13.okt da sagtennene 
sang 

skyggeteater 3+ barneteater 63 6860 

13.okt Åpen Mik konsert 18+ div 65 0 
25.okt Bjørnov og sunde konsert 18+ visepop 463 226870 
02.nov Lyttelunsj konsert 0+ klassisk 25 1250 
03.nov Swingkveld konsert og dans 18+ dans 114 13050 
10.nov The real group konsert 18+ pop 191 139630 
15.nov The serpent under 

it 
teater 13+ teater 196 9800 

15.nov The serpent under 
it 

teater 13+ teater 12 2000 

24.nov Faulty towers teater 18+ teater 39 38760 
29.nov Barforjentenes jul teater 18+ musikkteater 62 9700 
30.nov Bjørn eidsvåg konsert 18+ visepop 416 183300 
01.des Vinterheksa barneteater 3+ barneteater 150 7400 
01.des Julegrantenning konsert 0+ div 600 0 
07.des Lyttelunsj konsert 0+ klassisk 32 1350 
08.des Åpen mik konsert 18+ div 57 0 
    3.tertial 6643 830690 
    TOTALT 9088  

 
Andre arrangørers kulturarrangementer  
Andre arrangørers kulturarrangementer i Ås kinoteater og vestibyle, har trukket 9175 
publikummere over 37 forestillinger, med billettinntekter på totalt kr. 757 530,-. Det er viktig 
for dem å ha en slik arena i Ås sentrum, ikke bare for fremføringer, men også for øvinger. 
3109 barn og voksne har vært innom foajeen eller kinoteatret for å øve mot et eller annen 
prosjekt eller forestilling i løpet av 2018. 
 
Andres arrangementer 

Dato 
Navn på 
arrangementet Kategori Målgruppe Sjanger Besøkstall Billettinntekter 

27.jan Våises konsert 18 + kormusikk 87 13050 
09.feb Red Annex konsert 18 +  rock 83 7800 

07.mar Åsrevyen revy 13 + revy 219 25600 
08.mar Åsrevyen revy 13 + revy 103 11350 
08.mar Kvinnedagen kulturkveld 13 + diverse 137 4500 
08.mar Åsrevyen revy 13 + revy 126 14300 
09.mar Åsrevyen revy 13 + revy 233 26550 
09.mar Åsrevyen revy 13 + revy 270 31700 

16.mar 
Ås gutte og jente 
korps 

 
10+ korps 210 0 

26.apr Åsensemblet revy 16+ pop 378 113100 
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Andres arrangementer 

Dato 
Navn på 
arrangementet Kategori Målgruppe Sjanger Besøkstall Billettinntekter 

27.apr Åsensemblet revy 16+ pop 316 94800 
28.apr Åsensemblet revy 16+ pop 327 97500 

    
1. tertial 2489 440250 

       

05.mai 
5th of May - 
studentkonsert konsert 18+ rock 34 1680 

06.mai Summer camp musikal 10+ musikal 158 12600 
26.mai Kosmos dans 3+ dans 369 31600 
26.mai Kosmos dans 3+ dans 299 24900 
27.mai Kosmos dans 3+ dans 211 18100 
27.mai Kosmos dans 3+ dans 247 21900 

02.jun 

Ås kommunes 
venner - student 
revy revy 18+ revy 105 9450 

20.jun 
Ungdomsskolens 
avslutning Konsert 10+ diverse 350 0 

31.aug 
Verdens 
overdosedag musikk 15+ diverse 0 50 

    
2. tertial 1773 120280 

       

     08.sep 
Grønn festival 
konsert konsert 0+ pop                63                          0                 

08.sep Grønnfestival festival 0+ div 200 0 
21.sep Kjøkkenheisen teater 18+ teater 19 500 
12 - 14 

okt Lions kulturdager div 3+ div 2000 6500 

      15.okt 
Forestilling om 
2.verdens krig foredrag/teater 12+ faglig 109 0 

24.okt DKS prosjekt konsert 10+ div 475 0 
02.nov Quiz kveld pop 18+ pop 63 6100 
09.nov Samstemt pop 18+ pop 94 8800 

17.nov Running water teater 10+ 
politisk 
teater 30 0 

17.nov Korps jubileum korpsmusikk 5+ big band 255 0 
10.des Danseoppvisning dans 10+ div 372 0 
11.des Danseoppvisning dans 10+ div 385 0 
12.des DKS prosjekt konsert 10+ div 457 0 
15.des Haunted Musikal 10+ musikal 264 165500 

21.des 
Ungdomsskolens 
avslutning 

teater og 
musikk 10+ div 390 0 

21.des Julestjerner pop 18+ julemusikk 
                              

56 9600 

    
3. tertial            4913 197000 

       

  
  

Totalt 9175 757530 
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Besøkstall – kino 
Ås kinoteater hadde 14 750 besøkende på 226 visninger i 2018, og til tross for tre måneder 
stengt for oppussing, ble det en liten økning fra 14 111 besøkende i 2017. Kinoen satte 
rekord for antall besøkende på én dag med 741 besøkende på Den store kinodagen, og 
rekord for antall besøkende på én visning med 462 besøkende på Fabeldyr. Kinoen deltok 
dessuten på Den store skolekinodagen, hvor 1300 elever så film med innledning. Kinoens 
kvalitetsfilmkonsept Månedens joker oppnådde et snittbesøk på 116 – nesten det dobbelte 
av snittet for øvrig. Nordisk filmfestival i Ås ble avviklet for første gang, i samarbeid med 
Foreningen Norden. Kinoansvarlig var igjen nominert til Årets navn i Ås avis. Billettinntekter 
har brutto vært kr. 1 190 840, og reklameinntekter kr. 47 984,-. Kinoen holdt stengt i tre 
måneder i 2018, og forholdene ligger dermed til rette for ytterligere økt besøk og inntjening i 
2019.  

 
Utleie av lokaler  
Inntektene lå på 282 100,-. I 2017 fordelte utleieforholdene seg på 7 % politikermøter, 26 % 
interne møter, 40 % lag og foreninger og 27 % ekstern utleie. Det er det samme for 2018.  
 
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 i kulturhuset, 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. 
  
Fra 01.01.19 gikk kulturhuset over til kortlesere på møterommene i 2.etg, slik som i 
Seniorsenteret. Dette har effektivisert driften. 
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Vedlegg 3: Investeringsoversikt 

Prosjekt/tekst 
(Tall i hele 1000 og eks. mva.) 

 
Regnskap 
2018  

Revidert 
budsjett 
2018  

 Regnskap 
tom 2018  

Vedtatt 
ramme** 

0100 / Info teknologi – Oppgradering av 
maskinpark og infrastruktur, herunder trådløst 
nett. 

 3 492   3 699   *  *  

0103 / Mindre invest.prosjekt -Mindre 
innkjøp/ombygginger, herunder inventar på 
kulturhuset og ombygging av kontorer på rådhuset. 

 506   1 060   *   *  

0114 / E.kap tilskudd KLP - Årlig egenkapital - 
tilskudd innbetalt til KLP  3 154   3 218  * * 

0115 / Digitalisering av byggesaksarkiv - Prosjektet 
gjennomføres i 2019, og Ås skal etter planen 
gjennomføre digitaliseringen høsten 2019. Noen 
tekniske utfordringer gjenstår hos leverandør som 
forsinker prosessen 

 85   4 500   85   4 500  

0117 / Velferdsteknologiprosjekt - Planlegging av 
tekniske løsninger, infrastruktur, sikkerhetstiltak og 
kompetanseheving 

 682   5 401   781   12 000  

0118 / Ny brukerflate for sikker sone - Prosjektet 
starter opp høst 2019  -   850   -   850  

0119 / Digitaliseringsprosjektet – 
Investeringsmidler knyttet til oppfølging av Digitalt 
førstevalg og utvikling knyttet til 
digitaliseringsplaner. 

 1 149   1 145  * *  

01200/ Samlokalisering av tjenester - Utredes 
videre i 2019  -   103   147   250  

0121 / eArkiv - Under arbeid, se 0119 
Digitaliseringsprosjektet.  -   247   253   500  

0201 / It-utstyr skoler - Dekker læringsbrett, pc-er 
og nødvendig  IKT-tilbehør til skoler og barnehager.  4 037   5 382   *  *  

0233 / Follo Barne- og ungdomsskole, nybygg i Ski 
- Skolen er åpnet og prosjektet avsluttes med et 
mindreforbruk. 

 3 903   10 092   11 610   17 340  

0239 / Sjøskogen skole, utvidelse - Prosjektet 
avventer skolebehovsanalysen.  -   475   1 025   51 200 

(21 500)  
0240 / Åsgård skole, utvidelse - Oppstart 
forprosjekt. Innsigelser til reguleringsplanen har 
forsinket prosessen ca. ett år.  

 1 561   6 098   4 163   312 000 
(350 000)  

0247 / Rustad skole, inventar og IKT-utstyr - 
Behovsavklaring med bruker, beskrivelse av behov.  54   1 000   54   16 000  

0248 / Oppgradering og sikkerhetstiltak kinosal - 
Renovering av kinosalen utført i 2018, ferdigstilles i 
2019 med resten av lys og lyd. 

 5 997   6 455   6 542   7 000  

0249 / Trådløst nett og kabling på skolene - 
Innkjøp og konfigurering av aksesspunkter  380   1 210   *  *  

0251 / Ventilering og klimakontroll, kjeller 
kulturhus - Kontroll og utbedring av inneklima er 
inne i siste fase av utbedringer.  Arbeidet er 

 106   357   149   400  
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Prosjekt/tekst 
(Tall i hele 1000 og eks. mva.) 

 
Regnskap 
2018  

Revidert 
budsjett 
2018  

 Regnskap 
tom 2018  

Vedtatt 
ramme** 

forventet sluttført innen juni 2019 
0252 / Oppgradering utearealer skoler og 
barnehager – Flere av skolene og barnehagene har 
fått oppgradert uteområdene sine. Prosjektet 
fortsetter i 2019. 

 337   1 210   1 127   3 000 
(6 000)  

0253 / Solberg skole, inventar og IKT utstyr - 
Prosjektet er ferdigstilt.  6 927   9 226   7 700   10 000  

0301 / Demenssenteret, inventar - Prosjektet er 
ferdigstilt.  430   458   11 920   11 948  

0304 / Kjøp av transportmiddel HS - En Ford 
Transit er anskaffet.  696   681   707   1 400  

0307 / Moer sykehjem 1 byggetrinn 2016-2021 - 
Utarbeidelse av konkurransegrunnlag og inngåelse 
av kontrakt med entreprenør. 

 4 851   5 326   8 879   200 000 
(213 500)  

0316 / IT utstyr HS - Innkjøp av aksesspunkter til 
trådløst nett Moer og Visma arkivkjerne  316   567   *  * 

0323 / Fastlegekontor på Moer, inventar og utstyr 
- Server og medisinskap innkjøpt, prosjektet kan 
avsluttes. 

 33   303   730   1 000  

0324 / Utskiftning av senger på Moer – 20 senger 
anskaffet.  500   500   500   1 250  

0325 / Institusjons- og omsorgsboliger nord, 
nybygg – Det er inngått kontrakt med 
reguleringsarkitekt. Planlagt ferdigstilt 2022/2023. 

 37   499   38   76 800  

0330 / Oppgradering Moer sykehjem - Forsinket, 
oppstart 2019. Gjelder solavskjerming og div.  -   850   -   2 350  

0500 / Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 
- Lysanlegg i Nordskogen og oppgradering av 
Breivoll 

 2 286   9 193   *  * 

0502 / Tiltaksplan trafikksikkerhet - Prosjektene er 
under planlegging.  Hoveddelen legges til 
etablering av snuplass ved Kjærnesveien 

 -   1 661   *  * 

0504 / Oppgradering av offentlige arealer - Midler 
brukt til sykkelstativ og benker.  98   921   2 176   3 000  

0505 / Hurtigladepunkt for El-bil - Sees i 
sammenheng med sentrumsplanen  -   1 700   -   2 100  

0506 / Rehabilitering kunstgressbane Ås - Banen 
er ferdig og granulatfangere montert. Avsluttes når 
tilskudd er mottatt 

 3 178   3 850   3 178   3 850  

0507 / Rehabilitering kunstgressbane Nordby - 
Banen er ferdig og granulatfangere montert. 
Avsluttes når tilskudd er mottatt 

 2 943   3 850   2 943   3 850  

0508 / Oppgradering veilysanlegg - Arbeider i 
Toveien og Aschemskogen. Utskiftning til LED og 
innsetting av målere 

 246   3 412   *  *  

0509 / Standardheving parkeringsplasser og 
etablering av parkeringsautomater - Forsinket – Se 
K-Sak 73/18 

 -   2 625   175   2 800  
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Prosjekt/tekst 
(Tall i hele 1000 og eks. mva.) 

 
Regnskap 
2018  

Revidert 
budsjett 
2018  

 Regnskap 
tom 2018  

Vedtatt 
ramme** 

0512 / Oppgradering friidrettsbane - Løpebanen er 
ferdig, gjerde rundt banen gjenstår. Resterende 
midler samt tilskuddsfinansiering overføres til 
2019. Avsluttes når tilskudd er mottatt. 

 1 824   1 350   1 824   1 350  

0514 / Tiltaksplan gang- og sykkelvei - 
Planarbeidet er startet med vurdering av mulige 
kostnadseffektive strakstiltak, samt prosjektering 
av gange- og sykkelvei langs Grimsrudveien 

 -   250   *  *  

0516 / Kjærnesveien - Grunnarbeider og 
oppbygging er utført, men asfaltering og noe 
avsluttende arbeider mangler. 

 519   748   1 271   1 500  

0517 / Breivoll - Etteroppgjør i tråd med kontrakt 
på tidligere leieavtale. Tilrettelegging for ny avtale 
med DNT. 

 1 870   2 454   1 917   2 500  

0600 / Rustad skole, utvidelse - Byggeperiode, 
ferdigstillelse til skolestart 2019, total ramme er 
redusert med 20 mill. 

 126 965   128 986   179 533   361 000 
(341 000)  

0618 / Ljungbyveien, nye institusjons- 
omsorgsboliger - Nybygget er ferdigstilt og 
overtatt, Husbanktilskudd tilkommer i 2019. 
Ombygging og mindre tilbygg til opprinnelige bygg 
føres på eget prosjekt. 

 6 955   6 551   15 908   15 500  

0622 / Alternative kontorlokaler - Midlertidig 
modulbygg i Brekkeveien 10 utredet. Avholdt 
anbudskonkurranse, prosess stoppet etter politisk 
vedtak. 

 366   366   385   385  

0623 / FDV system – Utvikling av Plania moduler  39   224   814   1 000  
0624 / Solfall borettslag – Det er inngått kontrakt 
med entreprenør, oppstart bygging.  1 998   23 851   2 522   30 840  

0626 / Trafikksikkerhetstiltak Rustad - Avsluttende 
sikkerhetsarbeider  18   18   1 145   2 000  

0629 / Ljungbyveien omsorgsboliger - tilbygg - 
Prosjektoppstart primo feb 19. – planlagt slutt 
primo juli. 

 16   3 400   16   3 400  

0630 / Flerbrukshall Ås VGS -Avklarende møter 
med Akershus fylkeskommune gjennomført.  -   400   -   40 400 

(65 400)  
0660 / Asfaltering grusveier - Ingen aktuelle 
strekninger prioritert  -   244   -   250  

0662 / Biler/Maskiner. Vei, idrett og natur - 
Gressklipper, kroklifthenger og brøyteskjær 
innkjøpt. 

 450   5 742   6 301   -  

0673 / Solberg skole, utvidelse - Skolen er åpnet 
og uteområdet er ferdigstilt. Prosjektet vil bli 
avsluttet med mindreforbruk.  

 27 832   84 704   178 994   237 600  

0675 / Demenssenteret, nybygg - Prøvedrift pågår. 
Utomhus ferdigstilt. Deler av kunstprosjektet 
gjenstår. 

 1 586   2 993   125 399   126 818  

0689 / Ny svømmehall - Utredning av mulige  34   314   70   350  



11/19 Ås kommune - Årsmelding 2018 - 19/00056-1 Ås kommune - Årsmelding 2018 : Årsmelding 2018 med årsberetning

 

110 
 

Prosjekt/tekst 
(Tall i hele 1000 og eks. mva.) 

 
Regnskap 
2018  

Revidert 
budsjett 
2018  

 Regnskap 
tom 2018  

Vedtatt 
ramme** 

tomter ble lagt fra politisk behandling. 
0690 / Modulskole Ås stadion - Leie av 
modulbygget  5 095   5 901   45 390   72 000  

0691 / Nordby barnehage, nybygg - Prosjektering 
og anbudsprosess gjennomført. Det er inngått 
avtale med entreprenør.  

 2 733   30 707   3 371   81 920  

0692 / Ny barnehage Dyster/Eldor - Arbeid med 
reguleringsplan pågår.  224   1 000   224   81 872  

0693 / Områderegulering av sentrum - Planlegging 
pågår. Utførelse når sentrumsplanen er vedtatt.  -   5 000   -   10 500 

(8 000)  
0700 / Standardheving/Påkostning – Prosjekt med 
oppgradering og brannsikring i Tunveien 
gjennomført. 

 10 358   8 748   *  *  

07011 / Bjørnebekk - sikringstiltak - Første del av 
prosjektet (isolere atrium) er utført og avsluttet 
sommer 2018. Andre del (rivning av bygg 50 og 52) 
gjennomføres i 2019. 

 1 931   1 933   *  *  

0748 / Legionellabekjempelse - Ingen behov i 
2018. Plan om å bytte dusjanlegget på 
Nordbyhallen. 

 -   776   24   800  

0750 / Universell utforming - Arbeider utført ved 
Nordby skole. Flere arbeider ved Nordby skole 
planlagt i 2019. 

 109   1 763   *  *  

0752 / Dyster/Eldor – Tilrettelegging for salg og 
oppmåling av delfelt er utført.   391   6 345   446   6 400  

0754 / HMS Brannforebyggende - Montering av 
brann, lede og markeringslys etter lynskade ved 
Vinterbro barnehage 

 258   531   1 326   1 600  

0767 / HMS inneklima - Forsinket grunnet 
ressursmangel  -   261   1 339   1 600  

0773 / Videreutvikling av SD-anlegg - Konvertering 
til MSEA ved barnehagene  232   1 780   *  *  

0779 / Ombygging Myrveien 16, Ny lagerhall - 
Avventer vedtak på lokasjon  -   4 500   24   4 524  

0780 / EPC - Energispare prosjekt. Tiltak 
gjennomføres i henhold til plan. Kommunen har 
overtatt prosjektet etter at NEE gikk konkurs. 
Fremdrift noe forsinket. Ferdigstilles i 2019 

 6 768   30 149   8 620   40 000  

0781 / Utvidelse Nordby kirkegård - Prosjektet er i 
sluttfasen, sluttoppgjør avtalt.  3 262   3 724  4104 4 300 

0805 / Hovedplan Vannforsyning – Utbedring av 
vann- og avløpsnettet iht. hovedplan. Større 
arbeider/planlegging utført ved Togrenda, 
Dysterlia, Nordbyveien og Søndre Moer.  

 8 372   10 056   *  *  

0806 / Hovedplan Kloakksanering– Utbedring av 
vann- og avløpsnettet iht. hovedplan. Større 
arbeider/planlegging utført ved Togrenda, 
Dysterlia, Nordbyveien og Søndre Moer.  

 5 056   11 240   *  *  
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Prosjekt/tekst 
(Tall i hele 1000 og eks. mva.) 

 
Regnskap 
2018  

Revidert 
budsjett 
2018  

 Regnskap 
tom 2018  

Vedtatt 
ramme** 

0809 / Mindre investeringsprosjekter VA - Etablert 
vannautomater  231   2 433   2 402   -  

0816 / Nytt høydebasseng - Prosjektering og kjøp 
av grunn. Bygging startes i 2019  371   17 348   1 023   20 000  

0817 / Biler/Maskiner, VAR - Gravemaskin og biler 
innkjøpt etter plan  2 812   3 765   *  *  

0823 / Nytt driftsstyringsanlegg - Oppgradering og 
utvidelse av overvåkningsanlegg for VA  206   999   207   2 500  

0824 / Utskiftning vannmålere - Utskifting til 
fjernavlesbare målere. Fortsetter i 2019  1 983   1 665   2 819   7 000  

0825 / Oppgradering vann – må sees i 
sammenheng med prosjekt 0805.  -   250   *  *  

0826 / Oppgradering avløp – må sees i 
sammenheng med prosjekt 0806.  -   250   *  *  

0835 / Pumpestasjon NMBU - Prosjektering, 
bygging startes i 2019  50   50   50   2 500  

0901 / Kroer Kirke renovering – Det er påløpt 
utgifter til prosjektering og utarbeidelse av 
konkurransegrunnlag.  

 91   2 500   91  2 500 

1130 / FIKT – Kommunene Frogn, Nesodden, 
Vestby og Ås har gjennomført et felles forprosjekt 
for å se på muligheter for å etablere et felles IKT 
samarbeid. Avviklingen av IKT Follo har vært et 
eget løp i dette prosjektet. 

 411   -   411  (14 500)  

Tapsføring startlån  626     
 

* Løpende prosjekter med årlige investeringsbudsjetter, er uten spesifikasjon på 
"Totalt regnskapsført" eller "Total budsjettramme". 

** Total ramme viser gjeldende budsjettrammer. Enkelte budsjettrammer ble 
endret i vedtaket for Handlingsprogrammet 2019-22, de nye/endrede 
budsjettrammene vises da i parentes.  
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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

PS 12/19 Ås kommune - Årsregnskap 2018 

Saksbehandler: Unni Westli Saksnr.: 19/00055-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ås kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalgets uttalelse om Ås kommunes årsregnskap for 2018 

Kontrollutvalget har i møte 03.054.19 i sak 12/19 behandlet Ås kommunes 
årsregnskap for 2018. 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, 
revisjonsberetningen datert 15.04.19 og rådmannens årsberetning for 2018. I tillegg 
har ansvarlig revisor og rådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon 
om aktuelle problemstillinger. 

Kontrollutvalget har merket seg at Ås kommunes regnskap viser et 
overskudd/mindreforbruk på 11,390 mill. kr., mens netto driftsresultat er på 28,8 mill. 
kr. Årets overskudd vil av rådmannen blir foreslått avsatt på disposisjonsfond. 
Kontrollutvalget har ingen innvendinger mot dette forslaget. 

Budsjettdisiplinen har stor sett vært god innenfor de fleste ansvarsområder. Det er 
spesielt innenfor tjenesteområdene Barnevern, Sosiale og arbeidsrettede 
tjenester, Pleie og omsorgstjenester i institusjon og Samferdsel at det er 
vesentlig merforbruk i forhold til budsjett. Det er redegjort for avvikene i rådmannens 
årsberetning. 

Ut over ovennevnte, og det som fremgår av saksfremlegget til kontrollutvalget i 
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 15.04.19, har kontrollutvalget ikke 
merknader til Ås kommunes årsregnskap for 2018. 

Avgjørelsesmyndighet: 
Ås kommunestyre 

Vedlegg: 
Revisors beretning 2018 Ås kommune, Revisjonsbrev nr 11 - 15.04.2019, 
Saksframlegg Ås kommunes årsregnskap 2018, Årsregnskap Ås kommune 2018 

Vedtak i saken sendes til: 
Ås kommunestyre med kopi til Ås formannskap 

SAKSUTREDNING: 
Hjemmel: 
Det følger av lov 25. september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven, koml) § 77 nr. 4, 1. punktum: 
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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 og 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 har blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi 
uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av 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 5 % mer inntekter enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak 
ekstraordinær høy skatteinngang sammenlignet med budsjett. I tillegg har også 
posten «Overføringer med krav til motytelse» merinntekter, noe som skyldes økte 
refusjoner fra sykefravær, høyere momskompensasjon og økte overføringer fra IKS. 
Salgs og leieinntekter har også hatt en positiv økning i 2018. 
 
Driftsutgifter: 
Enhetene budsjetterer i utgangspunktet ikke med sykefravær og tilsvarende 
sykerefusjoner. Ved sykefravær dekker enhetene vikarer og overtid med 
sykelønnsrefusjoner. Merutgiftene på lønn må derfor sees i sammenheng med 
merinntekter på sykelønnsrefusjoner som føres på kontogrupper «Overføringer med 
krav til motytelse.» 
Posten «Overføringer» viser et betydelig budsjettavvik.  Merforbruket skyldes blant 
annet høyere utgifter i barnevernet i forhold til hva som ble budsjettert.  
 
Finanstransaksjoner:  
Grunnet stabilt lav rente i hele 2018 er renteutgiftene 2,5 mill. kroner lavere enn 
budsjettert. Renteinntektene er 7,5 mill. kroner lavere enn budsjettert, noe som 
skyldes en generell nedgang i finansmarkedet siste halvår.  
 
Driftsregnskapet 
Kommunens regnskap viser et netto driftsresultat på 28,8 mill. kroner, noe som 
tilsvarer 1,9 % av driftsinntektene. Resultatet er 18,8 mill. kroner bedre enn 
budsjettert, noe som i stor grad skyldes den økte skatteinngangen.   
 
Disposisjonsfond 
Ved utgangen av 2018 utgjorde Ås kommunes disposisjonsfond 10,1% av 
driftsinntektene.  Årsaken til at disposisjonsfondet er redusert i 2018, er at 
kommunen omdisponerte 30 mill. kroner fra disposisjonsfond til investeringsfond.  
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Ettersom Ås kommune har plassert e-verksmidler i kapitalmarkedet, bør bufferen 
være solid for å møte fremtidige 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 ut 
noe fra 2008 og frem til 2016. Fra 2016 og inn i 2018 har kommunen påbegynt og 
ferdigstilt flere større investeringsprosjekter. 
 
Gjeldsutvikling 
For 2018 har lånegjelden økt relativt sett mer enn kommunens driftsinntekter. 
Økningen de siste tre årene skyldes at kommunen har gjort store investeringer for å 
møte framtidig vekst. 
 
Investeringsregnskapet 
Investeringsregnskapet for 2018 viser et budsjettavvik på 290 mill. kroner. Planlagte 
investeringer i revidert budsjett var 766 mill. kroner, mens regnskapet viser 476 mill. 
kroner. Budsjettavvikene skyldes i all vesentlighet en forskyvning av 
investeringsutgifter mellom regnskapsår. Avvikene påvirker i liten grad prosjektenes 
totale ramme.  
 
Uavhengig revisors beretning: 
Follo distriktsrevisjon IKS har avgitt en ren revisjonsberetning, datert 15.04.19 
 
Revisjonsrapport pr 31.12.18: 
Follo distriktsrevisjon IKS har i nummerert brev, datert 15.04.19, påpekt forhold 
innenfor følgende: 
 
1. Investeringsbudsjett 
2. Overføringsinntekter ressurskrevende brukere 
3. Tilskudd til attestasjon 
4. Sykelønnsrefusjon 
5. Kjøp på rammeavtaler 
6. Årsberetning 

 
Follo distriktsrevisjon IKS ber om en skriftlig tilbakemelding fra Ås kommune på 
ovennevnte innen utgangen av mai 2019.  
 
Avslutning: 
Rådmannen eller den hun bemyndiger, bes komme i kontrollutvalgets møte og 
orientere om årsregnskapet eller 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 spørsmål fra utvalgets 
medlemmer.  
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Ås, 16.04.2019 
 
Unni Westli /s./ 
Rådgiver 
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Ås kommunes årsregnskap 2018 

 
Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 19/00689-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Formannskapet 24.04.2019 
Kommunestyret            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommunes årsregnskap for 2018 godkjennes. 
2. Årets mindreforbruk på 11 390 000 kr overføres til generelt disposisjonsfond 

25650000. 
 
 
Ås, 03.04.2019 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
Årsregnskap 2018 2.0 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
 
Ås kommunes årsregnskap for 2018 viser et netto driftsresultat på kr 28,82 mill.kr og 
et regnskapsmessig mindreforbruk på 11,39 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 2018 viser et netto driftsresultat på kr 28,82 mill.kr  
Resultatet er bedre enn budsjett, og bidrar til å styrke strengt nødvendige reserver for 
å møte framtidige investeringer og vekstutfordringer.  
 
Ås kommune har fått mer inntekter enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak 
ekstraordinær høy skatteinngang sammenlignet med budsjett. Skatt fra 
eiendomssalg hos enkeltskatteytere har i 2018 gitt en betydelig økt skatteinngang. 
Merskatteinntekten var en engangseffekt og kan ikke legges til grunn som en varig 
effekt fremover. 

 
Kommunen har fortsatt lave renteutgifter på lån, og pensjonsutgiftene har blitt lavere 
enn budsjettert.  Tjenesteområdene har samlet sett hatt merforbruk som følge av 
større behov for tjenesteyting enn budsjettert.  
 
Ås kommune har stor forventet befolkningsvekst og tilsvarende et stort 
investeringsbehov for å møte denne veksten. Det er derfor helt nødvendig at 
kommunen går med overskudd og kan sette av midler til å øke egenfinansieringen av 
nye investeringer.  Det er viktig at kommunen kan sette av midler i perioder med lav 
rente, og dermed være mer robust til å møte en varslet renteoppgang.  
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Avsetning av regnskapsmessig mindreforbruk.  
Årsregnskapet 2018 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 11,39 mill.kr som 
foreslås avsatt på disposisjonsfond. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at årsregnskapet til Ås kommune 2018 godkjennes og at 
mindreforbruket avsettes til disposisjonsfond. 
 
Kan vedtaket påklages? 
 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
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2. Driftsregnskap 2018 
 

Tall i 1000 kroner Noter* 
Regnskap 

2018 

Revidert 
budsjett 

2018 
Opprinnelig 

budsjett 2018 
Regnskap 

2017 

DRIFTSINNTEKTER      

Brukerbetalinger  -72 757 -75 005 -76 955 -71 447 

Andre salgs- og leieinntekter  -113 890 -105 167 -106 536 -127 343 

Overføringer med krav til 
motytelse 

16 -195 435 -156 965 -121 187 -178 134 

Rammetilskudd 19 -419 134 -434 930 -433 930 -429 772 

Andre statlige overføringer  -49 331 -43 774 -41 798 -46 665 

Andre overføringer  379 -35 0 -1 830 

Inntekts- og formuesskatt  -610 936 -568 700 -565 700 -542 960 

Eiendomsskatt 17 -33 704 -33 500 -30 500 -26 893 

Sum driftsinntekter 2, 8, 9 -1 494 808 -1 418 076 -1 376 606 -1 425 045       
DRIFTSUTGIFTER      

Lønnsutgifter 16 741 066 725 220 696 559 696 710 

Sosiale utgifter 3 180 682 195 208 187 481 187 612 

Kjøp av varer og tjenester som 
inngår i kommunens 
tjenesteproduksjon 

8 170 889 153 314 141 858 162 307 

Kjøp av tjenester som erstatter 
kommunens 
tjenesteproduksjon 

16 212 075 204 069 200 006 206 593 

Overføringer 17 78 491 53 739 64 684 77 517 

Avskrivninger 1,2,10,13 64 828 64 827 68 205 61 855 

Fordelte utgifter  -756 -1 834 -1 834 -1 028 

Sum driftsutgifter 2 1 447 275 1 394 543 1 356 959 1 391 567       
Brutto driftsresultat  -47 533 -23 533 -19 647 -33 478       
EKSTERNE FINANSINNTEKTER 

Renteinntekter og utbytte 12 -12 550 -20 017 -16 017 -18 841 

Mottatte avdrag på lån 7 -158 -80 -80 -129 

Sum eksterne finansinntekter 2 -12 708 -20 097 -16 097 -18 970 
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Tall i 1000 kroner Noter* 
Regnskap 

2018 

Revidert 
budsjett 

2018 
Opprinnelig 

budsjett 2018 
Regnskap 

2017 

EKSTERNE FINANSUTGIFTER     

Renteutgifter og 
låneomkostninger 

 

38 588 41 004 39 004 32 448 

Avdrag på lån 7,13 57 516 57 358 63 358 56 657 

Utlån 7 141 100 100 86 

Sum eksterne finansutgifter 2 96 245 98 462 102 462 89 191 

Resultat eksterne 
finanstransaksjoner 

  
83 536 78 365 86 365 70 221 

      
Motpost avskrivninger 1,2,7,10,13 -64 828 -64 827 -68 205 -61 855 

Netto driftsresultat   -28 825 -9 995 -1 487 -25 112       
BRUK AV AVSETNINGER       

Bruk av tidligere års 
regnskapsmessige 
mindreforbruk 

 

-16 256 -16 256 0 -24 929 

Bruk av disposisjonsfond 6 -35 159 -30 385 -105 -9 307 

Bruk av bundne fond 6 -19 127 -11 822 -7 989 -11 215 

Sum bruk av avsetninger   -70 542 -58 463 -8 094 -45 450       
AVSETNINGER       

Overført til 
investeringsregnskapet 

 

33 605 30 000 0 5 

Avsatt til disposisjonsfond 6 27 370 27 364 8 969 40 200 

Avsatt til bundne fond 6 27 002 11 094 612 14 101 

Sum avsetninger   87 977 68 458 9 581 54 306       
Regnskapsmessig mer-
/mindreforbruk 

15 -11 390 0 0 -16 256 

 

*Kommentarer til postene gis i notene det er henvist til for den enkelte post.    
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3. Investeringsregnskap 2018 

Tall i 1000 kroner Noter 
Regnskap 

2018 

Revidert 
budsjett 

2018 

Opprinnelig 
budsjett 

2018 
Regnskap 

2017 

INNTEKTER   
    

Salg driftsmidler og fast eiendom 
 

-1 054 -30 000 -30 000 8 

Andre salgsinntekter 
 

-641 0 0 -124 

Overføringer med krav til motytelse 
 

-7 648 -15 100 -63 570 -56 750 

Kompensasjon for merverdiavgift 
 

-55 612 -117 401 -117 401 -63 731 

Renteinntekter, utbytte og eieruttak 
 

-211 0 0 0 

Sum inntekter 2 -65 167 -162 501 -210 971 -120 597       
UTGIFTER       

Lønnsutgifter* 
 

6 337 1 500 2 100 5 521 

Sosiale utgifter* 3 2 131 0 0 936 

Kjøp varer og tjenester som inngår i 
kommunens tjenesteproduksjon 

19 
257 777 509 275 524 523 312 705 

Overføringer 17 56 238 117 801 117 401 63 731 

Sum utgifter 2 322 483 628 576 644 024 382 893       
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER     

Avdrag på lån 2,7 26 836 21 516 0 6 002 

Utlån 2,7 36 641 30 000 30 000 25 789 

Kjøp av aksjer og andeler 2,5,7 3 154 3 218 3 200 2 870 

Avsatt til ubundne investeringsfond 6 83 307 83 128 0 4 024 

Avsatt til bundne fond 6 3 505 0 0 88 258 

Sum finansieringstransaksjoner   153 442 137 862 33 200 126 943       
Finansieringsbehov   410 759 603 937 466 253 389 238 

FINANSIERING       

Bruk av lån 2,7 -271 808 -451 106 -436 253 -356 820 

Mottatte avdrag på utlån 2,7 -19 015 -30 000 -30 000 -19 197 

Overført fra driftsregnskapet** 
 

-33 605 -30 000 0 -5 

Bruk av disposisjonsfond 
 

0 -6 000 0 0 

Bruk av ubundne investeringsfond 6 -8 119 -9 089 0 -5 237 

Bruk av bundne fond 6 -78 212 -77 742 0 -7 979 

Sum finansiering   -410 759 -603 937 -466 253 -389 238   
    

Udekket / Udisponert 6 0 0 0 0 

*I investeringsregnskapet ligger budsjettet på prosjektnivå. Det kan derfor fremkomme avvik 

mellom regnskap og budsjett på enkeltposter i regnskapet. Avviket på lønn og sosiale utgifter er 

et slikt eksempel. Forbruket overstiger ikke antall vedtatte hjemler i Handlingsprogrammet og 

kostnadene er utelukkende knyttet til investeringsprosjekter.  

**Differansen mellom regnskap og budsjett for posten Overført fra driftsregnskap må sees i 

sammenheng med posten Bruk av disposisjonsfond.  

Oversikten viser at det på enkelte poster er store avvik mellom regnskap og budsjett. 

Dette henger sammen med at faktiske kostnader har lavere framdrift enn forventet. I 

noen tilfeller henger dette sammen med prosjektets fremdrift, mens det andre ganger 

kan henge sammen med fordelingen av kostnader i prosjektets levetid.     
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4. Balanseregnskap 2018 
Tall i 1000 kroner Noter Regnskap 2018 Regnskap 2017 

EIENDELER    
A. ANLEGGSMIDLER    
Faste eiendommer og anlegg 7, 10 1 817 454 1 677 131 

Utstyr, maskiner og transportmidler 7, 10 175 234 125 423 

Pensjonsmidler 3, 7 1 292 352 1 173 183 

Utlån  155 522 137 914 

Aksjer og andeler 5 49 239 46 122 

Sum anleggsmidler  3 489 802 3 159 774     
B. OMLØPSMIDLER    
Kortsiktige fordringer 9, 17 117 297 152 499 

Obligasjoner 12 516 995 377 769 

Kasse, postgiro, bankinnskudd 16 266 747 302 849 

Premieavvik 3 20 152 7 430 

Sum omløpsmidler 2 921 190 840 547     
Sum eiendeler  4 410 992 4 000 321     
EGENKAPITAL OG GJELD    
C. EGENKAPITAL    
Disposisjonsfond 6 -153 928 -161 717 

Bundne driftsfond 6 -68 084 -60 209 

Ubundne investeringsfond 6 -206 920 -131 732 

Bundne investeringsfond 6 -10 479 -85 186 

Prinsippendringer 14 2 132 2 132 

Regnskapsmessig mindreforbruk 15 -11 390 -16 256 

Kapitalkonto 7 -278 174 -188 689 

Sum egenkapital  -726 842 -641 657     
D. GJELD    
LANGSIKTIG GJELD    
Pensjonsforpliktelser 3, 7, 13 -1 425 370 -1 372 284 

Sertifikatlån  -1 250 000 -950 000 

Andre lån  -747 338 -801 690 

Sum langsiktig gjeld 13 -3 422 708 -3 123 974     
KORTSIKTIG GJELD    
Annen kortsiktig gjeld 7, 16 -260 636 -234 691 

Premieavvik 3 -805 0 

Sum kortsiktig gjeld 2 -261 442 -234 691 

Sum egenkapital og gjeld  -4 410 992 -4 000 321 

MEMORIAKONTI:    
Ubrukte lånemidler 2, 13 211 078 152 886 

Andre memoriakonti 3 88 836 78 297 

Motkonto for memoriakontiene  -299 914 -231 183 

Sum memoriakonti  0 0 
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5. Noter 

1. Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering 

Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder 

kommunale regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal 

regnskapsskikk (GKRS). Ås kommunes regnskap er finansielt orientert, og viser alle 

økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og 

utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. 

Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og 

innbetalinger i løpet av året, skal framgå av drifts- og investeringsregnskapet i året, 

enten de er betalt eller ikke. 

Utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført etter 

bruttoprinsippet.  

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. 

Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp 

over levetiden til anleggsmiddelet. 

Ås kommune beregner minste tillatte avdrag jfr. kommuneloven §50 ved å benytte 

forenklet modell.  

Pensjonskostnaden bokføres etter beregnet pensjonskostnad jfr. 

årsregnskapsforskriften §13 og premieavviket inntektsføres/utgiftsføres og tilbakeføres 

året etter.  

Den samlede virksomheten til kommunen er organisert innenfor kommunens ordinære 

organisasjon, med unntak av: 

 Nordre Follo Renseanlegg IKS 

 Søndre Follo Renseanlegg IKS 

 Follo Ren IKS 

 Follo Brannvesen IKS 

 Follo Distriktsrevisjon IKS 

 Krise- og Incestsenteret i Follo IKS 

 Follo Lokalmedisinske senter IKS 

Ås kommune er vertskommune for Follo landbrukskontor og Follo interkommunale 

kontrollutvalgssekretariat, som drives gjennom et interkommunalt samarbeid iht. 

kommuneloven §27 og §28, jfr. note 8. Ås kommune er også deltaker i 

interkommunalt samarbeid jfr. §27 om Kemneren i Follo og Follo Barnevernsvakt. 
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2. Endring i arbeidskapital 

(Tall i 1000 kr)    
Balanseregnskapet : 31.12.2017 31.12.2018 Endring 

2.1 Omløpsmidler 840 547  921 190   
2.3 Kortsiktig gjeld 234 691  261 442   
Arbeidskapital 605 856  659 748  53 892  

    

Drifts- og investeringsregnskapet : 2018 Sum 

Anskaffelse av midler :   

 Inntekter driftsregnskap 1 494 808   

 Inntekter investeringsregnskap 65 166   

 Innbet. ved eksterne finanstransaksjoner 303 531   

Sum anskaffelse av midler 1 863 505  1 863 505  
   

Anvendelse av midler :   

 Utgifter driftsregnskap (ekskl. avskrivninger)  1 382 447   

 Utgifter investeringsregnskap 322 483   

 Utbet. ved eksterne finanstransaksjoner 162 876   

Sum anvendelse av midler 1 867 806  1 867 806  
    

Anskaffelse - anvendelse av midler   (4 301) 
    

Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-)   58 192  

Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap   53 892  

Endring arbeidskapital i balansen     53 892  

Differanse      0  
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3. Pensjon 

Generelt om pensjonsordningene i kommunen 

Pr. 31.12.18 har Ås kommune pensjonsforsikringene for lærere i Statens 

pensjonskasse (SPK), og øvrige ansatte i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). 

Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt 

AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66% 

sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetaling fra NAV. 

Regnskapsføring av pensjon 

Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med 

pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, 

lønnsvekst og G-regulering. 

Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til 

pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to 

størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad 

betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. I Ås 

kommune blir premieavviket tilbakeført året etter det har oppstått. 

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad og premieavvik (Samlet for KLP og 

SPK):  

Pensjonskostnad (F § 13-1, C) 2018 2017 

Årets pensjonsopptjening, nåverdi 76 943 496 73 388 089 

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 54 276 027 51 913 261 

 - Forventet avkastning på pensjonsmidlene -53 875 703 -48 978 176 

Administrasjonskostnader 5 140 946 4 773 550 

Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) 82 484 766 81 096 724 

Premieutgift  99 440 282 87 590 626 

Årets premieavvik eksklusive aga -16 955 516 -6 493 902 

Arbeidsgiveravgift  -2 390 728   -935 640  

Årets premieavvik inklusive aga *) -19 346 244 -7 429 542 

Amortisert premieavvik fra forrige år  7 429 542  19 117 638   

Netto premieavvik -11 916 702 11 688 096 

*) Premieavviket inklusive arbeidsgiveravgift for SPK er negativt med 805 314 kr og 

KLP har et positivt premieavvik på 20 151 558 kr.  

    

Økonomiske forutsetninger (§13-5): KLP 2018 KLP 2017 SPK 2018 SPK 2017 

Forventet avkastning pensjonsmidler  4,50 % 4,50 % 4,20 % 4,20 % 

Diskonteringsrente  4,00 % 4,00 % 4,00 % 4,00 % 

Forventet årlig lønnsvekst  2,97 % 2,97 % 2,97 % 2,97 % 

Forventet årlig G- og pensjonsreg.  2,97 % 2,97 % 2,97 % 2,97 % 

 

Samlet pensjonskostnad: 2018 2017 

Pensjonskostnad 101 723 492 85 204 893 

Administrasjons utgifter 344 800 360 966 

Bruk av premiefond -15 000 000 -10 000 000 

Bokført pensjonskostnad 87 068 292 75 565 859 
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Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser (F § 13-1, E) 

  
  
  

2018 2017 

 Aga.  Aga. 

Brutto påløpte 
pensjonsforpliktelser 1 408 932 529 16 437 795 1 347 622 205 24 662 048 

Pensjonsmidler 1 292 352 426   1 173 183 354   

Netto pensjons-forpliktelser 
pr 31.12.2018 116 580 103 16 437 795 174 438 851 24 662 048 

Dette er presentert som anleggsmidler og langsiktig gjeld i balansen. 

 

Saldo på premiefond 

 Fellesordn. Sykepleiere Folkevalgte Sum 

UB PR. 31.12.17  45 915 389   12 592 118   662 909   59 170 416  

Bruk av premiefond  -12 900 000   -2 100 000    -15 000 000  

Endring   15 551 261   2 146 822    74 602   17 772 685  

UB PR. 31.12.18  48 566 650   12 638 940   737 511   61 943 101  
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4. Kommunens garantiansvar 

Gitt overfor - navn Låneinstitusjon 31.12.2018 31.12.2017 Utløpsår 

Tamburbakken Barnehage Husbanken 221 505 280 573 2020 

Rustadporten Barnehage Husbanken 2 088 310 2 273 938 2029 

Knerten Barnehage Husbanken 268 242 350 778 2022 

Sjøskogen foreldrebarnehage Husbanken 1 042 656 1 172 988 2025 

Viken Boligutvikling AS Husbanken 2 086 000 2 086 000 2024 

Løvstad Naturbarnehage  Husbanken 2 772 740 2 923 988 2036 

Kaja Barnehage Husbanken 2 691 455 2 819 625 2038 

     

Åspro AS Kommunalbanken 5 714 240 5 999 960 2040 

Myrveien 16 AS  Kommunalbanken 5 337 200 5 579 800 2038 

       
Ås kinoteater - Film og kino 
Digitaliseringsprosjektet*  DnB Finans   214 111 2017 

       
Stiftelsen LIV-Follo Krise- og 
Incestsenter IKS andel 12,6% KLP 832 000 936 000 2026 

       
Søndre Follo Renseanlegg IKS 
andel 62% KLP 1 224 112 1 596 500 2038 

Søndre Follo Renseanlegg IKS 
andel 62% KLP 944 573 1 180 712 2022 

Nordre Follo Renseanlegg IKS 
andel 9% KLP 1 231 650 1 338 750 2030 

Steinerskolen i Ås  KLP 5 153 320 5 401 320 2039 

Steinerbarnehagene i Ås, 
Haugtussa KLP 11 016 395 11 540 985 2039 

       
Johnson Controls Norway AS - EPC 
- prosjektet Nordea 134 566   2022 

Sum garantiansvar   42 758 964 45 696 028  
* Prosjektet ble avsluttet i 2017 og lånet er nedbetalt.  
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5. Aksjer og andeler i varig eie 

Selskapets navn 
Eierandel i 
selskapet 

Balanseført verdi 
31.12.2018 

 Balanseført verdi  
31.12.2017 

A/L Ås Boligbyggerlag *) 16 andeler    1 500   3 000  

Studentsamskipnaden 14 andeler  1 400  1 400  

A/L Foreningen Nordens hus 1 andel    500  500  

A/L Liahøy 400 andeler  40 000  40 000  

A/S Biblioteksentralen 9 andeler   2 700  2 700  

Follo Futura AS 538 aksjer -  -  

Follo Futura Holding AS 538 aksjer 1 084 255  1 084 070  

Åspro AS **) 45 aksjer 54 000  90 000  

Sollia Borettslag 6 leiligheter 2 016 400   2 016 400  

Alarmsentral Brann Øst AS 2438 aksjer 85 330  85 330  

Myrveien 16 AS 1000 aksjer 17 307 194  17 307 194  

Egenkapitaltilskudd KLP   28 645 587  25 491 843  

Sum    49 238 866  46 122 437  

*) Salg av 16 andeler i 2018 

**) Fisjon og nedskrivning av aksjekapitalen 
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6. Avsetning og bruk av fond 

Samlede avsetninger og bruk av fond/avsetninger i året (tall i 1000 kr) 2018 2017 

Avsetninger 141 184  146 583  

Bruk av fond/avsetninger -140 617  -33 738  

Netto bruk av fond/avsetninger 567  112 845  

Disposisjonsfond     

Beholdning 01.01 161 717  130 824  

Bruk av fondet i driftsregnskapet 35 159  9 307  

Bruk av fondet i investeringsregnskapet 0  0  

Avsetninger til fondet 27 370  40 200  

Beholdning 31.12 153 928  161 717  

Bundne driftsfond     

Beholdning 01.01 60 209  57 323  

Bruk av fondene i driftsregnskapet 19 127  11 215  

Avsetninger til fondene 27 002  14 101  

Beholdning 31.12 68 084  60 209  

Ubundne investeringsfond     

Beholdning 01.01 131 732  132 945  

Bruk av fondene i investeringsregnskapet 8 119  5 237  

Avsetninger til fondet 83 307  4 024  

Beholdning 31.12 206 920  131 732  

Bundne investeringsfond     

Beholdning 01.01 85 186  4 907  

Bruk av fondene i investeringsregnskapet 78 212  7 979  

Avsetninger til fondene 3 505  88 258  

Beholdning 31.12 10 479  85 186  

*) Det er differanse mellom bokført regnskapsmessig bruk av disposisjonsfond og 

budsjettert bruk av disposisjonsfond. Dette skyldes at budsjettet ikke er oppdatert i 

henhold til bokførte vedtak. 
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7. Kapitalkonto 

 (Tall i 1000 kr)   Saldo 01.01.2018 (kapital) 188 689 

Debetposter i året:  DEBET Kreditposter i året:  KREDIT 

Årets avskrivinger *) 64 828 
Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, 
maskiner og transportmidler *) 317 675 

Utrangering av fast eiendom og 
anlegg 62 713 Minimumsavdrag *) 4 320 

    KLP egenkapitaltilskudd *) 3 154 

Nedskrivning av aksjer og andeler 
*) 37    

Mottatte avdrag på lån 19 173 Utlån - investering og drift 36 781 

Bruk av lånemidler 271 808 Avdrag på eksterne lån 80 031 

    
Endring pensjonsforpliktelse *) (netto 
inklusive aga) 66 083 

Balanse 31.12. 2018 (kapital) 278 174    

  696 733   696 733 

*) Se notene 3, 5, 10 og 13 
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8. Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven §27 og 

§28 

Regnskap for interkommunale samarbeid etter kommuneloven (koml) § 27 og § 28 

skal inngå i årsregnskapet til den kommunen hvor samarbeidet har sitt hovedkontor. 

Årsregnskapet omfatter regnskap for slike samarbeid jf. regnskapsforskriften § 12 nr. 

3, og utgjør følgende beløp:    

Interkommunalt tiltak jf. koml § 27 

Follo interkommunale 
kontrollutvalgs-

sekretariat (§ 27) 
Follo landbruks- kontor 

(§28) 

Overføring fra Ås kommune (kontorkommunen) -256 000 -1 248 500 

Overføring fra Oppegård kommune -307 000 -247 500 

Overføring fra Vestby kommune  -241 000 -1 188 000 

Overføring fra Ski kommune  -330 000 -1 237 500 

Overføring fra Frogn kommune -234 000 -742 500 

Overføring fra Enebakk kommune -202 000 0 

Overføring fra Nesodden kommune -253 000 -396 000 

Resultat av overføringer -1 823 000 -5 060 000 

Samarbeidets egne inntekter inkl. finans -243 639 -1 248 077 

Samarbeidets driftsutgifter inkl. finans 2 066 639 6 308 077 

Sum 0 0 

     

Resultat av virksomheten -452 391 167 615 

Avsetning til (+) / bruk av fond (-) 452391 -167615 

 

9. Vesentlige transaksjoner  

Ressurskrevende brukere: 

Det er i 2018 avsatt et tilskudd på kr 32.642.000,-  for ressurskrevende brukere. 

Tilskuddet er en foreløpig beregning gjort 15.02.2019.  

Andre vesentlige avsetninger:  

Det har vært brann ved Nordby skole i 2018. Med bakgrunn i påløpte utgifter i 2018 og 

bekreftelse på oppgjør fra forsikringsselskapet, er det avsatt kr 1.055.000,- for 

forsikringsutbetaling. 
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10. Varige driftsmidler  

(tall i hele 1000) 

EDB-utstyr, 

kontor-

maskiner 

Anleggs-  

maskiner 

mv. 

Sum utstyr og 

maskiner 

Fast eiendom 

og anlegg 

Boliger, 

skoler, veier 

Adm.bygg, 

sykehjem mv. Tomter 

Sum faste 

eiendommer 

og anlegg Total Sum 

Anskaffelseskost 01.01  42 191   150 190   192 381   12 210   2 113 447   2 688   54 424   2 182 768   2 375 149  

Årets tilgang **)  12 137   50 859   62 996   2 302   250 766   -   1 611   254 679   317 675  

Årets avgang*)  -4 734   -3 009   -7 743   -   -89 699   -   -   -89 699   -97 442  

Anskaffelseskost 31.12  49 595   198 040   247 634   14 511   2 274 514   2 688   56 034   2 347 747   2 595 383  

Akk. avskrivninger 01.01  20 752   46 206   66 958   6 782   498 041   814   -   505 637   572 595  

Årets avskrivninger  6 658   6 528   13 186   572   51 016   54   -   51 642   64 828  

Reverserte avskrivninger på 

utrangerte driftsmidler*)  -4 734   -3 009   -7 743   -   -26 986   -   -   -26 986   -34 729  

Akk. avskrivninger 31.12  22 676   49 725   72 401   7 354   522 071   868   -   530 239   602 694  

Bokført verdi pr. 31.12  26 919   148 315   175 234   7 157   1 752 443   1 820   56 034   1 817 454   1 992 689  

Gevinst ved salg av 

anleggsmidler     0         0  -  

Økonomisk levetid 5 år 10 år   20 år  40 år 50 år    
Avskrivningsplan Lineær Lineær   Lineær  Lineær Lineær    
 

*) Det er i 2018 påbegynt oppretting av tidligere års manglende føring av avgang. Dette gjør at korreksjon av akkumulerte 

avskrivninger og årets avgang er vesentlig større enn tidligere år. Arbeidet fortsetter i 2019.  

**) Gamle Rustad skole og Solberg skole er utrangert i 2018. Bokført verdi på utrangeringstidspunktet var 62 713 000 kr.  
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11. Investeringsprosjekter  

Prosjekt 
  
 (tall i hele 1000) 

 Vedtatt 
ramme  

 t.o.m. 2018**  

 Bokført 
t.o.m 2017 

 eks mva  

 Bokført  
2018 

 eks mva  

 Bokført  
 2018  

 inkl mva  

 Sum 
bokført  

 eks mva  

Rev. 
Budsjett 

2018  

 Gjenstår  
 av  

 ramme  

0100 / Info teknologi           *  *  3 492    4 157  *        3 699   *  

0103 / Mindre invest.prosjekt           *  *         506       631  *        1 060   *  

0115 / Digitalisering av byggesaksarkiv 4 500         -         85      106         85        4 500      4 415  

0117 / Velferdsteknologiprosjekt 12 000         99         682       746         781        5 401  11 219  

0118 / Ny brukerflate for sikker sone       850         -         -         -         -         850         850  

0119 / Digitaliseringsprosjektet           *  *  1 149  1 245  *        1 145   *  

01200 / Samlokalisering av tjenester rådhuset       250         147         -         -         147         103         103  

0121 / eArkiv   500    253     -     -    253     247     247  

0201 / It-utstyr skoler           *  *   4 037   5 070  *  5 382   *  

0233 / Follo Barne og ungdomskole, nybygg i Ski 17 340  7 248  3 903    4 878    11 151  10 092     6 189  

0239 / Sjøskogen skole, utvidelse 51 200  1 025         -         -     1 025         475  50 175  

0240 / Åsgård skole, utvidelse 312 000  2 602  1 561    1 905  4 163        6 098  307 837  

0247 / Rustad skole, inventar og IKT-utstyr   16 000         -         54         67         54        1 000    15 946  

0248 / Oppgradering og sikkerhetstiltak kinosal   7 000         545    5 997  7 394     6 542        6 455         458  

0249 / Trådløst nett og kabling på skolene * *         380         475  *        1 210   *  

0251 / Ventilering og klimakontroll, kjeller 
kulturhus          400         43         106         124         149         357         251  

0252 / Oppgradering utearealer skoler og 
barnehager 3 000         790         337         421  1 127        1 210     1 873  

0253 / Solberg skole, inventar og IKT utstyr    10 000         773  6 927  8 637  7 700        9 226     2 300  

0301 / Demenssenteret, inventar 11 948  11 490         430         538    11 920         458         28  

0304 / Kjøp av transportmiddel HS  1 400         10         696         696         707         681         693  

0307 / Moer sykehjem 1 byggetrinn 2016-2021 200 000    4 028   4 851  5 761  8 879        5 326  191 121  

0316 / IT utstyr HS * *         316         395  *         567   *  

0323 / Fastlegekontor på Moer, inventar og utstyr 1 000         697         33         40         730         303         270  

0324 / Utskiftning av senger på Moer 1 250         -         500         625         500         500         750  
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Prosjekt 
  
 (tall i hele 1000) 

 Vedtatt 
ramme  

 t.o.m. 2018**  

 Bokført 
t.o.m 2017 

 eks mva  

 Bokført  
2018 

 eks mva  

 Bokført  
 2018  

 inkl mva  

 Sum 
bokført  

 eks mva  

Rev. 
Budsjett 

2018  

 Gjenstår  
 av  

 ramme  

0325 / Institusjons- og omsorgsboliger nord, 
nybygg  76 800          1         37         37         38         499  76 762  

0330 / Oppgradering Moer sykehjem 2 350         -         -         -         -         850     2 350  

0500 / Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv * *  2 286    2 854  *        9 193   *  

0502 / Tiltaksplan trafikksikkerhet          *   *         -         -  *       1 661   *  

0504 / Oppgradering av offentlige arealer 3 000  2 078         98         123  2 176         921         824  

0505 / Hurtigladepunkt for El-bil 2 100         -         -         -         -        1 700    2 100  

0506 / Rehabilitering kunstgressbane Ås 3 850         -  3 178  4 602  3 178        3 850         672  

0507 / Rehabilitering kunstgressbane Nordby 3 850         -  2 943  3 406  2 943        3 850         907  

0508 / Oppgradering veilysanlegg *  *         246         299  *        3 412   *  

0509 / Standardheving parkeringsplasser og 
etablering av parkeringsautomater 2 800         175         -         -         175        2 625     2 625  

0512 / Oppgradering friidrettsbane   1 350         -  1 824    1 824    1 824        1 350       -474  

0514 / Tiltaksplan gang- og sykkelvei *      *        -         -        *         250   *  

0516 / Kjærnesveien    1 500         752         519         641  1 271         748         229  

0517 / Breivoll - Tilrettelegging av ny leieavtale   2 500         46    1 870    1 875  1 917        2 454         583  

0600 / Rustad skole, utvidelse   361 000  52 515  126 962  157 466  179 533  128 986  181 467  

0618 / Ljungbyveien, nye institusjons- 
omsorgsboliger 15 500  8 953  6 955  9 186  15 908        6 551       -408  

0622 / Alternative kontorlokaler 22 000         19         366         426         385         366    21 615  

0623 / FDV system 1 000         775         39         49         814         224         186  

0624 / Solfall borettslag 30 840         524  1 998  2 452    2 522  23 851  28 318  

0626 / Trafikksikkerhetstiltak Rustad     2 000  1 127         18         22  1 145         18         855  

0629 / Ljungbyveien omsorgsboliger - tilbygg 3 400         -         16         142         16        3 400     3 384  

0630 / Flerbrukshall Ås VGS 40 400         -         -         -         -         400  40 400  

0660 / Asfaltering grusveier          250         -         -         -         -         244         250  

0662 / Biler/Maskiner. Vei, idrett og natur *      *        450         562  *       5 742   *  

0673 / Solberg skole, utvidelse 237 600  151 152  27 832  31 309  178 984  84 704  58 616  

0675 / Demenssenteret, nybygg 126 818  123 403  1 586  1 707  124 989        2 993     1 829  



12/19 Ås kommune - Årsregnskap 2018 - 19/00055-1 Ås kommune - Årsregnskap 2018 : Årsregnskap Ås kommune 2018

Årsregnskap 2018 Ås kommune versjon 15.3.2019 

19 
 

Prosjekt 
  
 (tall i hele 1000) 

 Vedtatt 
ramme  

 t.o.m. 2018**  

 Bokført 
t.o.m 2017 

 eks mva  

 Bokført  
2018 

 eks mva  

 Bokført  
 2018  

 inkl mva  

 Sum 
bokført  

 eks mva  

Rev. 
Budsjett 

2018  

 Gjenstår  
 av  

 ramme  

0689 / Ny svømmehall          350         36         34         34         70         314         280  

0690 / Modulskole Ås stadion  72 000  40 295  5 095  7 216  45 390        5 901    26 610  

0691 / Nordby barnehage, nybygg 81 920         637  2 733  3 089    3 315  30 707  78 605  

0692 / Ny barnehage Dyster/Eldor     81 872         -         224         272         224        1 000    81 648  

0693 / Områderegulering av sentrum  10 500         -         -         -         -        5 000  10 500  

0700 / Standardheving/Påkostning *      * 10 358  12 596  *        8 748   *  

07011 / Bjørnebekk - sikringstiltak *      * 1 931  2 383  *        1 933   *  

0748 / Legionellabekjempelse          800         24         -         -         24         776         776  

0750 / Universell utforming *      *        109         136  *        1 763   *  

0752 / Dyster/Eldor 6 400         55         391         416         446        6 345    5 954  

0773 / Videreutvikling av SD-anlegg *      *        232         289  *        1 780   *  

0779 / Ombygging Myrveien 16, Ny lagerhall 4 524         24         -         -         24        4 500     4 500  

0780 / EPC   40 000  1 852  6 768  8 432  8 620  30 149  31 380  

0805 / Hovedplan Vannforsyning *      * 8 372  8 372  * 10 056   *  

0806 / Hovedplan Kloakksanering *      * 5 056  5 056  *  11 240   *  

0809 / Mindre investeringsprosjekter VA           -  2 171         231         231  2 402        2 433   *  

0816 / Nytt høydebasseng 20 000         652         371        371  1 023  17 348  18 977  

0817 / Biler/Maskiner, VAR *      * 2 812  2 812  *        3 765   *  

0823 / Nytt driftsstyringsanlegg 2 500          1         206         206         207         999     2 293  

0824 / Utskiftning vannmålere 7 000         835  1 983  1 983  2 819        1 665      4 181  

0825 / Oppgradering vann *      *        -         -         *         250   *  

0826 / Oppgradering avløp *      *        -         -         *         250   *  

1130 / FIKT           -         -         411         514         411         -       -411  

0754 / HMS Brannforebyggende   1 600    1 068         258         323  1 326         531         274  

0767 / HMS inneklima 1 600  1 339         -         -    1 339         261         261  

0835 / Pumpestasjon NMBU 2 500         -         50         50         50         50     2 450  

SUM aktiveringer     262 892  317 674         -              -  

Ikke aktiverte prosjekter 

0114 / E.kap tilskudd KLP *      * 3 154     3 154         *        3 218          -  
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Prosjekt 
  
 (tall i hele 1000) 

 Vedtatt 
ramme  

 t.o.m. 2018**  

 Bokført 
t.o.m 2017 

 eks mva  

 Bokført  
2018 

 eks mva  

 Bokført  
 2018  

 inkl mva  

 Sum 
bokført  

 eks mva  

Rev. 
Budsjett 

2018  

 Gjenstår  
 av  

 ramme  

0781 / Utvidelse Nordby kirkegård         841  3 262  4 069                 3 724          -  

0901 / Kroer Kirke renovering         -         91         114         -        2 500          -  

 Tapsføring startlån          626         626         -         -          -  

SUM ikke aktiverte       7 133    7 962         -         -          -  

Sum investeringsutgifter     270 025  325 637         -  514 393         -  

*Prosjekter som løper og ikke har en konkret slutt. Flere av disse prosjekter er summen av flere delprosjekter med planer for 

hvilke investeringer som skal prioriteres innenfor årets budsjett.   

**Vedtatt ramme i Handlingsprogram 2018-2021 korrigert for eventuelle vedtak i Kommunestyret gjennom 2018. 
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12. Finansielle omløpsmidler 

I henhold til Ås kommunes finansreglement kan finansiell aktiva plasseres i 

bankinnskudd, rentepapirer og aksjer etter følgende rammer: 

Rammer og faktiske plasseringer:  

Plassering pr. gruppe 

Strategiske 
investeringsrammer 

(maks) Plassering % 2018 Plassering % 2017 

Renteplasseringer (sertifikater og 
obligasjoner) 100 % 75,57 % 76,78 % 

Aksjefond 25 % 24,43 % 23,22 % 

 

Forvalter: Avkastning kr Avkastning % Beholdning  Beholdning  

Tall i 1000 kr   31.12.2018 31.12.2017 

C WORLDWIDE ASSET 
MANAGEMENT AS   161  0,93 17 531 17 355 

DNB Asset Management AS  -1 091  -0,82 131 216* 157 308 

Arctic Fund Management  226  0,61 37 356 17 130 

Sum rentepapirer og 
aksjefond  - 704    186 103   191 793  

     

Overskuddslikviditet**       

Fondsforvaltning AS    133 282 51 521 

KLP Kapitalforvaltning - FRN   91 153 40 073 

DNB FRN 20    106 457   94 383  

Sum overskuddslikviditet   330 892 145 904 

Sum finansielle 
omløpsmidler      516 994   377 769  

*I tillegg til avkastning kommer kjøp og salg. 

**I henhold til Ås kommunes finansreglement kan overskuddslikviditet plasseres i 

rentefond. Resterende overskuddslikviditet er plassert i bankinnskudd. 

Beholdning pr. aktivaklasse: 

Andel rentepapirer 31.12.2018  31.12.2017  
Carnegie 17 531  17 355  
Rentepapirer DNB 90 191  112 774  
Arctic 32 907   17 130   

Sum rentepapirer 140 628 75,56 % 147 259 76,78 % 

Andel aksjefond      
Arctic 4 449    
DNB 41 025   44 534   

Sum aksjefond 45 474 24,44 % 44 534 23,22 % 

Sum rentepapirer og aksjefond 186 103  191 793  
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13. Langsiktig gjeld og avdrag 

Ås kommune beregner minste tillatte avdrag jfr kommuneloven (koml) § 50 nr. 7 ved å 

benytte forenklet modell i 2018. 

 2018 2017 

Betalte avdrag 53 196 030 56 656 886 

Avsatt minimumsavdrag 31.12 4 320 000 0 

Utgiftsførte avdrag på lånefinansierte anleggsmidler 57 516 030 56 656 886 
   
Balanseført avsatt minimumsavdrag  4 320 000 0 
   
Beregnet minimumsavdrag jfr forenklet modell: Konto  
Bokført Langsiktig Gjeld UB 2017 2.4x    3 123 973 895  

- Pensjon på konto 24x- UB 2017 240x    1 372 284 252  

- Startlån - UB 2017 24519160    152 547 545  

= Beregningsgrunnlag langsiktig gjeld 31.12.2017 (LG)      1 599 142 098  

Beregningsgrunnlag Anleggsmidler (AM) 31.12.2017 (224* + 
227*)      1 802 554 343  

Bokførte avskrivninger 2018 (Avskr.)     64 827 779      
Beregnet minimumsavdrag forenklet modell 2018 
((LG/AM)*Avskr.)  57 512 180  

Utgiftsførte avdrag på lånefinansierte anleggsmidler i 2018  57 516 030      
Fordeling av langsiktig gjeld i kommunen på ulike områder : 31.12.2018 31.12.2017 

Startlån og formidlingslån   155 711 713   152 547 545  

Lånegjeld på kommunens øvrige tjenesteområder  1 841 626 068   1 599 142 098  

Kommunens totale langsiktige gjeld eks pensjonsforpliktelser  1 997 337 781   1 751 689 643  

Pensjonsforpliktelser inkl AGA  1 425 370 322   1 372 284 252  

Sum langsiktig gjeld   3 422 708 103   3 123 973 895  
   
Herav ubrukte lånemidler  211 078 229   152 886 084  
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14. Endringer i regnskapsprinsipp 

Som en følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning, er virkning av 

endringer i regnskapsprinsipp i 2007 og tidligere, som er regnskapsført mot 

likviditetsreserven, ført over til egne egenkapitalkontoer for endring av 

regnskapsprinsipp. Endringer gjort etter 2007 er ført direkte mot kontoer for endring 

av regnskapsprinsipp.    

Konto for endring av regnskapsprinsipp består pr. 31.12.2018 av følgende poster: 

(alle tall i 1000) År 31.12.2018 

Utbetalte feriepenger 1992 12 711 

Feriepenger til landbrukskontoret ved overtakelse 1994 129 

Påløpte renter 2002 699 

Varebeholdning 2001 661 

Kompensasjon for mva 2001 -3 480 

Tilskudd til ressurskrevende brukere 2008 -8 588 

Sum bokført mot endring av regnskapsprinsipp  - pr. 31.12.2018   2 132 

Endringer i regnskapsprinsipper gjort i år:   
Sum endring regnskapsprinsipp 31.12.17 2 132 

 
Sum endring regnskapsprinsipp 31.12.18 2 132 

    

15. Regnskapsmessig mindreforbruk 

Posten regnskapsmessig mindreforbruk under egenkapitalen i balansen er satt sammen 

som følger:  

Regnskapsår  Mindreforbruk 

2018             11 389 695  
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16. Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor 

Årsverk    

Antall årsverk i kommunen i regnskapsåret 2018 var 1184 årsverk, mot 1173 i 2017. 

Lønnsutgiftene må sees i sammenheng med mottatt refusjon av sykepenger. Refusjon 

av sykepenger bokføres som en inntekt i driftsregnskapet, og vil ikke redusere 

lønnsutgiftene direkte.     

Ytelser til ledende personer 2018 2017 

Rådmann                    1 231 888               1 202 644  

Ordfører                      1 135 490               1 110 456  

 

Godtgjørelse til revisor 

Kommunens revisor er Follo Distriktsrevisjon IKS. Samlede godtgjørelser til revisor i 

2018 utgjør 1 382 300 kr. Revisjonen omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon 

og diverse attestasjonsoppdrag.  

Forskuddstrekk: 

Bunden bankkonto for forskuddstrekk pr. 31.12.18 var 26 962 743 kr og skyldig 

forskuddstrekk for termin 6 pr. 31.12.18 var 26 099 942 kr.  

17. Utgiftsført estimert tap på krav 

 2018 2017    
Det er avsatt for estimerte usikre krav i balansen pr. 31.12: 5 170 000 5 170 000    
Usikre krav:   
Fordringer som er vurdert usikre 2 612 501 3 250 663 

Fordringer som langtidsovervåkes 2 669 806 2 839 213 

Sum usikre krav 5 282 307 6 089 876    
Sammensetning av årets utgifter på tap på krav:  
Avsetninger 3 100 000 7 895 964 

Faktisk tapsføringer 1 070 596 576 362 

Totale utgifter belastet drift - og investeringsregnskapet (konto 047030 
og 147030) 4 170 596 8 472 326 

 

I tillegg er det gjort avsetning til tapsfond jfr. vedtak på konto 25650700 med   

680 000 kr.   

Kommunen har vurdert å ikke justere avsatt til tap på fordringer for 2018, selv om 

endringen viser en nedgang i usikre fordringer. 

Total Byggentrepenør AS er konkurs. Vår kreditnota på 361 909 kr er tapsført i 2018. 

Statnett SF klagde i januar 2017 på utskrevet eiendomsskatt. Taksten er basert på en 

progressiv avskrivningsmodell. Statnett har klaget på eiendomsskatten til alle 

kommuner som har brukt denne modellen. En endelig avgjørelse på hvordan 

avskrivningene skulle gjøres var forventet å være klar etter at saken ble behandlet i 

Høyesterett sommeren 2017. Etter at høyesterettsdommen var klar, gjenstod det 

fortsatt mange ubesvarte spørsmål om hvordan takstene skulle beregnes. Ås kommune 

inngikk et samarbeid med advokatfirmaet som representerer 90 kommuner i samme 
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sak, der man ønsker å komme fram til standardiserte takstberegninger. 

Høyesterettsdommen ga ikke klare svar på alle momenter og forhold, partene er derfor 

fortsatt uenige om taksten. 

18. Leasing 

Ås kommune har ingen finansielle leasingavtaler. 

19. Betingede forhold og hendelser etter balansedato 

Stevning fra Aalerudmyra AS. 

Ås kommune er anket inn for Borgarting lagmannsrett av Aalerudmyra AS. Tvisten 

gjelder økonomisk ansvar for vanskelige grunnforhold i et deponiprosjekt. Kommunen 

ble frifunnet i tingretten. Saken representerer et mulig økonomisk ansvar for 

kommunen i størrelsesorden 20-25 millioner kroner, inklusive saksomkostninger. 

Aalerudmura AS har i november 2018 fremmet ytterligere krav mot kommunen i 

samme saksforhold. Det ene gjelder krav om erstatning for tapt leveransekontrakt. Det 

andre gjelder krav om tilbakebetaling av påstått for mye utbetalt grunneiervederlag. 

Det er uklart hvor store samlede krav motparten mener å ha. Det kan legges til grunn 

en ramme på 40 millioner kroner for mulig økonomisk ansvar. 

Tune Graveservice AS 

Ås kommune har mottatt en kreditnota fra Tune Graveservice i 2018 på 5 334 000 kr. 

Kreditnotaen vil bli gjort om til et kortsiktig lån i 2019. 

Rammetilskudd 

Det er i februar 2019 mottatt 442 170 kr i rammetilskudd. Tilskuddet gjelder 

inntektsutjevning for 2018, som er inntektsført i 2019 og ikke i 2018 som inntekten 

gjelder. 
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20. Gebyrer selvkosttjenester Etterkalkyle 2018 

Ås kommune har utarbeidet etterkalkyle for betalingstjenester i henhold til 

Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, 

KMD, feb. 2014). Kommunen benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost 

Kommune. 

Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes 

av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å 

tjene penger på tjenestene. For å kontrollere at dette ikke skjer må kommunen, etter 

hvert regnskapsår, utarbeide en selvkostkalkyle som viser selvkostregnskapet for det 

enkelte gebyrområdet. Elementene i en selvkostkalkyle avviker fra kommunens 

ordinære driftsregnskap på enkelte områder og de to regnskapene vil, som eksemplet 

under viser, ikke være direkte sammenlignbare. 

Forskjeller mellom kommunens regnskap og selvkostregnskapet Regnskapsresultat Selvkostkalkyle 
Gebyrinntekter 8 800 000 8 800 000 
Øvrige driftsinntekter 20 000 20 000 

Driftsinntekter 8 820 000 8 820 000 
Direkte driftsutgifter 5 700 000 5 700 000 
Avskrivningskostnad 1 750 000 1 580 000 
Kalkulatorisk rente 0 1 140 000 
Indirekte driftsutgifter (netto) 0 240 000 

Driftskostnader 7 450 000 8 660 000 
Resultat 1 370 000 160 000 

I selvkostkalkylen inngår regnskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter eksklusiv 

regnskapsmessige avskrivninger, kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader, samt 

indirekte driftsutgifter (administrasjonsutgifter). 

Ved beregning av kalkulatoriske avskrivninger skal det i selvkostberegningene gjøres 

fratrekk av fremmedfinansiering. Kalkulatorisk rentekostnad inngår ikke i kommunens 

driftsregnskap, men representerer en alternativ avkastning kommunen går glipp av 

ved at kapital er bundet i anleggsmidler. Den kalkulatoriske rentekostnaden beregnes 

med utgangspunkt i anleggsmidlenes restavskrivningsverdi og en kalkylerente. 

Kalkylerenten er årsgjennomsnittet av 5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng. I 2018 var 

denne lik 2,370 %. 

Retningslinjene fastsetter regler for henføring av relevante administrasjonsutgifter som 

kan inngå i selvkostgrunnlaget. Videre er det bestemt at eventuelle overskudd skal 

avsettes til bundne selvkostfond. Et overskudd fra et enkelt år skal tilbakeføres til 

brukerne i form av lavere gebyrer i løpet av en femårsperiode. En generasjon brukere 

skal ikke subsidiere neste generasjon, eller omvendt. Kostnadene ved tjenestene som 

ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av tjenesten. Dette innebærer at 

dersom kommunen har overskudd som er eldre enn fire år, må dette i sin helhet gå til 

reduksjon av gebyrene det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som 

stammer fra 2018 i sin helhet være disponert innen 2023. 

I tillegg til å utarbeide en etterkalkyle for hver betalingstjeneste må kommunen også 

utarbeide forkalkyler i forkant av budsjettåret for å estimere drifts- og kapitalkostnader 

for neste økonomiplanperiode. Forkalkylene gir grunnlaget for kommunens 
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gebyrsatser. Ved budsjettering er det en rekke usikre faktorer, herunder fremtidig 

kalkylerente, utvikling av antall brukere og generell etterspørsel. I tillegg til å 

overholde generasjonsprinsippet bør kommunen ha målsetning om minst mulig 

svingninger i de kommunale gebyrene. 

 

Samlet etterkalkyle 2018 

Etterkalkylene for 2018 er basert på regnskap datert 30. januar 2019. 

 

Etterkalkyle selvkost 2018 

Vann Avløp Renovasjon 

Slam- 

tømming Totalt 
Gebyrinntekter 19 558 959 28 910 885 14 540 555 1 223 421 64 233 820 
Øvrige driftsinntekter 775 685 10 840 524 0 9 375 11 625 584 

Driftsinntekter 20 334 644 39 751 409 14 540 555 1 232 796 75 859 404 
Direkte driftsutgifter 18 010 229 22 228 605 17 037 439 530 135 57 806 408 
Avskrivningskostnad 3 742 329 4 696 331 208 448 0 8 647 108 
Kalkulatorisk rente (2,37 %) 2 671 388 3 016 878 85 197 0 5 773 463 
Indirekte netto driftsutgifter 834 972 791 424 281 422 86 116 1 993 934 
Indirekte  avskrivningskostnad 4 993 4 993 157 0 10 143 
Indirekte kalkulatorisk rente (2,37 %) 86 86 3 0 175 

Driftskostnader 25 263 998 30 738 317 17 612 666 616 251 74 231 232 
Resultat -4 929 354 9 013 092 -3 072 111 616 546 1 628 173 

Kostnadsdekning i % 80,5 % 129,3 % 82,6 % 200,0 % 102,2 % 

  
Selvkostfond 01.01 5 210 681 18 921 485 9 161 983 2 045 206 35 339 355 

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond -4 929 354 9 013 092 -3 072 111 616 546 1 628 173 
+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad 
selvkostfond (2,37 %) 65 080 555 244 180 734 55 777 856 835 

Selvkostfond 31.12 346 407 28 489 821 6 270 606 2 717 530 37 824 364 
 

Etterkalkyle selvkost 2018 
Feiing 

Private 

planer Byggesak Oppmåling Totalt 
Gebyrinntekter 2 378 291 689 644 5 358 741 2 377 291 10 803 967 
Øvrige driftsinntekter 0 0 513 930 148 731 662 661 

Driftsinntekter 2 378 291 689 644 5 872 671 2 526 022 11 466 628 
Direkte driftsutgifter 2 121 999 1 330 480 6 490 071 1 955 695 11 898 245 
Indirekte netto driftsutgifter 198 895 320 189 1 613 870 555 858 2 688 812 
Indirekte  avskrivningskostnad 0 1 248 6 369 1 727 9 344 
Indirekte kalkulatorisk rente (2,37 %) 0 22 113 31 166 

Driftskostnader 2 320 894 1 651 938 8 110 423 2 513 310 14 596 565 
Resultat 57 397 -962 294 -2 237 752 12 712 -3 129 937 
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Etterkalkyle selvkost 2018 
Feiing 

Private 

planer Byggesak Oppmåling Totalt 
Kostnadsdekning i % 102,5 % 41,7 % 72,4 % 100,5 % 78,6 % 

  
Selvkostfond/fremførbart  underskudd  
01.01 -573 546 -1 877 271 6 644 461 -5 813 244 -1 619 600 

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond 57 397 -962 294 -2 237 752 12 712 -3 129 937 
+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad 
selvkostfond (2,37 %) -12 913 -55 895 130 956 -137 623 -75 475 

Selvkostfond/fremførbart  underskudd  
31.12 -529 062 -2 895 460 4 537 666 -5 938 155 -4 825 011 

Etterkalkylen for 2018 er utarbeidet i samarbeid med EnviDan Momentum AS som har mer enn 15 

års erfaring med selvkostproblematikk og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til 

selvkost. Selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune benyttes av flere enn 280 norske 

kommuner 

Ås kommune har også gjennomført selvkostberegning for SFO i samarbeid med 

EnviDan Momentum AS. Under er oversikt over er resultatet av denne beregningen.   

Etterkalkyle selvkost 2018 SFO    Totalt 
Gebyrinntekter 21 618 017 0 0 0 21 618 017 
Øvrige driftsinntekter 1 633 261 0 0 0 1 633 261 

Driftsinntekter 23 251 278 0 0 0 23 251 278 
Direkte driftsutgifter 27 319 766 0 0 0 27 319 766 
Avskrivningskostnad 3 593 612 0 0 0 3 593 612 
Kalkulatorisk rente (2,37 %) 3 073 003 0 0 0 3 073 003 
Indirekte netto driftsutgifter 848 946 0 0 0 848 946 
Indirekte  avskrivningskostnad 2 561 0 0 0 2 561 
Indirekte kalkulatorisk rente (2,37 %) 222 0 0 0 222 

Driftskostnader 34 838 108 0 0 0 34 838 108 
+ Tilskudd/subsidiering 11 586 831 0 0 0 11 586 831 

Resultat 0 0 0 0 0 
Kostnadsdekning i % 66,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 66,7 % 

  
Fremførbart underskudd 01.01 -1 0 0 0 -1 
Fremførbart underskudd 31.12 -1 0 0 0 -1 
. 
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6. Vedlegg 

1. Detaljert driftsregnskap per tjeneste  

Kontogruppe per tjeneste 
Regnskap 

2018 
Rev.budsjett 

2018 
Budsjett 

2018 
Regnskap 

2017 

0 Lønn og sosiale utgifter 106 182 109 935 102 405 105 016 

1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva 5 702 6 044 5 343 6 786 

3 Kjøp fra andre 81 347 76 738 76 738 80 378 

4 Overføringer til andre -3 1 114 1 114 60 

5 Finansutgifter 915 916 0 1 021 

6 Salgsinntekter -18 610 -19 272 -20 213 -18 190 

7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinntekter -11 523 -9 200 -7 979 -12 127 

71 Sykepengerefusjon -6 160 -5 849 -305 -6 790 

72 Moms.komp.inntekter -657 -734 -714 -797 

8 Overføringer fra andre -29 0 0 0 

9 Finansinntekter -492 -492 0 -825 

01 Barnehage 156 672 159 200 156 389 154 532 
     

0 Lønn og sosiale utgifter 246 099 244 997 230 585 234 241 

1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva 22 835 19 020 17 136 22 619 

3 Kjøp fra andre 15 321 10 795 10 420 15 192 

4 Overføringer til andre 398 3 728 9 042 243 

5 Finansutgifter 3 339 3 261 0 3 243 

6 Salgsinntekter -22 688 -23 337 -24 337 -22 650 

7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinntekter -19 779 -17 928 -16 401 -19 255 

71 Sykepengerefusjon -10 437 -9 533 -2 450 -10 177 

72 Moms.komp.inntekter -2 555 -1 511 -1 511 -2 605 

8 Overføringer fra andre -100 -100 0 -46 

9 Finansinntekter -473 -539 -105 -2 343 

02 Grunnskoleopplæring 231 960 228 853 222 379 218 463 
     

0 Lønn og sosiale utgifter 25 847 26 917 26 220 24 129 

1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva 8 059 6 000 4 782 7 287 

3 Kjøp fra andre 1 814 710 710 673 

4 Overføringer til andre 10 529 10 589 10 589 10 020 

5 Finansutgifter 3 376 3 376 0 2 793 

6 Salgsinntekter -7 995 -7 236 -6 386 -5 909 

7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinntekter -4 141 -3 313 -3 107 -3 853 

71 Sykepengerefusjon -693 -661 -192 -700 

72 Moms.komp.inntekter -810 -354 -354 -899 

8 Overføringer fra andre -48 0 0 0 

9 Finansinntekter -1 053 -1 638 -500 -824 

03 Kultur-,idrett- og fritidstjenester 34 884 34 390 31 762 32 716 
     

0 Lønn og sosiale utgifter 36 806 38 135 34 767 31 308 

1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva 17 144 16 465 14 999 17 082 

3 Kjøp fra andre 12 737 13 816 13 816 11 123 

4 Overføringer til andre 228 478 475 217 

5 Finansutgifter 5 590 1 275 0 1 909 
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Kontogruppe per tjeneste 
Regnskap 

2018 
Rev.budsjett 

2018 
Budsjett 

2018 
Regnskap 

2017 

6 Salgsinntekter -1 646 -574 -574 -738 

7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinntekter -11 249 -12 049 -7 150 -6 460 

71 Sykepengerefusjon -2 116 -1 209 -500 -850 

72 Moms.komp.inntekter -688 -162 -162 -706 

9 Finansinntekter -1 861 -1 976 -283 -1 577 

04 Kommunehelse 54 945 54 199 55 388 51 308 
     

0 Lønn og sosiale utgifter 21 428 20 171 19 122 18 616 

1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva 10 601 8 149 7 113 11 565 

3 Kjøp fra andre 10 332 8 503 9 415 11 758 

4 Overføringer til andre 2 074 1 452 1 452 1 695 

5 Finansutgifter 75 58 0 59 

7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinntekter -3 917 -3 942 -3 942 -3 564 

71 Sykepengerefusjon -1 713 -78 0 -1 701 

72 Moms.komp.inntekter -1 517 -296 -296 -979 

05 Barnevern 37 363 34 017 32 864 37 450 
     

0 Lønn og sosiale utgifter 29 714 31 766 28 164 29 845 

1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva 2 753 2 743 2 597 3 918 

3 Kjøp fra andre 2 659 2 486 2 486 2 656 

4 Overføringer til andre 24 529 16 612 20 085 21 464 

5 Finansutgifter 4 380 6 709 5 850 2 935 

6 Salgsinntekter -849 -400 -400 -512 

7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinntekter -4 257 -4 772 -4 346 -4 272 

71 Sykepengerefusjon -647 -635 -569 -820 

72 Moms.komp.inntekter -174 -100 -100 -460 

8 Overføringer fra andre -3 896 -376 0 -1 680 

9 Finansinntekter -3 347 -5 737 -5 680 -5 452 

06 Sosiale og arbeidsrettede tjenester 50 866 48 296 48 087 47 623 
     

0 Lønn og sosiale utgifter 155 948 152 832 149 354 140 112 

1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva 10 393 9 498 9 159 9 870 

3 Kjøp fra andre 10 103 9 967 7 367 9 750 

4 Overføringer til andre 45 85 85 49 

5 Finansutgifter 463 402 0 380 

6 Salgsinntekter -4 256 -4 329 -4 321 -4 182 

7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinntekter -25 334 -28 637 -30 002 -39 847 

71 Sykepengerefusjon -6 805 -3 174 -2 769 -5 132 

72 Moms.komp.inntekter -959 -624 -624 -927 

8 Overføringer fra andre -2 0 0 -23 

9 Finansinntekter -124 -116 0 -1 697 

07 Tjenester til hjemmeboende 139 473 135 904 128 249 108 351 
     

0 Lønn og sosiale utgifter 179 402 166 712 163 464 155 118 

1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva 19 079 16 955 16 695 18 091 

3 Kjøp fra andre 12 225 10 413 8 413 8 960 

4 Overføringer til andre 2 0 0 10 

5 Finansutgifter 727 727 0 1 846 

6 Salgsinntekter -25 492 -25 533 -25 533 -25 069 
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Kontogruppe per tjeneste 
Regnskap 

2018 
Rev.budsjett 

2018 
Budsjett 

2018 
Regnskap 

2017 

7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinntekter -9 397 -5 985 -85 -172 

71 Sykepengerefusjon -7 276 -2 962 -2 514 -4 925 

72 Moms.komp.inntekter -2 704 -1 967 -1 967 -2 614 

8 Overføringer fra andre -11 0 0 -26 

9 Finansinntekter -6 0 0 -2 

08 Pleie og omsorgstjenester i institusjon 166 549 158 360 158 473 151 217 
     

0 Lønn og sosiale utgifter 22 774 22 728 22 499 20 496 

1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva 9 087 7 671 6 029 5 841 

3 Kjøp fra andre 1 858 1 860 1 860 1 763 

4 Overføringer til andre 164 156 156 142 

5 Finansutgifter 567 1 544 0 2 247 

6 Salgsinntekter -9 934 -9 889 -10 889 -10 326 

7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinntekter -6 955 -7 146 -6 146 -8 046 

71 Sykepengerefusjon -500 -66 -50 -97 

72 Moms.komp.inntekter -1 151 -595 -595 -638 

8 Overføringer fra andre -109 0 0 0 

9 Finansinntekter -414 -3 186 -1 915 -314 

09 Fysisk planlegging, natur og nærmiljø 15 388 13 077 10 949 11 069 
     

0 Lønn og sosiale utgifter 42 221 44 171 46 172 42 186 

1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva 15 807 12 901 14 398 16 470 

3 Kjøp fra andre 9 504 9 333 9 333 9 612 

4 Overføringer til andre 799 468 668 495 

5 Finansutgifter 5 878 5 898 0 5 856 

6 Salgsinntekter -1 947 -2 548 -2 548 -2 968 

7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinntekter -2 687 -822 -822 -939 

71 Sykepengerefusjon -1 223 631 -1 338 -1 146 

72 Moms.komp.inntekter -2 357 -1 485 -1 485 -2 359 

8 Overføringer fra andre -30 -35 0 -50 

9 Finansinntekter -1 0 0 -559 

10 Administrasjon og styring 65 964 68 512 64 378 66 598 
     

0 Lønn og sosiale utgifter 43 234 45 299 44 764 39 730 

1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva 69 728 58 955 55 414 59 003 

4 Overføringer til andre -16 100 100 426 

5 Finansutgifter 39 167 39 163 68 505 37 263 

6 Salgsinntekter -19 937 -19 274 -20 510 -19 121 

7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinntekter -3 841 -3 386 -165 -37 

71 Sykepengerefusjon -1 561 -1 268 -1 173 -2 244 

72 Moms.komp.inntekter -12 342 -8 292 -8 292 -9 926 

9 Finansinntekter 0 -230 0 -47 

11 Eiendomsforvaltning og utleie 114 434 111 067 138 643 105 047 
     

0 Lønn og sosiale utgifter 5 451 4 634 4 604 4 366 

1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva 15 667 13 477 12 768 14 943 

3 Kjøp fra andre 13 0 0 0 

5 Finansutgifter 4 387 4 386 0 3 542 

6 Salgsinntekter -666 -400 -400 -539 
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Kontogruppe per tjeneste 
Regnskap 

2018 
Rev.budsjett 

2018 
Budsjett 

2018 
Regnskap 

2017 

7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinntekter -820 -1 350 -750 -740 

71 Sykepengerefusjon -31 -2 0 -12 

72 Moms.komp.inntekter -3 078 -1 338 -1 338 -2 862 

9 Finansinntekter -8 0 0 -1 

12 Samferdsel 20 914 19 407 14 884 18 696 
     

3 Kjøp fra andre 15 312 15 416 15 416 15 263 

5 Finansutgifter 0 280 280 1 

6 Salgsinntekter -2 378 -2 592 -2 592 -2 221 

13 Brann og ulykkesvern 12 934 13 104 13 104 13 043 
     

0 Lønn og sosiale utgifter 11 707 11 984 11 864 10 605 

1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva 9 296 10 329 10 008 9 126 

3 Kjøp fra andre 38 726 39 362 39 362 39 233 

4 Overføringer til andre 451 840 840 602 

5 Finansutgifter 23 815 11 778 32 14 590 

6 Salgsinntekter -64 712 -66 622 -66 622 -73 205 

7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinntekter -13 481 -6 334 -1 466 -3 040 

71 Sykepengerefusjon -607 -36 0 -15 

72 Moms.komp.inntekter -270 -260 0 -180 

8 Overføringer fra andre 607 0 0 -1 680 

9 Finansinntekter -13 957 -3 923 -5 291 -1 255 

14 Vann, avløp og renovasjonstjenester -8 425 -2 882 -11 273 -5 220 
     

0 Lønn og sosiale utgifter -22 618 -17 614 -17 628 10 712 

1-2 Kjøp av varer og tjenester inkl mva 1 725 783 736 3 680 

3 Kjøp fra andre 125 4 670 4 670 232 

4 Overføringer til andre 9 856 202 2 443 15 962 

5 Finansutgifter 167 760 151 974 105 581 143 924 

6 Salgsinntekter -6 292 0 0 -14 187 

7 Refusjoner eks sykepenger/momskompinntekter -8 607 -9 492 -9 492 -17 336 

71 Sykepengerefusjon -248 -13 0 2 295 

72 Moms.komp.inntekter -170 -36 -36 -180 

8 Overføringer fra andre -1 109 108 -1 080 428 -1 071 928 -1 044 615 

9 Finansinntekter -126 343 -125 550 -78 622 -111 379 

15 Felles inntekter og utgifter -1 093 921 -1 075 504 -1 064 276 -1 010 893 
     

SUM 0 0 0 0 
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2. Detaljert balanse per 31.12.2018 

Konto Kontotekst  Regnskap 2018   Regnskap 2017   Regnskap 2016  
     

21000000 Kasse - Turkasse akt. 1 Moer -1503.78.70169  3 085   85   2 000  

21000100 Kasse - 49 - Familie/nettverksteam  5 961   5 174   9 022  

21000160 Kontantkasse Økonomi -1503.88.04577  2 235   393   -  

21000300 Kasse - 37 - Moer Sykehjem  1 900   1 900   1 900  

21000301 Kasse - 45 - Moer egenandel Taxi - 1503.77.00719  8 595   4 212   7 409  

21000302 Demensomsorgen adm -1503.82.67911  9 701   9 701   4 701  

21000303 Tunvn. 9, avd. 1C - 1503.82.67881  (2 565)  272   2 271  

21000304 Tunvn. 9, dagavd. -1503.97.94923  (265)  5 000   -  

21000305 Tunvn. 9, avd. 1AB - 1503.97.94729  827   5 000   -  

21000306 Tunvn. 9, avd. 2AB - 1503.97.94761  3 500   5 000   -  

21000307 Tunvn. 7 - 1503.97.94996  2 921   5 000   -  

21000310 Kasse - 50 - Kajaveien - 1503.77.29601  6 607   3 023   306  

21000319 Kasse - Enslige mindreårige  2 765   2 765   2 765  

21000320 Kasse - 42 - Solfallsvn. 27 - 1503.81.57202  335   5 324   5 573  

21000321 Kasse - Solfallsvn. SFO  1 000   1 000   1 000  

21000322 Kasse - 47 - Fjellveien - 1503.77.60746  3 800   4 696   5 020  

21000325 Kasse - 41 - Tunveien 1 - 1503.77.60657  6 916   1 967   1 331  

21000330 Kasse - 46 - Ljungbyveien  3 879   1 643   2 744  

21000335 Kasse - 34 - Dr.Sødringsvei - 1503.77.15228  4 156   4 156   4 156  

21000340 Kasse - 40 - Voksenopplæring - 1503.77.15163  7 340   7 340   5 520  

21000345 Kasse - 51 - Dagtilb. for funk.hem. -1503.81.24924  2 562   2 564   (1 438) 

21000350 Kasse - 43 - Sosioalkontoret  500   1 700   1 700  

21000360 Kasse - Barnevernet  500   500   500  

21000370 Kasse - 48 - Psykiatrisk dagsenter - 1503.77.60630  5 755   1 150   1 593  

21000380 Kasse - Kantine  33 969   24 567   1 000  

21000400 Kasse - Bjørnebekk  -   0   5 998  

21000410 Kasse - Nordby Bad  1 000   1 000   1 000  

21000420 Kasse - Midtgard (kiosk)  1 000   1 000   1 000  

21000430 Kasse - Rudolf (kiosk)  1 000   1 000   2 000  

21000450 Kasse - Kulturhuset  1 200   1 200   1 200  

21000460 Kasse - Oppvekst og kultur - 1503.98.28011  3 000   -   -  

21000470 Kasse - SLT koordinator - 1506.12.39151  5 095   -   -  

21020000 DnB NOR, Drift - 1654.07.99605  121 883 021   163 326 092   138 402 455  

21020110 DnB NOR, OCR Agresso - 5082.08.53846  23 926 525   17 751 118   26 491 953  

21020200 Bankkonto fakturering  -   -   -  

21020300 DnB NOR, Bjørnebekk - 1644.34.54466  145 519   145 072   164 136  

21020310 DnB NOR, Sosio - 1503.03.07248  2 063 758   1 445 218   458 307  

21020320 DnB NOR, Biblioteket - 1503.03.07256  856 186   726 288   621 631  

21020330 DnB, Barnevernet - 1503.29.85650  760 916   758 691   758 819  

21020400 DnB NOR, Høyrente - 1503.19.37717  736 927   727 220   718 912  

21020410 KLP Bank - 8317.13.76869  -   -   10 835 341  

21020430 Spydeberg Spb. Særvilk.- 1135.05.65614  19 887 741   19 558 910   19 241 426  

21020450 DnB NOR, Startlån - 1644.15.40276  11 741 359   15 008 568   8 865 200  

21020500 DnB Nor kassekonto nr 1503.23.73086  -   0   90 913  

21020510 DnB, Kultur prosjekt 1503.80.48365  11 597   11 591   9 884  

21020520 DnB, Studentoverflytting - 1503.90.38150  38 768   199 164   -  

21020600 DnB, Parkering - 1503.55.06052  657 083   496 358   294 207  

21020991 
DnB Nor Gavekonto dementomsorgen 
1503.27.46788  61 716   71 982   62 671  

21020992 
DnB Nor Gavekonto hjemmetjenesten 
1503.27.46796  114 776   115 010   94 328  
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Konto Kontotekst  Regnskap 2018   Regnskap 2017   Regnskap 2016  

21020993 
DnB Nor Gavekonto aktivitetssenter 
1503.27.46826  15 612   15 405   15 846  

21020994 Sparebank 1 (Rygge-Våler)  56 467 105   55 486 896   54 618 898  

21020997 
DNB NOR, Gavekonto utstyr elever Nordby og 
Solberg skole 1654.60.30818  37 219   36 726   36 305  

21020998 
DnB NOR Gavekonto pleie og omsorg - 
1654.63.17122  144 544   150 513   150 825  

21020999 
DnB NOR Gavekonto høstfest pleie og omsorg - 
1654.51.03463  105 542   104 145   102 951  

21098000 DnB NOR, Skattetrekk - 1654.09.50664  26 962 743   26 605 814   41 155 348  

210 Kasse, bankinnskudd i  266 746 931   302 849 114   303 260 626       
21105000 DNB Likviditet  106 456 516   94 383 226   53 125 271  

21105010 Fondsforvaltning AS - Plus likviditet  133 281 904   51 520 731   50 641 332  

21105020 KLP Kapitalforvaltning - FRN  91 153 362   40 073 132   -  

21110100 Aktiv kapitalforv. - Carnegie  17 530 756   17 354 552   16 469 690  

21110200 Aktiv kapitalforv. - DNB  131 216 218   157 307 620   158 108 121  

21110500 Aktiv kapitalforv. - Arctic  37 355 856   17 129 847   16 540 364  

211 Obligasjoner utstedt av  516 994 613   377 769 108   294 884 779       
21310015 Refusjon feriepenger av sykepenger  2 806 845   1 669 116   1 675 811  

21314000 Inng. mva. VAR-sektor  0   0   0  

21314200 Oppgjørskonto mva VAR-sektor  -   -   -  

21314300 Inng.mva momskomp.  -   -   0  

21314400 Oppgjørskonto mva momskomp.  12 526 817   21 026 772   12 221 193  

21366320 Strøm  39 125   33 259   0  

21375000 Kundefordring/Agresso  24 670 325   47 432 720   28 966 942  

21375010 Avsetning tap på fordringer  (5 170 000)  (5 170 000)  (4 450 000) 

21375101 Uidentifiserte innbet. fakt.  84 505   9 301   45 342  

21375410 Sikringsbeløp - Bergen Energi  14 008 041   14 008 041   14 008 041  

21375725 Avsetning enslige mindreårige  -   -   250 000  

21375732 Ressurskrevende brukere  32 642 000   36 474 000   28 466 000  

21375801 Julebord  (8 002)  -   -  

21375850 Fordring mellom år  29 164 671   32 462 196   26 845 152  

21399002 Forskudd lønn  188 238   (10 554)  (17 070) 

21399400 For mye utbetalt lønn  -   0   (2 378) 

21399430 Refusjonskrav sykepenger  11 472 280   9 048 694   7 323 584  

21399435 Interimskonto mottatte sykepenger  (5 128 337)  (4 550 019)  (3 732 205) 

21399600 Forskuddsbetalte forsikringer  -   -   0  

21399850 Reiseforskudd  (0)  65 722   -  

213 Kortsiktige fordringer overfor:  117 296 507   152 499 247   111 600 413       
21914110 Arb.g.avgift av premieavvik KLP  2 490 245   950 581   2 045 790  

21914120 Arb.g.avgift av premieavvik SPK  -   (14 941)  316 688  

21941100 Premieavvik KLP fellesordningen  14 065 610   3 857 924   10 850 586  

21941110 Premieavvik KLP sykepleierordningen  3 398 802   2 644 169   3 500 248  

21941115 Premieavvik KLP folkevalgte  195 862   97 801   158 313  

21941116 Premieavvik KLP ordførerordning  1 039   (31)  -  

21941120 Premieavvik SPK  -   (105 961)  2 246 013  

219 Premieavvik  20 151 558   7 429 542   19 117 638  

21 Sum omløpsmidler  921 189 609   840 547 011   728 863 456       
22041100 Pensjonsmidler KLP fellesordning  984 891 080   888 516 433   793 532 199  

22041110 Pensjonsmidler KLP sykepleiere  139 609 921   122 079 601   105 416 139  

22041115 Pensjonsmidler KLP folkevalgte  4 937 709   4 736 090   4 867 338  

22041116 Pensjonsmidler KLP ordførerordning  983 424   364 808   -  

22041120 Pensjonsmidler SPK  161 930 290   157 486 420   155 261 579  
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220 Pensjonsmidler  1 292 352 424   1 173 183 352   1 059 077 255  

22141000 Egenkapitalinnskudd Klp  28 641 879   25 489 701   22 629 499  

22141100 Egenkapitaltilskudd KLP Folkevalgte  3 708   2 142   -  

22170000 Andeler i A/L Ås Boligbyggelag  1 500   3 000   3 000  

22170010 Andeler i Studentsamskipnaden  1 400   1 400   1 400  

22170020 Andeler i A/L Foreningen Norden Hus  500   500   500  

22170030 Andeler i A/L Liahøy  40 000   40 000   40 000  

22170040 Andeler i A/L Biblioteksentralen  2 700   2 700   2 700  

22170050 Aksjer i Follo Futura AS  1 084 255   1 084 070   1 076 000  

22170060 Aksjer i Åspro arbeid og kompetanse AS  54 000   90 000   90 000  

22170090 Andeler i Sollia Borettslag  2 016 400   2 016 400   2 016 400  

22170110 Aksjer i Alarmsentral Brann Øst  85 330   85 330   85 330  

22170200 Aksjer i Myrveien 16  17 307 194   17 307 194   17 307 194  

221 Aksjer og andeler (langsiktig) utstedt av  49 238 866   46 122 437   43 252 023  

22275700 Sosiallån  116 677   133 832   176 588  

22275800 Etableringslån  55 999   63 999   151 348  

22275810 Utbedringslån  -   -   25 001  

22275850 Startlån  155 349 701   137 716 411   131 013 016  

222 Utlån til:  155 522 377   137 914 242   131 365 953  

22450010 EDB-utstyr, kont.mask o.l. avskrives over 5 år  49 594 932   42 191 256   33 350 308  

22450011 Akk. Avskrivn EDB, kont.mask 5 år  (22 675 922)  (20 751 953)  (14 340 738) 

22450020 Maskiner, inventar, utstyr avskrives over 10 år  197 990 448   150 189 989   82 179 365  

22450021 Akk. Avskrivn inventar utstyr 10 år  (49 724 868)  (46 205 881)  (39 551 884) 

22450030 Brannbiler, avskrives over 20 år.  49 533   -   -  

224 Utstyr, maskiner og transportmidler  175 234 124   125 423 412   61 637 050  

22750010 Faste eiendommer og anlegg 20 år  14 511 388   12 209 620   8 900 000  

22750011 Akk. Avskrivn. Faste eiendommer og anlegg 20 år  (7 353 936)  (6 781 976)  (6 176 259) 

22750020 
Boliger, skoler, barnehager o.l. avskrives over 40 
år  2 274 513 853   2 113 447 198   1 813 005 824  

22750021 Akk. Avskrivn. Boliger, skoler, Bhg o.l. 40 år  (522 071 211)  (498 041 253)  (449 910 499) 

22750030 Adm.bygg, sykehjem, inst o.l. avskrives over 50 år  2 687 700   2 687 700   2 687 700  

22750031 Akk. Avskrivn. Adm.bygg, sykehjem, inst o.l. 50 år  (867 844)  (814 090)  (760 336) 

22750040 Tomter/ikke avskr.bar  56 034 397   45 755   -  

22750100 Tomter (0 år)  -   54 377 977   54 377 977  

22750300 Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller  -   -   (0) 

227 Faste eiendommer og anlegg  1 817 454 347   1 677 130 932   1 422 124 407  

22 Sum anleggsmidler  3 489 802 138   3 159 774 374   2 717 456 688       
23214015 Arb.g.avg. av feriepenger forrige år  0   (0)  -  

23214025 Arb.g.avg. av feriepenger dette år  (10 724 152)  (10 020 658)  (9 415 218) 

23214100 Utgående mva  -   0   0  

23214500 Oppgjørskonto mva VAR-sektor  (3 413 368)  (1 298 664)  (2 876 139) 

23214600 Forskuddstrekk  (26 099 942)  (25 958 893)  (24 772 608) 

23214700 Påleggstrekk - skatt  (68 408)  (61 427)  (84 181) 

23214800 Skyldig arbeidsgiveravgift  (14 740 317)  (14 306 582)  (14 450 371) 

23250010 Nettolønn  -   (0)  (5 911) 

23250020 Fagforening  (11 655)  (11 732)  (25 688) 

23250040 Familia interimskonto  0   (2 617)  2 000  

23275010 Feriepengeavsetning forrige år  -   0   0  

23275020 Feriepengeavsetning dette år  (76 057 780)  (71 068 477)  (66 774 594) 

23275050 Avsetning vikarutgifter  (0)  (2 698 972)  (2 353 174) 

23275990 OU-fond  (0)  (0)  -  

23299000 Leverandørreskontro  (63 036 975)  (60 367 511)  (67 873 652) 

23299310 Negativ lønn  25 353   27 413   67 695  
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23299420 KLP 13 (sykepleiere)  (0)  0   (0) 

23299430 Storebrand andre ansatte  (0)  0   (0) 

23299450 Statens pensjonskasse  (0)  0   (0) 

23299460 Arbeidsg. andel pensjon KLP  0   (0)  (0) 

23299470 Arbeidg. andel pensjon STP  0   (0)  (0) 

23299480 Arbeisg. andel pensjon Storebrand  -   (0)  -  

23299500 Interimskonto mellom år  (55 167 986)  (40 719 816)  (8 457 066) 

23299540 Depositum nøkler skoler Åsgård skole  (1 500)  (1 500)  (1 500) 

23299541 Depositum nøkler - Brønnerud skole  (1 000)  (1 000)  (1 000) 

23299550 Depositum nøkler Ås u-skole  (6 500)  (6 500)  (6 500) 

23299551 Depositum nøkler bolig og eiendom  (18 250)  (18 250)  (18 250) 

23299560 Påløpte renter  (6 984 460)  (8 167 021)  (6 787 700) 

23299565 Påløpte avdrag  (4 320 000)  -   (6 000 000) 

23299570 Øresavrunding  (0)  0   (0) 

23299580 Herreløse innbetalinger  -   -   -  

23299590 Kaffepenger ansatte økonomi  (9 376)  (8 768)  (7 008) 

232 Annen kortsiktig gjeld overfor  (260 636 316)  (234 690 976)  (209 840 864)      
23914120 Arb.g.avgift av premieavvik (negativt)  (99 517)  -   -  

23941120 Premieavvik Statens pensjonskasse (neg)  (705 797)  -   -  

239 Premieavvik  (805 314)  -   -  

23 Sum kortsiktig gjeld  (261 441 630)  (234 690 976)  (209 840 864)      
24014100 Arb.giv.avg. av netto pensjonsforpl. KLP fellesordn  (8 292 647)  (15 886 364)  (18 468 166) 

24014110 
Arb.giv.avg. av netto pensjonsforpl. KLP 
sykepleiere  1 391 040   510 023   73 002  

24014115 Arb.g.avg. av netto pensjonsforpl KLP fokevalgte  170 650   117 253   93 300  

24014116 Arb.giv.avg. av netto pensjonsforpl. KLP ordfører  (19 506)  (6 792)  -  

24014120 Arb.giv.avg. av netto pensjonsforpl. SPK  (9 687 331)  (9 396 168)  (8 316 122) 

24041100 Pensjonsforpliktelse KLP fellesordning  (1 043 704 183) (1 001 185 685)  (924 512 103) 

24041110 Pensjonsforpliktelse KLP sykepeiere  (129 744 390)  (118 462 419)  (104 898 399) 

24041115 Pensjonsforpliktelse KLP folkevalgte  (3 727 418)  (3 904 502)  (4 205 633) 

24041116 
Pensjonsforpliktelse KLP folkevalgte 
ordførerordning  (1 121 771)  (412 979)  -  

24041120 Pensjonsforpliktelse SPK  (230 634 766)  (223 656 619)  (214 241 167) 

240 Pensjonsforpliktelse  (1 425 370 322) (1 372 284 252) (1 274 475 288)      
24320100 Sertifikatlån  (1 250 000 000)  (950 000 000)  (750 000 000) 

243 Sertifikatlån  (1 250 000 000)  (950 000 000)  (750 000 000)      
24519110 Egne lån Husbanken  (2 521 978)  (3 306 991)  (4 728 814) 

24519130 Formidlingslån Husbanken  -   -   -  

24519160 Startlån  (155 711 713)  (152 547 545)  (128 549 197) 

24531000 Kreditforetak og finansieringsselskap  (593 424 090)  (645 835 107)  (597 590 170) 

24531195 Minimumsavdrag  4 320 000   -   6 000 000  

245 Andre lån fra  (747 337 781)  (801 689 643)  (724 868 181) 

24 Sum langsiktig gjeld  (3 422 708 103) (3 123 973 895) (2 749 343 469)      
25150105 Bjørnebekk  (4 445 599)  (4 445 599)  (4 666 519) 

25150107 Velferdsmidler  -   (360)  (360) 

25150120 Kompetansehjulet Follo  -   (450 586)  (450 586) 

25150121 Kompetanseløftet - HS  (521 495)  (17 953)  (1 473 823) 

25150130 Personal og organisasjon  (454 905)  (454 905)  (454 905) 

25150131 Organisasjon og personal  (41 328)  -   -  

25150140 Plan og utvikling  (2 097 876)  (1 122 900)  (54 000) 

25150200 Kirkeruds Legat  -   (19 633)  (19 633) 

25150202 PPS - 2511  (18 043)  (319 043)  (319 043) 

25150203 PVT - PPS - 2512  (729 240)  (729 240)  (729 240) 
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25150204 Barnehage 2512  -   (17 308)  (17 308) 

25150205 PPS-2514. 10% midler barnehage  (17 308)  (191 340)  (191 340) 

25150212 Fritid ansvar 24  -   (234 000)  -  

25150213 2425 Psykiatrimidler  (69 833)  (69 833)  (69 833) 

25150214 VO fremmedspråk  (400 747)  (400 747)  (400 747) 

25150216 Morsmålsundervisning / N2  (56 448)  (56 448)  (56 448) 

25150222 Skjønnsmidler b.hage - 2070  (557 044)  (557 044)  (752 216) 

25150231 Solbergtunet barnehage  (193 480)  (168 480)  (143 480) 

25150235 Sagalund barnehage  (25 000)  (25 000)  (45 000) 

25150236 Søråsteigen barnehage  (17 671)  -   (25 000) 

25150239 Tunveien barnehage  (25 000)  -   (50 000) 

25150240 Brønnerud skole  (98 250)  (64 250)  (125 750) 

25150241 Rustad skole  (139 692)  (60 692)  (87 692) 

25150242 Kroer skole  (40 060)  (51 060)  (51 060) 

25150243 Nordby skole  (461 460)  (409 460)  (363 500) 

25150245 Solberg skole  (133 400)  (63 000)  (20 000) 

25150246 Åsgård skole  (160 979)  (38 979)  (42 000) 

25150247 Ås uskole  (320 500)  (26 000)  (1 110 091) 

25150248 Nordbytun u-skole  (101 500)  (79 500)  (79 500) 

25150249 Åsgård skole - NAFO-midler prosjekt 20613  (30 000)  (30 000)  (30 000) 

25150252 SFO-Kroer  -   (25 000)  (25 000) 

25150256 SFO - Rustad  (18 757)  (43 757)  (18 757) 

25150257 SFO - Sjøskogen  -   (14 369)  (14 369) 

25150271 Sjøskogen skole  (420 376)  (377 376)  (378 376) 

25150300 Behandlingsbasseng Åslund  -   (19 797)  (19 797) 

25150301 Folkehelse ansvar 3003  -   (25 000)  (25 000) 

25150302 Voksenopplæring  (216 000)  (216 000)  (216 000) 

25150303 Folkehelse og frivillighet  (239 488)  (432 184)  (180 589) 

25150304 Frivillighetssentral 1430  (149 567)  (152 972)  (122 752) 

25150305 Sorggruppe - frivillighetssentralen  (5 472)  (5 472)  (5 472) 

25150306 Moer Bundet deiftsfond  (319 040)  (319 040)  (319 040) 

25150307 Psykiatri  (268 544)  (844 632)  (1 980 892) 

25150310 Helsestasjonen  (4 433 001)  (1 519 106)  (1 471 856) 

25150311 NAV (gml rusmiddelplan og -arbeid)  (341 709)  (57 277)  (930 078) 

25150316 Ungdomspatrulje  (20 000)  (20 000)  (20 000) 

25150318 Rekrutteringsplan  (402 794)  (402 794)  (402 794) 

25150319 Miljøarbeidertjenesten  (139 933)  (139 933)  (139 933) 

25150320 Barnevern  (35 191)  (35 191)  (35 191) 

25150321 Hjemmetjenester  (201 442)  (116 646)  (54 695) 

25150400 Utbedringstilskudd  (381 898)  -   (521 358) 

25150405 Landbrukskontoret  (448 541)  (453 453)  (723 201) 

25150406 Miljøfond landbrukskontoret  (99 017)  (261 719)  (306 155) 

25150410 FIKS  (634 592)  (182 201)  (318 154) 

25150505 Flyktningebarn  (666 955)  (15 000)  (15 000) 

25150508 SLT-midler - 2080  (308 711)  (215 995)  (378 268) 

25150509 Kulturskolen  (1 214 266)  (1 116 266)  (535 022) 

25150511 Fritidsklubb Rudolf/Midtgard  (150 450)  (30 450)  (23 450) 

25150512 Kulturhuset  (146 063)  (88 944)  (87 805) 

25150513 Fritidsklubb Midtgard  (99 815)  (99 815)  (126 815) 

25150515 Den kulturelle skolesekken  (274 414)  (314 967)  (310 505) 

25150525 Kommunalteknikk - VIN  (1 119 000)  -   -  

25150601 Vannfond - merinntekter  (346 407)  (5 210 680)  (2 782 349) 

25150602 Kloakkfond  (28 489 821)  (18 921 485)  (14 683 840) 
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25150603 Renovasjonsfond  (6 270 606)  (9 161 983)  (10 415 902) 

25150607 Byggegebyr - selvkost  (4 537 666)  (6 644 462)  (5 975 986) 

25150609 Pura  (1 199 450)  (1 199 527)  (1 043 792) 

25150610 Slam - selvkost  (2 717 530)  (812 282)  (288 975) 

25150613 Statens kartverk partskonto  (250 000)  (250 000)  (250 000) 

25150700 Gavefond pleie og omsorg  (101 014)  (101 014)  (87 181) 

25150701 Gavefond høstfest pleie og omsorg (Depuies)  (88 159)  (88 159)  (88 159) 

25150702 
Gave gitt til utstyr til elever ved Solberg og Nordby 
skole  (31 089)  (31 089)  (31 089) 

25150703 Gavefond dementomsorgen  (44 200)  (44 200)  (44 200) 

25150704 Gavefond hjemmetjenesten  (77 618)  (77 618)  (77 618) 

25150705 Gavefond aktivitetssenter  (18 200)  (18 200)  (18 200) 

251 Bundne driftsfond  (68 083 650)  (60 209 416)  (57 322 688)      
25350130 Aktiv kapitalforvaltning  (158 345 120)  (128 345 120)  (128 345 120) 

25350140 Ubundet investeringsfond  (8 195 600)  (880 361)  (2 093 361) 

25350141 Fullfinansering investeringsprosjekter  (18 500 000)  -   -  

25350142 Kjøp av eiendom  (21 879 000)  -   -  

25350600 Garantifond  -   (576 889)  (576 889) 

25350601 Brønnerud forsikringsm.  -   (17 047)  (17 047) 

25350604 Kjøp av flyktningboliger  -   (1 661 100)  (1 661 100) 

25350706 Salg Tårnveien_Innløsning festetomter  -   (251 283)  (251 283) 

253 Ubundne investeringsfond  (206 919 720)  (131 731 801)  (132 944 801)      
25550101 Tilfluktsrom  (259 106)  (254 500)  (482 074) 

25550300 Helsetj. 0320841/101  -   (7 155)  (7 155) 

25550301 Salg Åslund prosjekt 0608  -   (955 862)  (955 862) 

25550302 Tilskudd og spillemidler investering  -   (55 270 000)  -  

25550621 Tilskudd Brekkeveien Husbanken  (3 500 000)  (462 764)  (462 764) 

25550710 Parkeringsfond  (40 341)  (40 341)  (40 341) 

25550910 Oppgjørskonto startlån  (6 679 122)  (28 194 902)  (2 958 313) 

255 Bundne investeringsfond  (10 478 569)  (85 185 523)  (4 906 508)      
25650000 Disposisjonsfond generelt  (111 618 736)  (120 810 736)  (91 398 195) 

25650001 Forsikringsmidler  -   (763 159)  (763 159) 

25650008 Konsulenttjenester - 1300. K-sak 59/07  (150 000)  (150 000)  (150 000) 

25650009 Rentebufferfond  (5 000 000)  (5 000 000)  (5 000 000) 

25650014 Viltfond  (77 191)  (64 871)  (64 871) 

25650015 Ungdommens K-styre  (15 100)  (15 100)  (15 100) 

25650016 Enheters over-/underskudd  -   (500 000)  -  

25650017 Inntak lærlinger  (1 000 000)  (1 000 000)  (1 000 000) 

25650018 Etter/videreutdanning Lærere  (1 000 000)  (1 000 000)  (1 000 000) 

25650020 Integreringstilskudd flyktninger  (127 000)  (127 000)  (127 000) 

25650021 Finansierig investering 2011 jf HP  (1 810 000)  (1 810 000)  (1 810 000) 

25650030 Disposisjonsfond Kroer skole  -   (6 000)  (6 000) 

25650120 Evaluering pers-org  -   (95 000)  (95 000) 

25650130 Meravkastning kapitalforvaltning  (19 425 425)  (13 855 425)  (13 855 425) 

25650430 Overformynderiet  (22 670)  (72 670)  (72 670) 

25650600 Friluftsfond  (232 346)  (232 346)  (232 346) 

25650604 Fond gebyrinntekter startlån  -   (144 708)  (144 708) 

25650621 Vedlikeholdsfond  (300 000)  (3 600 000)  (3 300 000) 

25650622 Vedlikehold/rehabilitering ref k-sak 27.05.14  (9 900 000)  (9 900 000)  (9 900 000) 

25650700 Tapsfond startlån  (3 250 000)  (2 570 000)  (1 890 000) 

256 Disposisjonsfond  (153 928 467)  (161 717 015)  (130 824 473)      
25800100 Endring regnskapsprinsipp  2 132 419   2 132 419   2 132 419  

2580 Prinsippendringer  2 132 419   2 132 419   2 132 419       
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Konto Kontotekst  Regnskap 2018   Regnskap 2017   Regnskap 2016  

25950000 Årets mindreforbruk  (11 389 695)  (16 256 161)  (24 928 541) 

25950 Regnskapsmessig mindreforbruk  (11 389 695)  (16 256 161)  (24 928 541)      
25990000 Kapitalkonto  (188 689 018)  (171 644 471)  (96 643 384) 

25990110 Salg fast eiendom og anleggsmidler  -   -   (3 827 477) 

25990150 Minimumsavdrag  (4 320 000)  6 000 000   24 000 000  

25990175 Avdrag startlån  19 015 315   19 197 318   16 046 494  

25990180 Avdrag sosial lån post 92  158 028   128 952   104 244  

25990200 Bruk midler eksterne lån post 91  36 640 606   25 788 903   16 773 449  

25990250 Bruk av lån - innlån  235 167 249   331 031 097   181 131 446  

25990310 Aktivering fast eiendom  -   -   -  

25990330 Aktivering utstyr, maskiner, transp.midl.  -   -   -  

25990350 Kjøp aksjer andeler / EK-innsk.KLP  (3 153 744)  (2 862 344)  (2 631 678) 

25990356 Kjøp av aksjer Myrveien 16  -   (8 070)  -  

25990360 Oppskr./nedskriving aksjer og andeler  37 315   -   -  

25990375 Utlån startlån post 52  (36 640 606)  (25 788 903)  (16 773 449) 

25990380 Utlån sosiale lån post 52  (140 873)  (86 196)  (36 954) 

25990390 Avdrag eksterne lån innlån  (80 031 475)  (35 355 285)  (96 134 294) 

25990410 Ekstraord. av-/nedskr. fast eiendom  -   -   -  

25990430 Årets avskriving fast eiendom  -   -   -  

25990500 Sum pensjonsforpliktelser  (61 449 866)  (20 892 454)  (36 237 656) 

25990510 Pensjonsforpliktelse KLP  (7 458 576)  (3 675 336)  (3 648 485) 

25990520 Pensjonsforpliktelse STP  2 825 440   8 270 657   27 294 621  

25990600 Aktivering anlegg 224  (316 063 795)  (380 602 568)  (201 724 884) 

25990601 Avskrivinger 227  13 185 678   13 065 212   11 995 399  

25990602 Avskrivinger 224  51 642 101   48 790 225   44 887 459  

25990621 Salg av anl.midler 227  62 712 553   -   -  

25990627 Aktivering anlegg 227  (1 610 665)  (45 755)  (2 916 068) 

25990 Kapitalkonto  (278 174 332)  (188 689 018)  (138 341 218) 

25 Sum bokført egenkapital  (726 842 014)  (641 656 515)  (487 135 811)      
29100310 Husbanken til boligutber.  228 300   228 300   228 300  

29100325 Husbanken, startlån  (107 590 576)  (100 949 970)  (63 120 144) 

29100340 Husbanken, andre lån  5 464 506   5 464 506   5 464 506  

29100350 Lån - memoria  741 273 000   441 273 000   231 793 000  

29100395 Låneopptak  (428 297 001)  (193 129 752)  (4 139 578) 

29100 Memoriakonti for ubrukte lånemidler  211 078 229   152 886 084   170 226 084       
29200200 KLP sykepleiere  11 632 872   10 250 482   10 845 969  

29200300 SPK  15 422 368   15 469 755   16 106 093  

29200350 KLP Folkevalgte  287 171   201 396   -  

29200400 KLP fellesordning  70 855 998   60 639 275   65 778 941  

29200606 Memoria VAR - Regulering  (2 895 460)  (1 877 272)  (1 301 641) 

29200611 Memoria VAR - Oppmåling  (5 938 155)  (5 813 246)  (4 850 257) 

29200612 Memoria VAR - Feiing  (529 063)  (573 547)  (544 546) 

29200 Andre memoriakonti  88 835 731   78 296 843   86 034 559       
29999100 Motkonto memoria - lån og Husbanken  (461 175 230)  (467 815 836)  (166 165 662) 

29999350 Motkonto memoria -Innlån  250 097 001   314 929 752   (4 060 422) 

29999606 Motkonto memoria - Regulering  2 895 460   1 877 272   1 301 641  

29999611 Motkonto memoria - Oppmåling  5 938 155   5 813 246   4 850 257  

29999612 Motkonto memoria - Feiing  529 063   573 547   544 546  

29999800 Fordelte pensjoner  (98 198 409)  (86 560 908)  (92 731 003) 

29999 Motkonto for memoriakonti  (299 913 960)  (231 182 927)  (256 260 643) 

29 Sum memoriakonto  0   -   -  

SUM 0 0 0 
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3. Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet 

Tall i 1000 kroner 
Regnskap 

2018 
Rev. budsjett 

2018 
Opprinnelig 

budsjett 2018 
Regnskap 

2017 

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER     
Skatt på inntekt og formue -610 936 -568 700 -565 700 -542 960 

Ordinært rammetilskudd -419 134 -434 930 -433 930 -429 772 

Skatt på eiendom -33 704 -33 500 -30 500 -26 893 

Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0 

Andre generelle statstilskudd -49 331 -43 774 -41 798 -46 665 

Sum frie disponible inntekter -1 113 104 -1 080 904 -1 071 928 -1 046 290      
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER         

Renteinntekter og utbytte -12 550 -20 017 -16 017 -18 841 

Renteutgifter, provisjoner og andre 
finansutgifter 38 588 41 004 39 004 32 448 

Avdrag på lån 57 516 57 358 63 358 56 657 

Netto finansinntekter/-utgifter 83 554 78 345 86 345 70 264      
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER  

Til dekning av tidligere års 
regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0 

Til ubundne avsetninger 27 370 27 364 8 969 40 200 

Til bundne avsetninger 27 002 11 094 612 14 101 

Bruk av tidligere års regnskapsmessige 
mindreforbruk -16 256 -16 256 0 -24 929 

Bruk av ubundne avsetninger -35 159 -30 385 -105 -9 307 

Bruk av bundne avsetninger -19 127 -11 822 -7 989 -11 215 

Netto avsetninger -16 170 -20 005 1 487 8 851      
FORDELING         

Overført til investeringsregnskapet 33 605 30 000 0 5 

Til fordeling drift -1 012 117 -992 564 -984 096 -967 170 

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 1 000 727 992 564 984 096 950 914 

Regnskapsmessig 
merforbruk/mindreforbruk -11 390 0 0 -16 256 
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4. Regnskapsskjema 1B – driftsregnskap per tjeneste 

Tjeneste  
(tall i hele 1000) 

 Regnskap 
2018  

 Rev.budsjett 
2018  

 Budsjett 
2018  

 Regnskap 
2017  

Barnehage 157 096 159 624 156 389 155 263 

Grunnskoleopplæring 231 327 228 363 222 484 219 860 

Kultur-,idrett- og fritidstjenester 34 609 34 699 32 262 32 181 

Kommunehelse 51 250 54 933 55 671 51 009 

Barnevern 37 345 34 017 32 864 37 449 

Sosiale og arbeidsrettede tjenester 53 711 47 720 47 937 51 777 

Tjenester til hjemmeboende 139 335 135 819 128 249 109 870 

Pleie og omsorgstjenester i institusjon 166 555 158 360 158 473 151 205 

Fysisk planlegging, natur og nærmiljø 15 510 14 994 12 864 9 412 

Administrasjon og styring 65 950 68 477 64 378 66 389 

Eiendomsforvaltning og utleie 113 879 110 747 138 343 104 794 

Samferdsel 20 322 18 807 14 884 18 698 

Brann og ulykkesvern 12 934 12 824 12 824 13 042 

Vann, avløp og renovasjonstjenester -10 038 -2 491 -6 014 -11 310 

Felles inntekter og utgifter -89 059 -84 329 -87 512 -58 724 
     

SUM  1 000 727   992 564   984 096   950 914  
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5. Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet 

Tall i 1000 kroner Regnskap 2018 
Rev. budsjett 

2018 
Opprinnelig 

budsjett 2018 Regnskap 2017 

FINANSIERINGSBEHOV     
Investeringer i anleggsmidler 325 637 631 794 647 224 385 763 

Utlån og forskutteringer 36 641 30 000 30 000 25 789 

Avdrag på lån 26 836 21 516 0 6 002 

Avsetninger 86 812 83 128 0 92 282 

Årets finansieringsbehov 475 925 766 438 677 224 509 836      
FINANSIERING     
Bruk av lånemidler -271 808 -451 106 -436 253 -356 820 

Inntekter fra salg av anleggsmidler -1 054 -30 000 -30 000 8 

Tilskudd til investeringer 0 0 0 0 

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -82 276 -162 501 -210 971 -139 679 

Andre inntekter -853 0 0 -124 

Sum ekstern finansiering -355 990 -643 607 -677 224 -496 615      
Overført fra driftsregnskapet -33 605 -30 000 0 -5 

Bruk av avsetninger -86 331 -92 831 0 -13 216 

Sum finansiering -475 925 -766 438 -677 224 -509 836      
Udekket / Udisponert 0 0 0 0 

 

6. Regnskapsskjema 2B Investeringsregnskap per prosjekt 

Alle tall i 1000 kroner 
 Regnskap 

2018  
 Revidert 

budsjett 2018  
 Opprinnelig 

budsjett 2018  
 Regnskap 

2017  

Fra budsjettskjema 2A:     

Investeringer i anleggsmidler  325 637   631 794   647 224   385 763  
     

Fordeling på Prosjekt1     

Info teknologi  4 157   3 699   3 250   2 986  

Kirkelig Fellesråd  -   -   100   50  

Mindre invest.prosjekt  631   1 060   750   599  

Reserve for fullfinansiering av prosjekter 
etter anbudskonkurranse  -   -   5 000   -  

E.kap tilskudd KLP  3 154   3 218   3 200   2 860  

Digitalisering av byggesaksarkiv  106   4 500   -   -  

Velferdsteknologiprosjekt  746   5 401   3 500   123  

Ny brukerflate for sikker sone  -   850   -   -  

Digitaliseringsprosjektet  1 245   1 145   1 000   355  

Samlokalisering av tjenester  -   103   -   184  

eArkiv  -   247   500   253  

It-utstyr skoler  5 070   5 382   5 500   2 762  

Planlegging barnehager  -   -   -   27  

Nye planlagte prosjekt i planperioden  -   -   2 500   -  

Kulturhuset  -   -   -   233  

Follo Barne og ungdomskole, nybygg i Ski  4 878   10 092   -   9 025  

Mobilt inventar - skoler - 0   -   -   8  
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Alle tall i 1000 kroner 
 Regnskap 

2018  
 Revidert 

budsjett 2018  
 Opprinnelig 

budsjett 2018  
 Regnskap 

2017  

Sjøskogen skole, utvidelse  -   475   -   26  

Åsgård skole, utvidelse  1 905   6 098   4 700   801  

Rustad skole, inventar og IKT-utstyr  67   1 000   1 000   -  

Oppgradering og sikkerhetstiltak kinosal  7 394   6 455   3 000   651  

Trådløst nett og kabling på skole og 
barnehage  475   1 210   1 250   1 604  

Biblioteket Ås kulturhus, automatisk inn/-
utsjekk  -   -   -   575  

Ventilering og klimakontroll, kjeller 
kulturhus  124   357   -   53  

Oppgradering utearealer skoler og 
barnehager  421   1 210   1 000   988  

Solberg skole, inventar og IKT utstyr  8 637   9 226   9 000   937  

Demenssenteret, inventar  538   458   -   11 142  

Demenssenteret, tilpasninger med 
kortlesere etc. på hus 1 og 2.  -   -   -   607  

Kjøp av transportmiddel HS  696   681   -   10  

Moer sykehjem 1 byggetrinn 2016-2021  5 761   5 326   13 619   3 756  

Carport Granheim  -   -   -   1 213  

IT utstyr HS  395   567   320   153  

Fastlegekontor på Moer, inventar og utstyr  40   303   -   851  

Utskiftning av senger på Moer  625   500   250   -  

Institusjons- og omsorgsboliger nord, 
nybygg  37   499   -   1  

Energibrønner Moer  -   -   5 000   -  

Oppgradering Moer sykehjem  -   850   850   -  

Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv  10   4 628   -   68  

TINF-Breivoll  1 591   2 565   -   -  

TINF- Oppgradering lysanlegg Nordskogen  1 253   2 000   -   -  

Tiltaksplan trafikksikkerhet  -   1 661   -   1 372  

Oppgradering av offentlige arealer  123   921   -   24  

Hurtigladepunkt for El-bil  -   1 700   400   -  

Rehabilitering kunstgressbane Ås  4 602   3 850   -   -  

Rehabilitering kunstgressbane Nordby  3 406   3 850   3 850   -  

Oppgradering veilysanlegg  299   3 412   2 000   3 044  

Standardheving parkeringsplasser og 
etablering av parkeringsautomater  -   2 625   -   11  

Tiltaksplan Lillebrand og Storebrand  -   -   5 000   -  

Ikke i bruk - Tiltaksplan friluftsliv- 0500  -   -   4 850   -  

Oppgradering friidrettsbane  1 824   1 350   1 350   -  

Tiltaksplan gang- og sykkelvei  -   250   -   -  

Kjærnesveien  641   748   -   870  

Breivoll - Tilrettelegging av ny leieavtale  1 875   2 454   -   58  

Rustad skole, utvidelse  157 466   128 986   221 000   53 140  
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Alle tall i 1000 kroner 
 Regnskap 

2018  
 Revidert 

budsjett 2018  
 Opprinnelig 

budsjett 2018  
 Regnskap 

2017  

Ljungbyveien, nye institusjons- 
omsorgsboliger  9 186   6 551   4 000   7 480  

Alternative kontorlokaler  426   366   20 500   24  

FDV system  49   224   400   -  

Solfall borettslag  2 452   23 851   22 815   79  

Trafikksikkerhetstiltak Rustad  22   18   -   1 390  

Ljungbyveien omsorgsboliger - tilbygg  142   3 400   -   -  

Flerbrukshall Ås VGS  -   400   -   -  

Kjøp av eiendom  -   -   -   3 076  

Asfaltering grusveier  -   244   -   -  

Biler/Maskiner. Vei, idrett og natur  562   5 742   2 800   1 400  

Borggården Kulturhuset  -   -   -   11  

Solberg skole, utvidelse  31 309   84 704   72 000   133 520  

Demenssenteret, nybygg  1 707   2 993   -   28 385  

Ny svømmehall  34   314   -   4  

Modulskole Ås stadion  7 216   5 901   5 325   46 198  

Nordby barnehage, nybygg  3 088   30 707   29 344   789  

Ny barnehage Dyster/Eldor  272   1 000   1 000   -  

Områderegulering av sentrum  -   5 000   -   -  

Standardheving/Påkostning  6 629   3 758   6 750   9 137  

Dement 5-7  5 021   4 078   -   3 231  

Bjørnebekk  -   -   -   170  

Bjørnebekk - sikringstiltak  2 383   1 933   -   910  

Tunveien 1 - Ventilasjonsaggregat  -   -   -   12  

Legionellabekjempelse  -   776   -   30  

Radontiltak  224   294   -   415  

Universell utforming  136   1 763   -   402  

Dyster/Eldor  416   6 345   -   46  

HMS Brannforebyggende  323   531   -   41  

HMS inneklima  -   261   -   73  

Videreutvikling av SD-anlegg  289   1 780   1 150   568  

Utvendig renovering - Ås og Nordby kirke  -   -   -   1 905  

Ombygging Myrveien 16, Ny lagerhall  -   4 500   -   -  

EPC  8 432   30 149   25 000   2 271  

Utvidelse Nordby kirkegård  4 069   3 724   -   289  

Skoleveien 4, kjøkken og terrasse  -   -   -   40  

Hellinga 7 og 9, drenering  -   -   -   968  

Ombygging klasserom Nordbytun U-skole  -   -   -   35  

Påkostning utleieboliger  722   618   -   180  

Togrenda 1 VAR  5 898   6 000   -   13 525  

Hovedplan Vannforsyning  -   56   10 000   -  

Hovedplan Kloakksanering  -   640   9 000   -  

Mindre investeringsprosjekter VA  231   2 433   1 500   1 088  
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Alle tall i 1000 kroner 
 Regnskap 

2018  
 Revidert 

budsjett 2018  
 Opprinnelig 

budsjett 2018  
 Regnskap 

2017  

Sentralholtet  -   -   -   1 907  

Nytt høydebasseng  371   17 348   8 000   294  

Biler/Maskiner, VAR  2 812   3 765   2 000   982  

Dysterlia VAR - 1 420   4 000   -   19 851  

Nordbyveien VAR  -   -   -   624  

Nytt driftsstyringsanlegg  206   999   500   -  

Utskiftning vannmålere  1 983   1 665   1 500   835  

Oppgradering vann  -   250   -   -  

Oppgradering avløp  -   250   -   -  

Nordbyveien/Haugenveien VAR  450   500   -   20  

Sanering eternittledninger  -   1 000   -   925  

Togrenda 2 VAR  7 922   8 500   -   -  

Søndre Moer 2 VAR  578   600   -   -  

Pumpestasjon NMBU  50   50   -   -  

Kroer Kirke renovering  114   2 500   2 500   -  

Startlån/formidlingslån  626   -   -   -  

Finansiering investering  -   117 401   117 401   -  

Aksjer-egenkap.innskudd  -   -   -   8  

FIKT  514   -   -   -  

Vedlikehold utleieboliger  -   -   -   1 205  

Sum fordelt  325 637   631 794   647 224   385 761  

 

*Prosjektet «finansering investering» inneholder budsjettet for mva ettersom vedtatt 

budsjett er eks mva. Mva er bokført på det enkelte prosjekt i regnskapet. Dette er 

årsaken til at det ser ut som at prosjekter har merforbruk i forhold til budsjett i denne 

oversikten, mens prosjektet finansering har 0 i regnskap 2018. 
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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

PS 13/19 Valg av revisjonsordning for Ås kommune 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00177-9 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ås kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Saken legges frem uten innstilling. 

Avgjørelsesmyndighet: 
Ås kommunestyre 

Vedlegg: 
Valg av revisjonsordning for Ås kommune, Uttalelse - valg av revisjonsordning, 
Sammenslåing av Follo distriktsrevisjon IKS og Buskerud kommunerevisjon IKS til 
Viken kommunerevisjon IKS, FDRs Årsregnskap 2018, Uttalelse fra de tillitsvalgte i 
Buskerud Kommunerevisjon IKS, BKR Årsregnskap 2018, Utredning om Viken 
kommunerevisjon IKS, Selskapsavtale for Viken kommunerevisjon IKS 15042019, 
Kart over Viken 

Vedtak i saken sendes til: 
Ås kommunestyre 

SAKSUTREDNING: 
Ås kommunestyre vedtok 12.12.18 i sak 93/18 Valg av revisjonsordning følgende: 

1. Kommunestyret sier opp avtalen med de andre eierkommunene som er med i Follo
Distriktsrevisjon IKS innen 31.12.18, med virkning fra 1.1.2020.

2. Kommunestyret ber kontrollutvalget innstille på valg av revisjonsordning innen 1.5.2019.

HJEMMEL 
Det følger av lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven) § 78 nr.3 og nr.4: 

3. Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal
ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon, eller inngå avtale
med annen revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget.

4. Kommunestyret eller fylkestinget velger selv revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av
innstilling fra kontrollutvalget.
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Avgrensning  
For det første avgrenses utredningen mot ny kommunelov1 med tilhørende forskrifter, 
som først trer i kraft i forbindelse med konstituerende kommunestyremøte etter valget 
høsten 2019. 
 
For det andre avgrenses utredningen mot det pågående arbeidet med ny revisorlov.2 
 
For det tredje går ikke utredningen inn på selve selskapsorganiseringen av Viken 
Kommunerevisjon IKS – som vil være en sammenslåing av Buskerud 
Kommunerevisjon IKS og Follo Distriktsrevisjon IKS. En slik sak må fremmes som 
egen ordinær sak for kommunestyret. Imidlertid forutsetter en slik sak at Ås 
kommune viderefører en revisjonsordning hvor ett eller flere av revisjonsoppdragene 
skal utføres i egenregi med Ås kommune som deltaker i selskapet.  
 
 
VURDERING  
Det vises til utredningen i sin helhet.  
 
Anbefaling  
Sekretariatet vil ikke konkludere om hvilken løsning Ås kommune skal velge av 
fremtidig revisjonsordning. Imidlertid har sekretariatet valgt å formulere forslag til 
innstillinger for de mest aktuelle alternative revisjonsløsningene. Disse fremkommer 
under Konklusjon og anbefalinger i utredningen.  
 
Videre behandling  
Kontrollutvalgets vedtak går som innstilling i saken overfor Ås kommunestyre.  
 
Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling.  
 
 
Ås, 27.04.19  
 
 
Kjell Tore Wirum/s./  
kontrollsekretær 

                                            
1 Lov 22.juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), Ny kontrollutvalgs- og 
revisjonsforskrift (ute på høring med høringsfrist 02.05.19) 
2 NOU 2017: 15 Revisorloven — Forslag til ny lov om revisjon og revisorer 
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1 Forord1 
Kommunal revisjon er en del av kommunenes egenkontroll, og i en omstilling av 
offentlig sektor kan en se noen hovedtrender med konsekvenser for kommunal og 
fylkeskommunal revisjon: 
 
• Større grad av fristilling i kommunenes/oppdragsgivernes valg som gir økt 

priskonkurranse 
• Økende kvalitetskrav som gir større krav til realkompetanse 
• Flere typer tjenester som gir større krav til fleksibilitet og ulike typer kompetanse 
• Mer fri konkurranse som gir behov for ny organisering med mer effektiv og 

fleksibel drift 
• En rask utvikling av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) som både 

gir mer krevende arbeidsoppgaver og muligheter for ny organisering av arbeidet 
for den enkelte ansatte i revisjonen. 

• Endring av arbeidsdeling mellom forvaltningsnivåene som kan medføre endring 
av omfang av pålagte arbeidsoppgaver 

• Ny organisering på fylkesnivået kan føre til større regionale enheter som kan få 
konsekvenser for organisering av revisjonen. 

 
Det er vanskelig å forutse konkrete mulige konsekvenser for kommunal revisjon, men 
hovedtrendene antyder en retning i utviklingen. Det er bred enighet om at kommunal 
revisjon må ha en organisering, fagkompetanse og omstillingsevne som gjør 
kommunal revisjon beredt til å møte og tilpasse seg en framtid i stadig endring. 
 
 
 
 
 
Ås, 27. april 2019 
 
 
Kjell Tore Wirum 
Kontrollsjef/daglig leder  

                                                           
1 I hovedsak hentet fra KS Rapport – Organisering av kommunal revisjon i Sør-Trøndelag 
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2 Innledning 
Ved endring2 av lov 25.september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven, koml.) i 2003, ble det åpnet for å kunne sette kommunens 
revisjonstjenester ut til andre enn kommunens egne ansatte revisorer eller det 
interkommunale revisjonssamarbeid kommunen var deltaker i. 
 
Ved lovendringen til kommuneloven i 2003, ble tidligere § 60 erstattet med et nytt kapittel 12  
 
Internt tilsyn og kontroll. Revisjon. 
§ 78 i dagens kommunelov åpner for å sette kommunal revisjon ut til annen revisor, herunder 
privat revisjonsenhet. 
 
Ny § 81 fastslo følgende: 
 
”Interkommunale revisjonsenheter (distriktsrevisjoner) skal innen 1.januar 2005 være 
organisert som interkommunalt selskap etter lov om interkommunale selskaper 29.januar 1999 
nr 6, eller annen selskapsform.” 3 
 
Plikten til å omdanne interkommunale revisjonsenheter til selskap ble opphevet i 
2004.4 
  

                                                           
2 Ot.prp. nr.70 (2002-2003) om lov om endringer I lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og 
fylkeskommuner m.m. (kommunal revisjon)  
3 Jfr. koml. § 81 
4 Jfr. Ot.prp. nr. 11 (2004-2005) om lov om endringer i kommuneloven (oppheving av plikten til å omdanne 
interkommunale revisjonsenheter til selskap) 
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3 Bakgrunn for saken 
Ås kommunestyre vedtok 12.12.18 i sak 93/18 Valg av revisjonsordning følgende:  
 
1. Kommunestyret sier opp avtalen med de andre eierkommunene som er med i Follo 

Distriktsrevisjon IKS innen 31.12.18, med virkning fra 1.1.2020.  
2. Kommunestyret ber kontrollutvalget innstille på valg av revisjonsordning innen 1.5.2019. 
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4 Hjemmelsgrunnlag 
Det følger av lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven) § 78 nr.3 og nr.4: 
 
3. Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal 

ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon, eller inngå avtale 
med annen revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget. 

4. Kommunestyret eller fylkestinget velger selv revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av 
innstilling fra kontrollutvalget. 
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5 Avgrensning 
 
For det første avgrenses utredningen mot ny kommunelov5 med tilhørende forskrifter, 
som først trer i kraft i forbindelse med konstituerende kommunestyremøte etter valget 
høsten 2019. 
 
For det andre avgrenses utredningen mot det pågående arbeidet med ny revisorlov.6 
 
For det tredje går ikke utredningen inn på selve selskapsorganiseringen av Viken 
Kommunerevisjon IKS – som vil være en sammenslåing av Buskerud 
Kommunerevisjon IKS og Follo Distriktsrevisjon IKS. En slik sak må fremmes som 
egen ordinær sak for kommunestyret. Imidlertid forutsetter en slik sak at Ås 
kommune viderefører en revisjonsordning hvor ett eller flere av revisjonsoppdragene 
skal utføres i egenregi med Ås kommune som deltaker i selskapet.   

                                                           
5 Lov 22.juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), Ny kontrollutvalgs- og 
revisjonsforskrift (ute på høring med høringsfrist 02.05.19) 
6 NOU 2017: 15 Revisorloven — Forslag til ny lov om revisjon og revisorer 
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6 Dagens revisjonsordninger 
Nedenfor følger en oversikt over de ulike revisjonsordninger i Norge pr. 1.4.19. 
 
6.1 Revisjon i egenregi7 
6.1.1 Egen ansatt revisjon 
Dette er en ordning som ser ut til å være forlatt av de fleste kommuner. 
 
Av kommunene er det Oslo kommune og Trondheim kommune som fremdeles har 
egen ansatt revisjon. 
 
Av fylkeskommunene er det Nordland fylkeskommune som har egen ansatt revisjon. 
Viken fylkeskommune har vedtatt at de skal ha revisjon med egne ansatte.8  
 
6.1.2 Interkommunal revisjon 
Dette er en ordning som fremdeles er i utvikling ved at flere kommune-, distrikts- og 
fylkesrevisjonsenheter har siden lovendringen i 2004 søkt å fusjonere seg til større 
interkommunale revisjonsenheter. Disse er enten registrert som egne rettssubjekt 
etter koml. § 27 eller etter IKS-loven. De fleste kommunene er i dag med i en 
interkommunal revisjonsordning. 
 
Kommunene Enebakk, Nesodden, Ski og Ås kjøper revisjonstjenester gjennom det 
interkommunale revisjonsselskapet Follo Distriktsrevisjon IKS. Nordre Follo 
kommune (sammenslåing av kommunene Oppegård og Ski) har vedtatt at den nye 
kommunen ikke viderefører Ski kommunes deltakelse i Follo Distriktsrevisjon IKS, 
men skal konkurranseutsette revisjonsoppdragene samlet.9 
 
I Trøndelag10 har en valgt å organisere sin revisjon som samvirkeforetak etter lov 
29.juni 2007 nr.81 om samvirkeforetak (samvirkelova). 43 kommuner og Trøndelag 
fylkeskommune er omfattet av ordningen. 
 
6.2 Kombinert revisjonsordning 
Det kan forekomme tilfeller at kommuner velger å få utført deler av 
revisjonsoppdraget i egenregi, samtidig som de konkurranseutsetter andre deler av 
revisjonsoppgavene. 
 
Som ett eksempel kan nevnes deltakerkommunene i Sogn og Fjordane Revisjon IKS 
(SF Revisjon IKS)11. SF revisjon driver regnskapsrevisjon av årsregnskap for 
fylkeskommunen (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 7 kommuner (Balestrand, 
Høyanger, Leikanger, Luster, Sogndal, Vik og Årdal) og for en rekke kommunale 
foretak. Deltakerkommunene har konkurranseutsatt forvaltningsrevisjonen. Som en 
konsekvens av dette har selskapet ingen forvaltningsrevisor, og utfører per i dag ikke 
forvaltningsrevisjon. 
 
Bærum kommune valgte våren 2018 å dele opp revisjonsoppdragene, hvor 
regnskapsrevisjon blir konkurranseutsatt mens forvaltningsrevisjon og 

                                                           
7 Opplysninger i hovedsak hentet fra NKRFs oversikt over bedriftsmedlemmer, 
http://www.nkrf.no/bedriftsmedlemmer/cms/28  
8 Fellesnemnda for Viken 21.03.19 i sak 37/19 
9 Fellesnemnda for Nordre Follo 20.11.18 i sak 57/18 samt Ski kommunestyre 12.12.18 i KST sak 128/18 
10 Hentet fra http://www.revisjonmidtnorge.no/om-oss.365237.no.html  
11 Opplysningene er hentet fra SF Revisjon sine nettsider, http://www.sf-revisjon.no/  
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selskapskontroll skal fortsatt bli utført i egen regi.12 Den nye revisjonsordningen 
gjøres gjeldende fra 1.juni 2019. 
 
Halden kommune er ett av få eksempler på kommuner som har valgt å 
konkurranseutsette revisjonsoppdragene hver for seg, men har inngått avtale om å få 
utført forvaltningsrevisjon av ett revisjonsselskap de selv er medeier i. 
Regnskapsrevisjon utføres i annen regi. 
 
«Halden13 kommune valgte å konkurranseutsette sitt revisjonsbehov i 2011, og en delt løsning mellom 
privat revisjonsselskap og kommunerevisjonen er valgt i innværende periode. Halden kommune har 
opprettholdt sitt eierskap i Østfold kommunerevisjon IKS (ØKR IKS) og av den grunn vil bli belastet 
med andel (eierandelen) av selskapets faste kostnader. 
 
Østfold kommunerevisjon IKS er etter anbudskonkurranse gitt ansvaret for forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll i Halden kommune. Nåværende avtale gjelder for 2017 og 2018 med ytterligere 
opsjon på 1 + 1 år. 
 
Revisjonsselskapet Deloitte AS er etter anbudskonkurranse gitt ansvaret for regnskapsrevisjonen i 
Halden kommune. Nåværende avtale gjelder for 2017 og 2018 med ytterligere opsjon på 1 + 1 år.» 
 
6.3 Konkurranseutsatt revisjon 
6.3.1 Samlet revisjonsoppdrag hos annen revisjon 
Av de kommuner som har valgt å konkurranseutsette revisjon, ser det ut som 
hovedregel er at en da konkurranseutsetter revisjonsoppdraget samlet, dvs. både 
regnskapsrevisjon (RR) og forvaltningsrevisjon (FR). 
 
Oppegård kommune har valgt denne løsningen hvor de inngår avtale med ett 
revisjonsselskap for hele revisjonsoppdraget samlet. Nåværende avtale gjelder for 
2016 og 2017 med ytterligere opsjon på 1 + 1 år. 
 
6.3.2 Delt revisjonsoppdrag mellom annen revisjon 
Av de kommuner som har valgt å konkurranseutsette revisjonsoppdraget, har et fåtall 
av disse kommunene valgt å dele opp revisjonsoppdraget, dvs. at de inngår separate 
avtaler/kontrakter om regnskapsrevisjon (RR) og forvaltningsrevisjon (FR). 
 
Frogn kommune og Vestby kommune har valgt denne løsningen hvor de inngår 
avtale med revisjonsselskap om regnskapsrevisjon (2 + 1 + 1), men 
konkurranseutsetter forvaltningsrevisjon hvert år. 
  

                                                           
12 Bærum kommunestyre 20.06.18 i KST sak 85/18. 
13 Opplysningene er i hovedsak hentet fra Kontrollutvalget i Halden kommune, saksframlegg sak 17/30 Forslag til 
budsjettramme for kontroll- og tilsynsarbeidet 2018 til møtet 26.9.17.  
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7 Hva revisjonsoppdraget omfatter 
7.1 Innledning 
Det følger av koml. § 78 at  
 
1. Revisjon av kommunal og fylkeskommunal virksomhet skal skje i henhold til god kommunal 
revisjonsskikk. 
 
Videre følger det at  
 
2. Revisjonsarbeidet skal omfatte regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. 
 
7.2 Regnskapsrevisjon 
Hva regnskapsrevisjon omfatter følger av koml. § 78 og forskrift 15.juni 2004 nr. 904 
om revisjon i kommuner og fylkeskommuner (revisjonsforskriften) kapittel 2. 
 
I hovedsak gjelder det 
 
• Vurdere om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrift 
• Vurdere om årsregnskapet gir uttrykk for den økonomiske virksomheten og stilling 

ved årsskiftet i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk (GKRS), 
herunder at regnskapet omfatter alle økonomiske midler som er disponert i året, 
at alle kjente utgifter og inntekter er tatt med i regnskapet, enten de er betalt eller 
ikke når regnskapet avsluttes. 

• Se etter at beløp i regnskapet stemmer med regulert budsjett slik det fremstår 
etter gyldige vedtak/endringer fattet på riktig beslutningsnivå, og at vesentlige 
avvik er redegjort for i årsrapporten. 

• Vurdere om opplysninger i årsrapporten om årsregnskapet er konsistente med 
årsregnskapet, og at administrasjonens forslag til disponeringer av 
regnskapsmessig overskudd eller dekning av regnskapsmessig underskudd er i 
samsvar med lover og forskrifter. 

• Påse at kommunen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lover og 
forskrifter. 

• Påse at formuesforvaltningen er ordnet på en trygg måte med forsvarlig kontroll: 
- At det er etablert sikre rutiner og systemer for inn- og utbetaling 
- At det er etablert sikre rutiner for innfordring av kommunale krav 
- At retningslinjene i finansreglementet blir fulgt opp 

• Bidra til å forebygge og avdekke misligheter 
 

Det skal avgis revisjonsberetning til kommunestyret (og kontrollutvalget) innen 
15.april. Det følger av revisjonsforskriften § 5. 
 
7.2.1 Omfanget av regnskapsrevisjon 
Nedenfor er det forsøkt å sette opp en oversikt over revisjonens engasjement innen 
Ås kommune. Kontrollutvalget er tatt med i oversikten med tanke på møteaktiviteten 
fra revisjonens side i utvalget samt arbeid i forkant og i etterkant av utvalgets møter. 
 
I tillegg til opplistingen nedenfor, utfører revisjonen en god del rådgivningstjenester 
og regnskapsbistand overfor sine kunder. 
Listen nedenfor er ikke ment å være uttømmende. 
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7.2.1.1 Ås kommune 
I tillegg til selve revisjon av Ås kommunes årsregnskap, omfatter Follo 
Distriktsrevisjon IKS sitt arbeide i Ås kommune i 2018 følgende: 
 
 Kontrollutvalget 
 
Revisjon av kommuner inkluderer i tillegg attestering på en rekke oppgaver som 
kommunene plikter å innlevere til ulike statlige og fylkeskommunale instanser. For Ås 
kommune kan blant annet nevnes: 
 

• MVA- kompensasjon 6 ganger pr år  
• Andre sær-/attestasjonsoppgaver  
• Pasientregnskap 

 
Follo Distriktsrevisjon IKS avgir også en egen uttalelse til Ås kommunestyre på 
grunnlag av revisjonens vurdering av finans- og gjeldsforvaltningsreglementet til 
kommunen. 
 
7.2.2 Annet 
7.2.2.1 Vertskommunesamarbeid 
Av samarbeid organisert etter kommunelovens § 28 flg. som Ås kommune er deltaker 
i, reviderer Follo Distriktsrevisjon IKS følgende: 
 
 Follo barne- og ungdomsskole 
 Follo landbrukskontor 
 SFO Follo barne- og ungdomsskole 

 
7.2.2.2 Interkommunalt samarbeid 
Av samarbeid organisert etter kommunelovens § 27 som Ås kommune er deltaker i, 
reviderer Follo Distriktsrevisjon IKS følgende: 
 
 Follo barnevernvakt 
 Follo Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat (FIKS) 

 
7.2.2.3 Interkommunale selskap 
Av selskaper organisert etter lov 29.januar 1999 nr.6 om interkommunale selskaper 
(intkomsel.) som Ås kommune er deltaker i, reviderer Follo Distriktsrevisjon IKS 
følgende: 
 
 Follo Ren IKS 
 Follo lokalmedisinske senter IKS 
 Follo Brannvesen IKS 
 Nordre Follo Renseanlegg IKS 
 Krise- og incestsenteret i Follo IKS 
 Follo Kvalifiseringssenter IKS 
 
7.3 Forvaltningsrevisjon 
Hva forvaltningsrevisjon omfatter følger av koml. § 77 nr. 4 og forskrift 15.juni 2004 
nr. 904 om revisjon i kommuner og fylkeskommuner (revisjonsforskriften) kapittel 3. 
 
I hovedsak gjelder det 
• Systematiske undersøkelser av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og 

virkninger av kommunestyrets vedtak og forutsetninger: 
- Bruk av ressurser i samsvar med vedtak og forutsetninger 
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- Effektiv bruk av virkemidler 
- Etterlevelse av vedtak 
- Er styringsverktøy og virkemidler hensiktsmessige? 
- Beslutningsgrunnlaget til de politiske organer 
- Resultat av tjenesteproduksjonen 

• Forvaltningsrevisjon skal utføres i samsvar med god kommunal revisjonsskikk og 
etablerte anerkjente standarder. 

  
7.3.1 Omfanget av forvaltningsrevisjon  
7.3.1.1 Generelt 
Det følger av revisjonsforskriften § 6 første ledd, sml. kontrollutvalgsforskriften § 9: 
 
”Kommunens eller fylkeskommunens virksomhet skal være gjenstand for forvaltningsrevisjon 
i samsvar med bestemmelsene i dette kapittel.” 
 
Utgangspunktet for valg av forvaltningsrevisjonsprosjekt er Plan for 
forvaltningsrevisjon 2017-2020 (jfr. kontrollutvalgsforskriften § 10 første ledd), 
vedtatt i den respektive kommune, Planen baserer seg på Overordnet analyse av 
forvaltningsrevisjon av den enkelte kommune (jfr. kontrollutvalgsforskriften § 9 
annet ledd).  
 
Forvaltningsrevisjonsprosjekt fordelt pr. år 

Kommune 2019x 2018 2017 
Ås 1. Utleieboliger 

2. Arbeidsmiljø i 
skolen  

1. Psykisk helsearbeid for barn og 
unge 

2. Investeringer og gjeld 
3. Follo landbrukskontor 

(fellesprosjekt) 

1. Internkontroll 
2. Barnevernstjenesten  

– hjelpetiltak i 
hjemmet 

x Forvaltningsrevisjonsprosjekt for 2019 er under utarbeidelse. 
 
Selve forvaltningsrevisjonen planlegges og utføres i henhold til RSK 001 Standard 
for forvaltningsrevisjon organisert som prosjekt. 
 
Prosedyre for rapportering og oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter følger av 
kontrollutvalgsforskriften §§ 11 og 12, sml. revisjonsforskriften § 8. 
 
7.4 Selskapskontroll 
Det følger av koml. § 77 nr. 5, jfr. § 80 og forskrift 15.juni 2004 nr. 905 om 
kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (kontrollutvalgsforskriften) at 
kontrollutvalget skal  
 
”Påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser 
i selskap m.m.” 14 
 
Selskapskontrollen kan innrettes på to måter: 
 

• Eierskapskontroll 
• Forvaltningsrevisjon 

 
Hva en selskapskontroll skal inneholde følger av forskriften § 14. 
 

                                                           
14 Forskrift 15.juni 2004 nr. 905 om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (kontrollutvalgsforskriften)  
§ 13 
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Eierskapskontrollen skal rette seg mot kommunens forvaltning og dens oppfølging av 
eierskapsinteressene som kan inndeles i 3 hovedområder: 
 
• Kontroll med at virksomheten foregår iht gjeldende lover og regelverk, herunder 

innenfor de rammer som vedtektene/selskapsavtalene gir. 
• Kontroll med at virksomheten foregår innenfor rammene av kommunens vedtak 

og forutsetninger. 
• Vurdering av den enkelte virksomhet fra et eierperspektiv 
 
Det er naturlig at kontrollutvalget lar revisjonen foreta en slik selskapskontroll på dets 
vegne da bestemmelsen åpner for å kombinere en selskapskontroll med en 
forvaltningsrevisjon. 
 
7.5 Omfang av selskapskontroll 
Nedenfor følger en oversikt over selskap Ås kommune eier alene eller deltar sammen 
med andre kommuner/fylkeskommuner: 
 
7.5.1 Heleide kommunale aksjeselskap (AS) 

Eiere (i pst.) Enebakk Frogn Oppegård Ski Ås 
Foretaksnavn      
Alarmsentral Brann Øst AS15 2,14 16,66 5,48 6,54 3,69 
Myrveien 16 AS     100 
Åspro Arbeid og Kompetanse AS     90 
Åspro Administrasjon og Utvikling AS     90 

 
Follo Distriktsrevisjon IKS er ikke oppdragsansvarlig revisor for noen av de 
ovennevnte aksjeselskap. 
 
7.5.2 Interkommunale selskap (IKS) 

Deltakere (i pst.) Enebakk Frogn Nesodden Oppegård Ski Vestby Ås 
Foretaksnavn        
Follo Brannvesen IKS 9 13 16 22 25  15 
Follo Distriktsrevisjon IKS 13,8  23,7  38,4  24,1 
Follo Lokalmedisinske Senter IKS 5,3 13,8 16,1 23 26  15,8 
Follo Ren IKS  17,5 16,8 23,4 25,6  16,7 
Krise- og incestsenteret i Follo IKS 4 12 15 21 24 11 13 
Nordre Follo Renseanlegg IKS    33 58  9 
Søndre Follo Renseanlegg IKS      38 62 

 
Follo Distriktsrevisjon IKS er oppdragsansvarlig revisor for IKSene opplistet ovenfor, 
med unntak av seg selv og Søndre Follo Renseanlegg IKS.  
 
I tillegg er Øst 110-sentral IKS etablert. Dette selskapet har valgt Deloitte AS som 
revisor. Ås kommune er indirekte eier gjennom sin deltakelse i Follo Brannvesen IKS. 
 
Follo Distriktsrevisjon IKS revideres av Akershus og Østfold Fylkesrevisjon. 
 
 
7.6 Andre revisjonsoppgaver 
Som andre revisjonsoppgaver kan nevnes 

• Gjennomgang og attestasjon av regnskapstall i forbindelse med kommunale 
refusjonskrav overfor offentlige myndigheter 

                                                           
15 Ifølge Brønnøysundregistrene er selskapet meldt oppløst 05.04.2019. 
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• Kontroll av grunnlag for kommunens krav om momskompensasjon overfor 
staten 

• Kontroll med byggeregnskap ved regnskapsavslutning før behandling i 
formannskapet og kommunestyret 

• Rådgivningstjenester 
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8 Krav til oppdragsansvarlig revisor 
8.1 Innledning 
Krav til oppdragsansvarlig revisor følger av koml. § 79 og revisjonsforskriften kapittel 
5.  
 
8.2 Krav til utdanning og praksis 
Det følger av revisjonsforskriften § 11 første ledd: 
 
”Den som er oppdrags ansvarlig for revisjon av årsregnskap for en revisjonspliktig etter denne 
forskrift skal ha bestått eksamen til bachelor i revisjon eller høyere revisoreksamen (master i 
revisjon) iht. Finanstilsynets krav til registrert og statsautorisert revisor, og i tillegg ha tre års 
praksis fra regnskapsrevisjon.” 
 
Imidlertid gjelder ikke disse krav revisors medarbeidere, eller personer som utfører 
forvaltningsrevisjon eller annen type kontroll. 
 
Når det gjelder oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor kreves det minimum tre års 
utdannelse fra universitet/høgskole, jfr. Forskriftens § 11 annet ledd. 
 
Det stilles her ikke noe krav til praksis i forskriften, men forskriften lister opp 
minimumskrav, hvilket åpner for at kommunene kan stille strengere krav. 
 
Forskriften åpner for at departementet kan gi dispensasjon i enkelttilfeller. 
 
For revisorer som er personlige medlemmer av Norges Kommunerevisorforbund 
(NKRF) er det gitt egne regler for obligatorisk etter- og videreutdanning.16  
 
Innenfor en 3-års periode er oppdragsansvarlig revisor forpliktet til å gjennomføre 
nødvendig etter- og videreutdanning innenfor relevante fagområder med til sammen 
105 kurstimer. 
Dette kravet sammenfaller med krav som følger av Forskrift 25.juni 1999 nr. 712 om 
revisjon og revisorer17 § 2-1, jfr. Finanstilsynets rundskriv 10/201218 Krav til 
etterutdanning for revisorer, datert 16.mai 2012.    
 
De øvrige ansatte er forpliktet til å gjennomføre etter- og videreutdanning med til 
sammen 63 timer hver innenfor en 3-års periode. 
 
Det kreves minimum 14 timer pr år for samtlige. 
 
8.3 Krav til vandel 
Det følger av revisjonsforskriften § 12 et krav overfor oppdragsansvarlig revisor. 
 
”Den som skal ansettes som revisor i kommune eller fylkeskommune, eller gis ansvar for 
revisjonsoppdrag for kommuner, fylkeskommuner eller kommunale eller fylkeskommunale 
foretak, må 

1. ha ført en hederlig vandel, 
2. være i stand til å oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, og 
3. være myndig.” 

                                                           
16 Jfr. Regler for obligatorisk etter- og videreutdanning for personlige medlemmer av Norges 
Kommunerevisorforbund (fastsatt av NKRFs landsmøte 16.juni 2000, med endringer sist ved NKRFs landsmøte 
11.juni 2012) 
17 Forskriften er gitt i medhold av lov 15.januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven) hvor § 3-7 første 
ledd nr. 1 stiller krav til obligatorisk etterutdanning for revisorer som reviderer årsregnskap for revisjonspliktig. 
18 Rundskrivet erstatter Kredittilsynets tidligere rundskriv 16/2004. 
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Bestemmelsen gjelder alle som skal være oppdragsansvarlig revisor 
(regnskapsrevisjon eller forvaltningsrevisjon) for en kommune/fylkeskommune – ikke 
bare den som skal være ansvarlig for revisjon av årsregnskapet. Kravet svarer til 
revisorlovens krav (lov 15.januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer § 3-4). Kravet 
må kunne dokumenteres gjennom en vandelsattest. 
 
8.4 Krav til uavhengighet 
Koml. § 79 inneholder generelle krav til uavhengighet for den som skal kunne ta 
revisjonsoppdrag for en kommune. 
 
”Den som foretar revisjon for en kommune eller fylkeskommune kan ikke ivareta revisjons- og 
kontrolloppdrag for kommunen eller fylkeskommunen dersom revisor eller dennes nærstående 
har en slik tilknytning til revidert eller kontrollert virksomhet, dens ansatte eller tillitsmenn, at 
dette kan svekke revisors uavhengighet og objektivitet. Det samme gjelder dersom det 
foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til revisors uavhengighet og 
objektivitet ved gjennomføring av oppgavene. Ansettelse som revisor i kommunen eller 
fylkeskommunen, eller i en interkommunal samarbeidsordning, medfører ikke i seg selv at 
revisoren mangler nødvendig uavhengighet og objektivitet.”19 
 
Bestemmelsen gjelder for enhver som utfører revisjonsoppdrag for en kommune. 
Bestemmelsen gjelder også revisors medarbeider. 
Bestemmelsen slår fast at den som skulle ta revisjonsoppdrag for 
kommunen/fylkeskommunen ikke kan ha en tilknytning til den reviderte virksomhet 
som svekker vedkommendes uavhengighet eller objektivitet ved gjennomføringen av 
oppgaven. 
 
Det følger videre i revisjonsforskriften § 15: 
 

Den som foretar revisjon skal løpende vurdere sin uavhengighet. Oppdragsansvarlig 
revisor skal hvert år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet 
til kontrollutvalget.  

En skriftlig egenvurdering om oppdragsansvarlig revisors uavhengighet skal følge alle 
tilbud om revisjon.   
 
Her gjelder kravet om uavhengighet og objektivitet både for revisor og dennes 
medarbeider. Bestemmelsen om dokumentasjon gjelder imidlertid bare for 
oppdragsansvarlig revisor. 
 
8.5 Andre krav 
8.5.1 Revisors taushetsplikt 
Det følger av koml. § 78 nr. 7: 
 
7. Revisor har taushetsplikt etter forvaltningsloven § § 13 til 13 e.  
 
Tidligere hadde bestemmelsen i kommuneloven samme ordlyd som revisorlovens § 
6-1. Denne bestemmelsen pålegger i utgangspunktet taushetsplikt om ”alt” som 
revisor og revisors medarbeidere under sin virksomhet får kjennskap til. 
 
I forarbeidene ble det bemerket følgende: 
 

                                                           
19 Jfr. Koml. § 79 første ledd, sml. lov 10.februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker 
(forvaltningsloven) § 6 første og annet ledd 



13/19 Valg av revisjonsordning for Ås kommune  - 18/00177-9 Valg av revisjonsordning for Ås kommune  : Valg av revisjonsordning for Ås kommune

 

Side 19 av 49 
 

«Utgangspunktet til departementet er at det er grunn til å vurdere om føresegna i kommunelova § 78 
nr. 7 pålegg ei for vidtgåande teieplikt. Grunnlaget for vurderinga er at teieplikta skal omfatte 
opplysningar som har krav på vern, men at plikta ikkje bør vere meir vidtgåande enn det er eit sakleg 
og reelt behov for.»20 
 
 
I forholdet mellom forvaltningslovens bestemmelser og taushetsplikt, bemerker 
departementet følgende: 
 
«Reglane i forvaltningslova er velkjende og innarbeidde i forvaltninga. Å gjere reglane om teieplikt i 
forvaltningslova gjeldande for revisorar vil innebere å forenkle og rydde opp i reglane om teieplikta til 
revisorar. Ein revisjonsprosess vil gjennomgåande innehalde opplysningar om den kommunale drifta, 
inkludert organisering, økonomi, delegeringar og så vidare, og dette er opplysningar som allmenta bør 
kunne få tilgang til. Heimlane i offentleglova for å frita frå innsyn i dokument vil vere tilstrekkeleg til å 
verne interessene til kommunane.»21 
   
 
Det følger av revisjonsforskriftens § 22: 
 
”Revisors taushetsplikt etter kommuneloven § 78 nr. 7 gjelder tilsvarende for revisors 
medarbeidere.” 
 
 
Begrensninger i taushetsplikt følger av forskriftens § 21. Unntakene gjelder imidlertid 
bare den oppdragsansvarlige revisor og ikke dennes medarbeidere. 
 
8.6 Dokumentasjon 
Krav om dokumentasjon av revisjonens utførelse følger av revisjonsforskriften § 9 
første ledd: 
 
”Revisor skal dokumentere hvordan revisjonen er gjennomført, samt resultatet av revisjonen, 
på en måte som er tilstrekkelig til å kunne underbygge og etterprøve revisors konklusjoner. 
Forhold som tilsier at det kan foreligge misligheter eller feil, skal dokumenteres særskilt med 
angivelse av hva revisor har foretatt seg i den anledning.”22  
 
Bestemmelsen gjelder både for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. 
Bestemmelsen har betydning både i forhold til kontrollutvalgets kontroll- og 
oppfølgingsansvar vis a vis revisjonen og i forhold til bransjebaserte og eventuelle 
statlige kontrollordninger. 
 
8.7 Rapportering 
Det følger av koml. § 78 nr. 5: 
 
5. Kommunens eller fylkeskommunens revisor skal rapportere resultatene av sin 
revisjon og kontroll til kontrollutvalget. 
 
Bestemmelsen fastslår hovedregelen for hvordan revisor rapporterer sine resultater 
tilbake til bestiller. 
  

                                                           
20 Prop. 113 L (2013-2014) s.7 under punkt 4.4 
21 Prop. 113 L (2013-2014) s.9 under punkt 4.4  
22 Revisjonsforskriften § 9 første ledd 



13/19 Valg av revisjonsordning for Ås kommune  - 18/00177-9 Valg av revisjonsordning for Ås kommune  : Valg av revisjonsordning for Ås kommune

 

Side 20 av 49 
 

9 Forholdet til EØS-reglene 
9.1 Innledning 
Lov 27.november 1992 nr 109 om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale 
om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v. (EØS-loven) har i 
artiklene 53 og 54 regler om konkurransebegrensende atferd. Det følger av EØS-
avtalen artikkel 53 som forbyr to eller flere foretak å samordne sin opptreden i 
markedet på en måte som kan føre til at konkurransen begrenses. 
 
Det følger av artikkel 54 et forbud mot at et dominerende foretak misbruker sin 
dominerende stilling i markedet. 
 
I forarbeidene ble det bemerket følgende: 
 
”Dersom en kommunalt eid eller drevet virksomhet opererer som markedsaktør i konkurranse med 
andre aktører, vil EØS-avtalens konkurranseregler komme til anvendelse på dens atferd i markedet. 
Der en kommunal virksomhet blir konkurranseutsatt kan det dreie seg om en virksomhet som har hatt 
en sentral rolle i det marked den opererer i. Det vil kunne være i strid med EØS-avtalen å gjennomføre 
tiltak som er egnet til å underbygge en dominerende stilling som et konkurranseutsatt foretak eventuelt 
måtte ha – for eksempel ved at virksomheten før omorganiseringen tildeles langsiktige kontrakter som 
er så betydningsfulle for markedet at foretaket i realiteten gis en konkurransebeskyttelse i den aktuelle 
perioden.”23 
 
9.2 Regler om offentlige anskaffelser 
EØS-avtalens bestemmelser om offentlige anskaffelser er gjennomført i norsk rett 
ved lov 17.juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) med 
tilhørende forskrift 12.august 2016 nr. 974 om offentlige anskaffelser 
(anskaffelsesforskriften, FOA). 
 
Reglene om offentlige anskaffelser omfatter offentlige oppdragsgivere, herunder 
kommunale organer, jfr. anskaffelsesloven § 2 annet ledd bokstav b), og deres 
inngåelse av vare-, tjeneste- eller bygge- og anleggskontrakter, herunder 
konsesjonskontrakter, eller gjennomfører plan- og designkonkurranser, med en 
anslått verdi som er lik eller overstiger 100 000 kroner ekskl. merverdiavgift., jfr. 
lovens § 2 første ledd. 
 
Det følger av lovens formål å fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser. Den skal 
også bidra til at det offentlige opptrer med integritet, slik at allmennheten har tillit til at 
offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte., jfr. lovens § 1. 
 
Reglene gjelder også for offentligrettslige organer, jfr. Lovens § 2 annet ledd bokstav 
c), og sammenslutninger med en eller flere oppdragsgivere som nevnt i bokstav a til 
c, jfr. lovens § 2 annet ledd bokstav d. 
 
Spørsmålet i forhold til reglene om offentlige anskaffelser blir bl.a. om en 
omorganisering/konkurranseutsetting vil ha som konsekvens at kontrakter om kjøp av 
revisjonstjenester vil måtte legges ut på anbud. 
 
Det bemerkes i forarbeidene: 
 
”Kommunale kjøp av revisjonstjenester vil som utgangspunkt være omfattet av regelverket om 
offentlige anskaffelser. Leveranser fra en del av en organisasjon til en annen del av samme 

                                                           
23 Jfr. Ot.prp. nr.70 (2002-2003) s.98 under avsnitt 9.3.2 
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organisasjon, eller behov som dekkes ved at de produseres internt, faller imidlertid utenfor reglene om 
offentlige anskaffelser. De omtales vanligvis som ”egenregi”. 
Slike leveranser vil ikke bli sett på som en ”anskaffelse” selv om det organisatorisk er klare skiller 
mellom produsent og bestiller.”24 
 
Grensen for hvem som kan regnes som leverandører i egenregi avhenger i stor grad 
av hva som kan regnes som en og samme oppdragsgiver. Ofte vil det være 
sammenfallende med hva som regnes som samme juridiske person. 
 
Forarbeidene skisserer 5 alternative måter (eventuelt en kombinasjon mellom de 
ulike alternativ) som vil dekke kommunens behov for revisjonstjenester. 
Disse er: 
 

1. ved egne revisorer ansatt i kommunen 
2. kjøp av revisortjenester fra et interkommunalt revisjonsselskap hvor 

kommunen selv er deltaker  
3. kjøp av revisortjenester fra et interkommunalt revisjonsselskap hvor 

kommunen ikke er deltaker 
4. kjøp av revisortjenester fra privat revisor/revisjonsselskap 
5. kjøp av revisortjenester fra annen kommune 

 
Etter alternativ 1) er det kommunen selv som utfører tjenesten i egenregi, slik at 
anskaffelsesreglene ikke kommer til anvendelse. Her vil ikke tjenesten bli utført av et 
annet rettssubjekt enn kommunen selv. 
 
Til alternativ 4) og 5) bemerket departementet følgende: 
 
”Når revisortjenester utføres etter alternativ 4 og 5, vil anskaffelsen etter departementets vurdering i 
utgangspunktet ikke kunne omfattes av unntaket for egenregi.”25 
 
Vurderingstemaet dreier seg i hovedsak om revisjon utført av interkommunalt 
revisjonsselskap hvor kommunen selv er deltaker sammen med en eller flere andre 
kommuner. Det bør her bemerkes at et interkommunalt selskap er et eget 
rettssubjekt, jfr. lov om interkommunalt selskap. 
 
Ved en inkurie er vurderingen av alternativ 3 ikke tatt med i proposisjonen. Imidlertid 
må denne kunne ses i sammenheng med vurderingen av alternativ 4 og 5. 
 
I praksis stilles det strenge vilkår for at leveranser mellom to ulike rettssubjekter skal 
kunne unntas fra regelverket. 
 
I Nærings- og handelsdepartementets veileder til forskrift om offentlige anskaffelser, 
oppstilles to kumulative vilkår: 
 

− Oppdragsgiver må ha en svært sterk kontroll over leverandøren 
− Leverandørens virksomhet må hovedsakelig være rettet mot oppdragsgiveren 

   
I forarbeidene til lov om interkommunale selskaper ble spørsmålet om et 
interkommunalt selskap for sine anskaffelser er omfattet av anskaffelsesreglene 
vurdert. 
Det ble i forarbeidene bemerket følgende: 
                                                           
24 Jfr. Ot.prp. nr.70 (2002-2003) s.98 under punkt 9.3.2 
25 Jfr. Ot.prp. nr.70 (2002-2003) s.98 under punkt 9.3.2 
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”Interkommunale selskap vil etter lovforslaget være egne rettssubjekt. Som et formelt utgangspunkt vil 
de derfor ikke bli oppfattet som samme enhet som deltakerne. Dersom et interkommunalt selskap er 
opprettet med det formål å tilgodese eiernes egne behov, vil det likevel kunne bli godtatt som 
egenregi. Et interkommunalt selskaps mulighet til å levere til deltakerne som egenregi er knyttet til en 
helhetsvurdering av hvor sterkt selskapet er knyttet til deltakerne.”26 
 
Av relevante faktorer nevnes  
 
• Prising av varen og/eller tjenesten 
• Om det interkommunale selskapet utelukkende skal dekke deltakernes egne behov, eller 

om det i tillegg skal kunne levere til andre 
 
Oppdragstaker (her: det interkommunale selskap) må selv falle inn under 
virkeområdet til lov om offentlige anskaffelser. Ellers vil man vanskelig kunne si at 
oppdragstakeren er tilstrekkelig tett knyttet til den offentlige oppdragsgiveren.  
At oppdragstakeren er innenfor anskaffelseslovens virkeområde, er imidlertid ikke et 
tilstrekkelig vilkår for at det er tillatt med egenregi, men et nødvendig vilkår. 
 
Det bemerkes videre: 
 
”I vurderingen av om det interkommunale selskapet skal anses som et samarbeid mellom deltakerne 
for å dekke egne behov i egenregi vil også selskapets selvstendighet og deltakernes instruksjons- og 
organisasjonsmyndighet være relevante momenter.”27 
 
I henhold til hovedsaklighetskravet får det for vurderingen betydning om et 
interkommunalt revisjonsselskap utelukkende skal tilby deltakerkommunene 
revisjonstjenester eller om det i tillegg skal levere til andre. Dersom selskapet også 
leverer til andre kommuner som ikke er deltakere (alternativ 3 ovenfor), vil dette 
trekke i retning av at det er en kommersiell enhet som kommunene ikke kan tildele 
egenregi-oppdrag. En viss ekstern oppdragsvirksomhet tillates imidlertid. 
 
I forarbeidene vises det til Nærings- og handelsdepartementets veileder hvor det 
uttales følgende: 
 
”Egenregi kan (…) ikke kombineres med utstrakt konkurranse om oppdrag i markedet ellers. Hvor den 
konkrete grensen går er imidlertid uklart. Forsyningsforskriften krever at minst 80 prosent av 
leverandørens virksomhet skal være rettet mot oppdragsgiver for at det skal foreligge egenregi. 
Antakelig kan denne grensen gi veiledning i klassisk sektor.”28  
 
 
Skulle en eller flere kommuner velge å konkurranseutsette revisjonen, må de 
forholde seg til lov om offentlige anskaffelser.  

                                                           
26 Jfr. Ot.prp. nr. 53 s.86 under punkt 7.3.2 
27 Jfr. Ot.prp. nr. 53 s.86 under punkt 7.3.2 
28 Jfr. Ot.prp. nr.70 (2002-2003) s.99 under punkt 9.3.2  
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10 Alternative løsninger 
10.1 Innledning 
I hovedsak kan en dele alternativene i to hovedgrupper.  
 
For det første gjelder det revisjon i egen regi (såkalt egenrevisjon), dvs. ansette egen 
revisor (punkt 10.2.1). 
  
For det annet gjelder det revisjon i utvidet egenregi (såkalte interkommunale 
revisjonsløsninger) 
I det videre vil denne hovedgruppen bli delt inn i følgende kategorier:  
interkommunalt revisjonssamarbeid (punkt 10.2.2) herunder Follo Distriktsrevisjon 
IKS (punkt 10.2.2.1) og større kommunal revisjonsenhet (punkt 10.2.2.2) 
 
For det tredje har en nå med lovendringen anledning til å la revisjonen gjennomføres 
ved annen revisor, dvs. ved å gi oppdrag til private ved konkurranseutsetting av hele 
eller deler av revisjonsoppdraget. 
 
10.2 Revisjon i egenregi 
10.2.1 Ansette egen revisor 
Ordningen med egen ansatt revisor i kommunen synes å være på vei ut. I 
forarbeidene ble følgene bemerket: 
 
”Kommunal revisjon vil stå overfor betydelige utfordringer i framtiden. Dette henger blant annet 
sammen med kompleksiteten i kommunenes oppgaver og organisasjon. Det har også sammenheng 
med de krav til kostnadseffektivitet og måleffektivitet som kommunene vil stå overfor.”29 
 
Det ble videre bemerket: 
 
”Det synes imidlertid på det rene at mange av disse revisjonsenhetene fremdeles er for små til å møte 
framtidens utfordringer.”30 
 
Ved små enheter vil revisjonsenhetene bli sårbar ved sykdom eller når revisor slutter. 
Et lite faglig miljø kan svekke kvaliteten på arbeidet og øke faren for høyt 
gjennomtrekk i disse stillingene. Med den direkte tilsettingen og den nære fysiske 
plassering til kommunens forvaltning stilles det også spørsmål ved uavhengigheten til 
revisor. 
 
En fordel med denne ordningen er at revisor kan gi en kontinuerlig kundeoppfølging 
samt tilby rådgivning til kommunen. Vurderingstemaet vil imidlertid bli 
grensedragningen mellom denne rådgivningen i forhold til å sikre revisors 
uavhengighet. 
  
Vurderingen kan i korthet oppsummeres med følgende:  
 
Fordeler: 
+ Får inngående kjennskap til kommunens virksomhet. 
+ God kundeoppfølging og tilgjengelighet 
 
Svakheter: 

                                                           
29 Jfr. Ot.prp. nr.70 (2002-2003) s.25 under punkt 3.2.2 
30 Jfr. Ot.prp. nr.70 (2002-2003) s.26 under punkt 3.2.2 
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− Kan være vanskelig å utvikle tilstrekkelig ekspertise når miljøet i den enkelte 
kommune blir så lite.  

− Forbundet med høye kostnader for den enkelte kommuner 
− Vanskeligheter forbundet med rekruttering av personell til stillingene 
− Sårbart (lite fagmiljø) 
− Kan lett komme i en situasjon hvor uavhengigheten blir for liten 
 
10.2.2 Interkommunalt revisjonssamarbeid  
10.2.2.1 Follo Distriktsrevisjon IKS 
I forarbeidene bemerkes følgende: 
 
”Etablering av interkommunalt samarbeid i form av distriktsrevisjoner har styrket fagmiljø og 
driftssikkerhet i revisjonsenhetene. Det har også bidratt til å styrke revisjonens uavhengighet.”31 
 
Vurderingen kan i korthet oppsummeres med følgende:  
 
Fordeler: 
+ Vil gi en stabilitet for de ansatte og en sterkere tilknytning til eierne/kommunene 

enn de øvrige modellene.  
+ Kommunene har full innsikt i revisjonen og er med i de styrende organer. 
+ Kontinuitet i revisjonsarbeidet 
+ Kreves mindre ressurser til oppfølging av internkontroll i kommunene 
+ Revisjonstjenesten leveres etter selvkost (ingen fortjeneste som skal deles ut til 

eierne) 
+ Revisjon av flere kommuner i samme region åpner for muligheter for 

sammenligninger og overføring av erfaringer som kan gi positive virkninger for 
kommunene 

+ Godt oppbygd realkompetanse om kommunal forvaltning og spesielt kommunene 
i revisjonsdistriktet. 

+ Mindre administrasjon og dermed mer produktiv tid til revisjon 
 
Svakheter: 
− Sårbar ved konkurranse (ikke flere ben å stå på enn eierkommunene) 
− Sårbar med henblikk på rekruttering av faglig kompetanse. (vanskeligheter med å 

tilknytte seg nytt personell grunnet konkurranse med større revisjonsselskap som 
kan gi gunstigere lønns- og arbeidsvilkår) 

 
10.2.2.1.1 Historikk 
Follo distriktsrevisjon IKS har røtter tilbake til 194632. 
 
I 2008 valgte Vestby kommune å avslutte samarbeidet med Follo distriktsrevisjon og 
heller konkurranseutsette revisjon. 
 
Våren 2010 overtok Follo distriktsrevisjon revisjonsoppdraget for Ås kommune.   
Høsten 2010 overtok Follo distriktsrevisjon revisjonsoppdraget for Nesodden 
kommune.   
 
Follo Distriktsrevisjon ble i 2013 omdannet fra et interkommunalt samarbeid etter 
koml. § 27 til et interkommunalt selskap (IKS). 
                                                           
31 Jfr. Ot.prp. nr.70 (2002-2003) s.26 under punkt 3.2.2 
32 Hentet fra Follo Distriktsrevisjon IKS sine nettsider, www.follodr.no  
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Follo distriktsrevisjon IKS mistet i 2015 revisjonsoppdraget for Frogn kommune 
da kommunen valgte å konkurranseutsette revisjon. 
I 2015 valgte også Oppegård kommune å avslutte sitt samarbeid med Follo 
distriktsrevisjon IKS og konkurranseutsatte revisjonen.  
Fellesnemnda for Nordre Follo har besluttet å ikke videreføre Ski kommunes 
deltakelse i Follo Distriktsrevisjon IKS. Ny revisjonsordning hvor hele 
revisjonsoppdraget utføres i annen regi trer i kraft fra 1.1.2020. 
 
Follo Distriktsrevisjon IKS har i forbindelse med sammenslåing/fusjon mellom 
selskapet og Buskerud Kommunerevisjon IKS, besluttet at selskapet skal inngå i et 
nytt selskap – Viken Kommunerevisjon IKS. I den forbindelse ser en for seg en 
oppløsning av FDR IKS i sin nåværende form. Kommunestyrene i Enebakk, 
Nesodden og Ås har vedtatt å tre ut av FDR IKS og vil i løpet av 2019 ta stilling til 
valg av revisjonsordning. 
 
10.2.2.2 Større kommunal revisjonsenhet 
En ser her for seg to alternative løsninger: 
For det første kan en inngå et forpliktende samarbeid med en eller flere 
revisjonsenheter hvor en avtaler arbeidsfordelingen samt hvilke styringssystem og 
rutiner som skal legges til grunn for utførelsen av revisjonstjenesten. 
For det andre kan en foreta en sammenslåing av en eller flere revisjonsenheter. 
 
Dersom en velger å se på muligheten ved å formalisere samarbeide med en eller 
flere andre revisjonsenheter, kan det være naturlig å få på plass et forpliktende 
samarbeid mellom en eller flere revisjonsenheter i Østfold, Buskerud eller Akershus, 
evt. slå sammen revisjonsenheter.  
 
Med å slå sammen revisjonsenheter til en større enhet skal det være mulig å oppnå 
”stordriftsfordeler”. En ser for seg kostnadsbesparelser med felles IT-løsninger, felles 
utvikling av arbeidsmetodikk, gjenbruk av kompetanse og samordning av 
administrative funksjoner som en sjef, ett regnskap, ett styre etc. 
 
Ved en eventuell sammenslåing, vil den nye enheten få en mer samlet kompetanse 
som alle oppdragene/kommunene får tilgang til. En større enhet vil også gi mulighet 
til større grad av faglig spesialisering og faglig utvikling. Revisjonsenhetene er helt 
avhengig av å legge forholdene til rette slik at de har tilstrekkelig kompetanse til å 
løse oppgavene som er forutsatt. Et større arbeidsmiljø er vanligvis en mer attraktiv 
arbeidsplass som gitt større utviklingsmuligheter og mer varierte arbeidsoppgaver 
enn mindre enheter. 
En ser for seg at det vil kunne være enklere å rekruttere kompetente arbeidstakere 
og beholde eksisterende kompetanse i et større miljø. 
 
Det ble i utredningen fra KS vedrørende en større kommunal revisjon i Sør-
Trøndelag bemerket følgende: 
 
”Utvikling og stadig endring i kommunal forvaltning medfører nye utfordringer for kommunerevisjon. En 
større enhet vil mestre utfordringene/endringene i kommuneforvaltningen bedre enn mindre 
revisjonsenheter. En større enhet er mer robust for endringer i organisasjon ved vakanser og turnover, 
og vil levere bedre revisjonstjenester til kommunene til samme eller lavere pris enn før. Den nye 
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enheten vil ha større konkurransedyktighet og være bedre rustet til å møte utfordringer i den 
kommunale forvaltningen enn dagens organisering.”33 
 
I korthet kan vurderingen oppsummeres med følgende: 
 
Fordeler: 
+ Vil gi en stabilitet for de ansatte og en sterk tilknytning til eierne/kommunene.  
+ Kommunene har full innsikt i revisjonen og er med i de styrende organer. 
+ Kontinuitet i revisjonsarbeidet 
+ Kreves ressurser til oppfølging av internkontroll i kommunene? 
+ Økt kompetanse gjennom spesialisering 
+ Økt bruk av IKT 
+ Økt uavhengighet, nødvendig distanse til de en kontrollerer (fysisk og økonomisk) 
+ Stordriftsfordeler ved bedre utnyttelse av kapitalen (kompetanse og utstyr) 
+ Mindre sårbarhet 
+ Økt kostnadseffektivitet 
 
Svakheter: 
− Lengre avstand til revisor?  
− Mindre innflytelse på kostnadene til revisjon (flere kommuner)  
− Noe dårligere tilgjengelighet, kundeoppfølging? 
− Mindre innflytelse på revisjonsselskapet 
 
10.3 Revisjon i regi av annen revisor 
10.3.1 Sette revisjonstjenester ut på anbud 
10.3.1.1 Innledning  
Motivene for konkurranse kan være med utgangspunkt i flere hensyn. I forarbeidene 
nevnes følgende: 
 
”Ett av disse kan være et ønske om å redusere utgiftene til produksjonen av tjenesten ut fra en 
oppfatning av at private aktører er mer effektive enn den offentlige forvaltningen, eller at konkurranse i 
seg selv stimulerer til mer effektiv drift. 
 
Et annet motiv kan være manglende kompetanse på fagområdet. I mange kommuner har 
konkurranseeksponering og innføring av alternative driftsformer blitt gjort i et forsøk på å oppnå bedre 
kvalitet. Ønsket om mer fokus på brukerne av tjenestene, som igjen vil bedre kvaliteten, er i denne 
sammenheng en viktig faktor for kommunene. Et ønske om bedre dokumentasjon eller informasjon om 
ulike aspekt ved egen virksomhet er også en drivkraft for konkurranseeksponering.”34  
 
Dersom man velger å konkurranseutsette kan en i korthet oppsummere det med 
følgende:   
 
Fordeler: 
+ Får vurdert ulike alternativ 
+ Mulighet for å redusere de samlede kostnader med revisjon 
+ Økt konkurranse kan føre til at konkurransen og tilbudet styrkes 
+ Fordel med større revisjonsmiljø i etablerte selskap 
+ Klarere grenser mellom bestilling og utføring av de ulike revisjonsoppdrag enn 

dagens ordning med revisjon i egenregi. 
 
                                                           
33 Jfr. (KS) Organisering av kommunal revisjon i Sør-Trøndelag, Trondheim, 16.desember 2003, s.10 under punkt 
6 
34 Ot.prp. nr.70 (2002-2003) s.97 under avsnitt 9.2 
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Svakheter: 
− Svak tilknytning til eierne/kommunene (foreligger ikke eierforhold, kun bestiller – 

utfører).  
− Kommunene vil ikke få full innsikt i revisjonen og vil ikke delta i de styrende 

organer. 
− Private revisjonsselskap har hatt relativt lite kjennskap til revisjon av kommuner 

og fylkeskommuner, men de har tilknyttet seg en del personell med slik erfaring 
− Må foreta en lang og grundig prosess med konkurranseutsetting, herunder 

vurdere om det er kompetanse i egen organisasjon for å foreta denne prosessen, 
eller om en trenger ekstern hjelp for hele eller deler av denne prosessen 

− Tilføre kontrollutvalgssekretariatet økte ressurser 
(økonomi/personell/kompetanse) for å føre tilsyn med revisjonen samt se til at 
inngått avtale følges opp 

− Lengre avstand til revisor  
− Økonomiske konsekvenser for kommunen(e) ved uttreden/avvikling av IKS-et 

(forpliktelser overfor ansatte, pensjon etc) 
− Konkurranseutsetting kan også medføre dyrere revisjon (med henblikk på 

erfaringer fra Helseforetakene)  
 
10.3.2 Hel eller delvis konkurranseutsetting 
Lovendringen åpner også for at en kan organisere revisjonsarbeidet på følgende 
måte: 
For det første kan en sette hele revisjonsarbeidet ut til annen revisor. 
For det annet kan en velge å splitte opp revisjonsarbeidet slik at eksempelvis en 
revisor kan foreta regnskapsrevisjon og en annen forvaltningsrevisjon. 
 
Imidlertid ser en fordeler ved å samle hele revisjonsarbeidet i samme enhet, enten 
det er ved egen kommunerevisjon eller et frittstående firma. I forarbeidene til 
lovendringen nevnes det at  
 
”i praksis ikke er vanntette skott mellom regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og revisjon av 
internkontrollen. Gjennom regnskapsrevisjonen kan revisjonsenheten få informasjon som kan være av 
betydning for forvaltningsrevisjon. Fra et generelt synspunkt kan det hevdes at det innebærer fordeler 
å ha en revisjonsenhet som har et bredt oversyn over helheten i kommunens forvaltning. Tilsvarende 
kan det knytte seg ulemper til å splitte de ulike funksjonene.” 35 
 
Det bemerkes følgende: 
 
”En oppsplitting av oppdraget vil skape problemer både i forhold til effektivitet, kvalitet og 
ansvarsforhold.”36 
 
Det bemerkes videre: 
 
”Oppsplitting av oppdraget vil lett kunne føre til uavklarte grenseområder. Dette vil svekke oversikten 
over helheten og samhandlingen mellom kommunens aktiviteter og gjennom det kvaliteten av 
revisjonen. 
Ved oppslitting av oppdraget skapes det også uklarhet om hvem som er kommunens ansvarlige 
revisor.”37 
 
Under lovbehandlingen i Odelstinget ble det bemerket følgende: 
 
                                                           
35 Jfr. Ot.prp. nr.70 (2002-2003) s. 39 under avsnitt 3.3.1.1 
36 Jfr. Ot.prp. nr.70 (2002-2003) s.35 under avsnitt 3.3  
37 Jfr. Ot.prp. nr.70 (2002-2003) s.35 under avsnitt 3.3 
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”En annen ting som er viktig, er at Regjeringen åpner for at man her kan bruke forskjellige 
revisjonsfirmaer til forskjellige deler av revisjonen, både den rent regnskapsmessige revisjonen og den 
forvaltningsmessige revisjonen. Da er vi ved kjernen av det som er offentlig sektors fordel, og noe av 
det som skal være et kommunestyres oppgave, og der kontrollutvalget har en rolle på vegne av 
kommunestyret, nemlig å se helheten i ting. Det kan jo være slik at en del av kommunen kan gå med 
underskudd, mens en annen del av kommunen kan generere penger. Kommunestyret er jo satt til å se 
på helheten, slik at man kan få melding fra den ene revisjonen om at her går det dårlig, her må man 
stramme inn. Så kan man få et helt annet bilde fra en annen del av en annen revisjon. Man mangler 
altså den totale oversikten over hvordan dette er. Vi mener det er viktig at den som skal revidere en 
kommune både regnskapsmessig og forvaltningsmessig, bør ha det oppdraget som en helhet, slik at 
man er i stand til å ivareta revisjonen i forhold til oppdragsgiver, som er kommunestyret – det er ikke et 
styre i et aksjeselskap som bare skal se på bunnlinjene, og som skal se på de samfunnsnyttige 
virkningene av helheten i den kommunale revisjonen.”38 
 
Det ble videre bemerket: 
 
”Kunnskap om lokale tilhøve, rådgiving overfor administrasjon og politisk leiing, moglegheit til å sjå 
rekneskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon i samanheng og evne til å sjå risikofaktorane i 
årsrekneskapene tilseier at dagens modell er å føretrekkja framfor moglegheit for oppsplitting av 
tenestene og dermed manglande utnytting av synergi mellom dei ulike revisjonsoppgåvene.”39 
 
Oppsummert kan en konkludere med at velger en å konkurranseutsette revisjonen, 
bør man gjøre det med henblikk på kommunen som helhet, dvs. gi revisjonsoppdrag 
som omfatter kommunens samlede forvaltning og virksomhet.  
  

                                                           
38 Tidende O (2003-2004) s.140  
39 Tidende O (2003-2004) s.141 
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11 Vurdering 
11.1 Innledning  
Nedenfor er det forsøksvis opplistet en del forhold/vurderingstema en bør se på ved 
vurderingen av de ulike revisjonsordninger. Listen er ikke ment å være uttømmende. 
 
11.1.1 Lokalisering 
Follo Distriktsrevisjon IKS har hovedkontor i Ski sentrum.  
 
Ved ansettelse av egne revisorer vil det medføre ekstra kostnader pr kommune ved 
opprettelse av egne kontorer i egen kommune. 
 
Ved opprettelse av en større interkommunal revisjonsenhet vil det være krav til et 
hovedkontor, men hovedkontorfunksjonen kan desentraliseres til flere 
avdelingskontorer. En sentralisering vil kunne bety økte reisekostnader hvis kravet til 
nærhet skal opprettholdes, og kontorstrukturen må etableres/beholdes til det beste 
for kommunene både faglig sett og økonomisk.  
 
Det ble i KS utredning bemerket følgende: 
 
”Med dagens IKT-teknologi er det mulig å ha en faglig samhørighet og tilgjengelighet for de ansatte i 
enheten, men dette vil ikke erstatte det faglige miljøet i ett felles kontormiljø. Antallet 
avdelingskontorer/stedlige kontorer vil måtte tilpasses ansattes og arbeidsgivers krav til faglig miljø 
samt kommunenes forventning til nærhet.”40 
 
Alternativt, ved inngåelse av en samarbeidsavtale, vil det nødvendigvis heller ikke få 
konsekvenser for dagens organisering. 
 
Ved konkurranseutsetting kan en vanskelig se at kommunene kan kreve at det skal 
være et avdelingskontor sentralt plassert i kommunen eller i nærhet av de kommuner 
som skal inngå i revisjonsoppdraget. En må da se dette punktet i sammenheng med 
tilgjengelighet og kundeoppfølging. 
 
11.1.2 Økonomi/revisjonskostnader 
Nedenfor følger en oversikt over kostnader ved kjøp av revisjonstjenester for Ås 
kommune sammenlignet med Enebakk, Frogn, Nesodden og Vestby.  
 
Tabell 1 – Kjøp av revisjonstjenester. 2013-2017 (tall oppgitt ekskl. mva.) 

  År 
Kommune Omfatter 2017 2016 2015 2014 2013 
Enebakk Regnskapsrevisjon      
 Forvaltningsrevisjon      
 Øvrige regnskapsoppdrag      
 SUM 764 000 747 000 678 000 682 000 668 000 
       
       
Frogn Regnskapsrevisjon 264 000 258 000 167 000   
 Forvaltningsrevisjon 379 000 392 000    
 Øvrige regnskapsoppdrag  31 000    
 Oppgjør til FDR IKS  295 000    
 SUM 643 000 976 000 1 167 000 998 000 965 000 
       
Nesodden Regnskapsrevisjon      
 Forvaltningsrevisjon      

                                                           
40 Jfr. (KS) Organisering av kommunal revisjon i Sør-Trøndelag, Trondheim, 16.desember 2003, s.11 under punkt 
8.3 
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 Øvrige regnskapsoppdrag      
 SUM 1 309 000 1 276 000 1 168 000 1 161 000 1 135 000 
       
Vestby Regnskapsrevisjon 296 000 304 000 290 000 357 000 329 000 
 Forvaltningsrevisjon -x 372 000 340 000 350 000 307 000 
 Øvrige regnskapsoppdrag  62 000 41 000 67 000 281 000 
 SUM 296 000 738 000 671 000 774 000 917 000 
       
Ås Regnskapsrevisjon      
 Forvaltningsrevisjon      
 Øvrige regnskapsoppdrag      
 SUM 1 335 000 1 285 000 1 130 000 1 133 000 1 101 000 

Kilde: kommunenes regnskap 
 

x Utgifter til forvaltningsrevisjon bokført i 2018. 
 
Tabellen viser at Frogn kommunes utgifter til kjøp av revisjonstjenester ble merkbart 
redusert i perioden 2015 – 2017 ved skifte fra revisjon i egenregi til kjøp av 
revisjonstjenester i annen regi.  
 
 
Tabell 2 – Kjøp av revisjonstjenester. Andel av kommunens driftsutgifter (i prosent). 2013-2017 

 År 
Kommune 2017 2016 2015 2014 2013 
Enebakk 0,1 0,1 0,1 - - 
Frogn 0,05 0,09 0,11 0,1 - 
Nesodden 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Vestby 0,02x 0,06 0,06 0,08 0,1 
Ås 0,09 0,09 0,09 0,09 - 

Kilde: kommunenes regnskap 
 
x Utgifter til forvaltningsrevisjon bokført i 2018. 
 
Tabellen viser at revisjonskostnadenes andel av kommunens driftsutgifter er 
nærmest halvert i Frogn kommune siden skifte av revisjonsordning i 2015/2016. 
 
 
Tabell 3 – Kjøp av revisjonstjenester. Andel pr innbygger (i kroner). 2013-2017 

 År 
Kommune 2017 2016 2015 2014 2013 
Enebakk 69,80 68,36 62,37 63,38 62,86 
Frogn 40,86 61,99 74,35 63,75 61,58 
Nesodden 67,87 67,62 62,72 63,19 62,03 
Vestby 16,93x 42,94 40,10 47,46 57,51 
Ås 66,47 66,62 59,50 61,23 61,27 

Kilde: SSB og kommunenes regnskap 
 
x Utgifter til forvaltningsrevisjon bokført i 2018. 
 
Tabellen viser at revisjonskostnadene fordelt pr innbygger ble vesentlig redusert i 
Frogn kommune siden skifte av revisjonsordning i 2015/2016. 
 
 
Ved ansettelse av egen revisor i en eller flere kommuner vil det kunne medføre høye 
utgifter for den enkelte kommune. Revisjonsordningen vil derav bli tilsvarende dyrere. 
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Ved opprettelse av en større interkommunal revisjonsenhet vil dagens kostnader i 
stor grad bli videreført. Ordningen vil også kunne medføre kostnadseffektivitet og 
derav reduksjon i kostnader for den enkelte kommune. 
 
Ved å inngå samarbeid mellom flere revisjonsenheter vil en kunne oppnå besparelser 
ved at en spiller på hverandres erfaringer og utvikler real- og fagkompetanse.  
 
Det ble i utredningen fra KS bemerket følgende: 
 
”Selskapenes hovedmål skal være lavere kostnadsramme, og bedre tjenester. Kommunenes 
revisjonskostnader og etablering av bestillerfunksjonene skal i løpet av 3 år være reelt lavere enn i 
dagens revisjonsenheter. Kostnader forbundet med den nye sekretariatsfunksjonen vil helt klart bli en 
fordyrende organisering for kommunene. Selskapene skal snarest råd og innen 3 år ha redusert 
kommunenes honorar med 10 % fra budsjett 2004 nivå. Endringer i oppdragsmengden som følge av 
overføring av revisjon av skatteregnskapet til riksrevisjonen kommer i tillegg til 10 % reduksjon, men 
samtidig vil det kreves mer ressurser til bestillerfunksjonene, nye attestasjonsoppgaver innen 
merverdiavgift og en ny selskapskontroll.”41 
 
Ved å sette revisjon ut til andre er det knyttet usikkerhet om kostnader. 
 
I rapporten utarbeidet av Asplan Analyse – SINTEF42 vedrørende evaluering av 
konkurranseutsetting av revisjonstjenester, bemerket følgende: 
 
”En annen årsak til kostnadsreduksjoner kan være strategisk prising fra den private leverandøren for å 
etablere seg i dette markedet. Kommunene som har valgt privat leverandør ga uttrykk for at de mente 
seg heldig som har vært tidlig ute med å kjøpe fra privat leverandør. Samtidig er det slik at de private 
leverandører kan fordele de faste kostnadene på en større kundeportefølje enn små og mellomstore 
distriktsrevisjoner, og dermed være mer kostnadseffektive.”43 
  
11.1.3 Forholdet stor/liten kommune 
Blant kommunene som inngår i Follo Distriktsrevisjon IKS pr 1.1.2019 varierer 
kommunenes befolkningsmessige størrelse fra 11.026 i den minste kommunen 
(Enebakk) til 30.843 i den største kommunen (Ski). 
 
Under behandlingen i kommunalkomiteen ble følgende bemerket: 
 
”Flertallet vil hevde at mindre kommuner fort kan bli tapere med det opplegget som Regjeringen legger 
opp til. De private tilbyderne som ønsker å gå inn i dette markedet, vil trolig ikke ønske å foreta 
revisjonsoppgaver i de minste kommunene. Forslaget vil dermed også være en trussel for de 
distriktsrevisjonsenheter som i dag er velfungerende.”44 
 
Pr 1.6.18 har 59 kommuner og to fylkeskommuner valgt å konkurranseutsette hele 
eller deler av sine revisjonstjenester45: 
 
 
 
 
 

                                                           
41 Jfr. (KS) Organisering av kommunal revisjon i Sør-Trøndelag, Trondheim, 16.desember 2003, s.12 under punkt 
10 
42 Konkurranseutsetting av revisjonstjenester i kommuner og fylker – sluttrapport, Asplan Analyse – SINTEF, april 
06. Evalueringen inngår i et forprosjekt under Norges forskningsråd 
43 Konkurranseutsetting av revisjonstjenester i kommuner og fylker – sluttrapport, Asplan Analyse – SINTEF s.45 
under kapittel 4 
44 Innst. O. nr. 19 (2003-2004) s.15 under punkt 10.2  
45 Oversikten baserer seg bl.a. på https://www.revisorforeningen.no/om-revisjon/revisjon-i-kommuner/kommuner-
med-privat-revisjon/   
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Tabell 4 – Oversikt over kommuner med annen revisjonsordning enn egenregi 
  Innbyggertall 

Pr 1.1.18 
Revisjonsordning Oppdragets 

Omfang/varighet 
Oppdragsansvarlig 
revisor 

 Kommuner     
1 Asker 60 926 Samlet oppdrag  RR+FR (2 + 1 + 1) BDO AS 
2 Askøy 29 071 Samlet oppdrag RR+FR (4) Deloitte AS 
3 Aurland 1 778 Samlet oppdrag RR+FR (2 + 2) KPMG AS 
4 Austevoll 5 189 Samlet oppdrag RR+FR (2 + 2) KPMG AS 
5 Balestrand 1 262 Kombinert ordning RR (egen regi) 

FR (lyses ut på anbud) 
SF Revisjon IKS 
KPMG AS (2017) 

6 Bergen 279 792 Delt oppdrag RR (4) 
FR (2 + 2) 

BDO AS 
Deloitte AS 

7 Bokn 844 Samlet m/opsjon  
vedr. FR 

RR (4 + 2) 
FR (4 + 2) 

Deloitte AS 

8 Bømlo 11 902 Samlet oppdrag RR+FR (4) Deloitte AS 
9 Etne 4 083 Samlet m/opsjon  

vedr. FR 
RR (4 + 2) 
FR (4 + 2) 

Deloitte AS 

10 Fitjar 3 194 Samlet oppdrag RR+FR (4) Deloitte AS 
11 Fjell 25 725 Samlet oppdrag RR+FR (4) Deloitte AS 
12 Frogn 15 735 Delt oppdrag RR (2 + 1 + 1) 

FR (anbud hvert år) 
KPMG AS 
Deloitte AS (2017) 

13 Fusa 3 920 Samlet oppdrag RR+FR (4) Deloitte AS 
14 Færder46 26 734 Samlet oppdrag RR+FR  KPMG AS (t.o.m. 

31.12.18)  
(egen regi f.o.m. 1.1.19) 

15 Granvin 931 Samlet oppdrag RR+FR Vestlandsrevisjon AS 
16 Hadsel 8 042 Samlet oppdrag RR+FR KPMG AS 
17 Halden 31 037 Delt oppdrag RR (2 + 1 + 1) 

FR (2 + 1 + 1) 
Deloitte AS 
ØKR IKS (egen regi) 

18 Haugesund 37 167 Samlet m/opsjon  
vedr. FR 

RR (4 + 2) 
FR (4 + 2) 

KPMG AS 

19 Hole 6 833 Samlet oppdrag RR+FR (4) KPMG AS (fra 1.7.18) 
20 Hurum 9 450 Samlet oppdrag RR+FR KPMG AS 
21 Høyanger 4 154 Kombinert ordning RR (egen regi) 

FR 
SF Revisjon IKS 

22 Karmøy 42 243 Samlet m/opsjon  
vedr. FR 

RR (4 + 2) 
FR (4 + 2) 

KPMG AS 

23 Klepp 19 217 Samlet oppdrag RR+FR (4 + 1 + 1) Deloitte AS 
24 Kvam 8 455 Samlet oppdrag RR+FR (4) Deloitte AS 
25 Kvinnherad 13 180 Samlet oppdrag RR+FR (4) Deloitte AS 
26 Leikanger 2 345 Kombinert ordning RR (egen regi) 

FR (2) 
SF Revisjon IKS 
Deloitte AS 

27 Lier 25 980 Samlet oppdrag RR (3 + 1) 
FR (2 + 1) 

KPMG AS 

28 Lindås 15 789 Samlet oppdrag RR+FR (3 + 1) Deloitte AS 
29 Lurøy 1 920 Delt oppdrag RR (2,5 + 1 + 0,5) 

FR (lyses ut på anbud) 
BDO AS 

30 Luster 5 223 Kombinert ordning RR (egen regi) 
FR (lyses ut på anbud) 

SF Revisjon IKS 

31 Lærdal 2 153 Samlet oppdrag RR+FR (2,5 + 2) Deloitte AS 
32 Nesna 1 805 Samlet oppdrag RR+FR (2,5 + 1 + 0,5) Deloitte AS 
33 Oppegård 27 178 Samlet oppdrag RR+FR (2 + 1 + 1) Deloitte AS 
34 Os (i Hordaland) 20 573 Samlet oppdrag RR+FR (4) Deloitte AS 
35 Rana 26 230 Samlet oppdrag RR+FR (2,5 + 1 + 0,5) Deloitte AS 
36 Rendalen 1 827 Delt oppdrag RR (2 + 1 + 1)  

FR (lyses ut på anbud) 
KPMG AS 

37 Ringebu 4 454 Samlet oppdrag RR+FR (2,5 + 1 + 1) BDO AS 
38 Røyken 22 452 Delt oppdrag RR (2) 

FR 
BDO AS (fra 1.7.18) 
Deloitte AS 

                                                           
46 Kommunene Nøtterøy og Tjøme ble fra 1.1.2018 slått sammen til Færder kommune. Begge kommunene har 
opprinnelig en avtale om revisjonstjenester med KPMG AS. Denne avtalen går ut 31.12.18. Fra 1.1.2019 har 
Færder kommune vedtatt å gå inn i Vestfold Kommunerevisjon, jfr. Færder kommunestyre 28.2.18, K sak 31/18.   
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39 Samnanger 2 463 Samlet oppdrag RR+FR (4) Deloitte AS 
40 Sauda 4 663 Samlet m/opsjon  

vedr. FR 
RR (4 + 2) 
FR (4 + 2) 

KPMG AS 

41 Sogndal 8 059 Kombinert ordning RR (egen regi) 
FR (lyses ut på anbud) 

SF Revisjon IKS 

42 Stord 18 780 Samlet oppdrag RR+FR (4) KPMG AS 
43 Sund 7 085 Samlet oppdrag RR+FR (4) Deloitte AS 
44 Sveio 5 721 Samlet m/opsjon  

vedr. FR 
RR (4 + 2) 
FR (4 + 2) 

Deloitte AS 

45 Sør-Fron 3 146 Samlet oppdrag RR+FR (2,5 + 1 + 1) BDO AS 
46 Time 18 699 Samlet oppdrag RR+FR (4 + 1) Rogaland Revisjon IKS 
47 Tynset 5 605 Delt oppdrag RR 

FR (lyses ut på anbud) 
KPMG AS 

48 Tysnes 2 857 Samlet oppdrag RR+FR (4) Deloitte AS 
49 Tysvær 11 023 Samlet med opsjon 

vedr FR 
RR (4 + 2) 
FR (4+2) 

KPMG AS 

50 Tønsberg47 45 360 Samlet oppdrag RR+FR (2 + 1 + 1) KPMG AS (t.o.m. 
31.12.18)  
(egen regi f.o.m. 1.1.19) 

51 Utsira 208 Samlet m/opsjon  
vedr. FR 

RR (4 + 2) 
FR (4 + 2) 

Deloitte AS 

52 Vaksdal 4 127 Samlet oppdrag RR+FR (4) Deloitte AS 
53 Vestby 17 486 Delt oppdrag RR (2 + 1 + 1) 

FR (anbud hvert år) 
Deloitte AS 
Deloitte AS (2017) 

54 Vik 2 674 Kombinert ordning RR (egen regi) 
FR (2 + 2) 

SF Revisjon IKS 
Deloitte AS 

55 Vikna 4 492 Samlet oppdrag RR+FR (2 + 3) BDO AS 
56 Vindafjord 8 793 Samlet m/opsjon  

vedr. FR 
RR (4 + 2) 
FR (4 + 2) 

Deloitte AS 

57 Øksnes 4 541 Delt oppdrag RR 
FR (anbud hvert år) 

Deloitte AS 

58 Øygarden 4 877 Samlet oppdrag RR+FR (4) Deloitte AS 
59 Årdal 5 277 Kombinert ordning RR (egen regi) 

FR (lyses ut på anbud) 
SF Revisjon IKS 

      
 Fylkeskommuner     
1 Hordaland 522 539 Samlet oppdrag RR+FR (4) Deloitte AS 
2 Sogn og Fjordane 110 230 Kombinert ordning RR (egen regi) 

FR (2 + 1 + 1) 
SF Revisjon IKS  
Deloitte AS 

Kilde: NKRF, Revisorforeningen, Kontrollutvalgssekretariatene samt kommunenes nettsider 
 
Muligheten for å kjøpe revisjonstjenesten i markedet har nå eksistert siden 2004 og 
en begynner å få en del erfaring med konkurranseutsetting. Likevel anser en det noe 
vanskelig å komme med noen bastant konklusjon verken i den ene eller andre 
retning hensyntatt andelen av norske kommuner som har valgt revisjon i annen regi 
når majoriteten av norske kommuner fremdeles får utført revisjonstjenester i egen 
regi. 
 
11.1.4 Forholdet mellom kontrollutvalget og revisjonen 
Det følger av koml. § 77 nr. 4 at  
 
”Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på 
en betryggende måte.” 
 
Det følger videre av koml. § 78 nr. 5 at 

                                                           
47 Tønsberg kommune har i dag avtale om revisjonstjenester med KPMG AS. Denne går ut 31.12.18 og kan ikke 
forlenges. Tønsberg bystyre vedtok 23.5.18 i sak 70/18 å gå inn i Vestfold kommunerevisjon fra og med 1.1.2019.  
Fra 01.01.2020 skal Re og Tønsberg kommuner slåes sammen til nye Tønsberg. I den forbindelse har 
Fellesnemnden mandat til å velge revisjonsordning. 
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”Kommunens eller fylkeskommunens revisor skal rapportere resultatene av sin revisjon og 
kontroll til kontrollutvalget.” 
 
Dette tilsier at kontrollutvalget skal kunne føre løpende tilsyn og kontroll med 
revisjonen og se til at de gjennomfører revisjonsoppdraget på en betryggende måte 
for kommunens del. 
 
Ved revisjon i egenregi vil en ha løpende korrespondanse.  
 
Ved revisjon i regi av annen revisor vil det kunne medføre behov for økte ressurser 
med tanke på bestiller – utførerfunksjonene samt hyppigere oppfølging og 
rapportering. 
 
Uavhengig av revisjonsordning følger det av koml. § 77 nr. 8: 
 
8. Kommunens og fylkeskommunens revisor har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter.  
 
Bestemmelsen videreføres i kontrollutvalgsforskriften § 19. I den er det også inntatt 
unntak fra denne møteretten: 
 
”Møteretten gjelder likevel ikke når sak som angår en revisors tilsettingsforhold behandles.” 
 
I forholdet til kommunestyret eller fylkestinget er kravet strengere. Det følger av 
revisjonsforskriften § 19: 
 
”Oppdragsansvarlig revisor eller dennes stedfortreder har møteplikt i kommunestyrets eller 
fylkestingets møter når saker som har tilknytning til revisors oppdrag skal behandles.” 
 
11.1.5 Forholdet til kundeoppfølging  
Ved ansettelse av egne revisorer vil kundeoppfølgingen være fortløpende. 
 
Ved en opprettelse av en større interkommunal revisjonsenhet vil en i stor grad 
kunne videreføre dagens kundeoppfølging.  
 
I den nye konkurransesituasjonen, vil en nærhet til kunden og lokal tilhørighet være 
konkurransefortrinn ved revisjon i egenregi.  
 
Ved konkurranseutsetting er det usikkerhet vedrørende kundeoppfølging overfor den 
enkelte kommune. Kommunene må da ta stilling til i anbudsdokumentene hva 
avtalen skal inneholde samt spesifisere hva kundeoppfølgingen skal inneholde samt 
dens omfang. 
 
11.1.6 Kjennskap til offentlig forvaltning samt saksbehandling 
Ved ansettelse av egne revisorer vil en få en revisjonsordning som har god 
kjennskap til kommunens løpende forvaltning og virksomhet samt saksbehandling 
 
Ved overgang til en større interkommunal revisjonsordning vil en i stor grad kunne 
videreføre samt utvikle den kjennskap en har i dag til den enkelte kommunes 
forvaltning og virksomhet og saksbehandling, da revisjonens ansatte og kjennskap vil 
følge med over i den nye enheten. 
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Ved konkurranseutsetting vil det kunne medføre noe usikkerhet om hvilken 
kjennskap en privat revisjonsenhet har til kommunal forvaltning samt saksbehandling 
generelt og spesielt til den enkelte kommune. 
 
En må da kunne forvente at det vil medføre noe tid før en privat revisjon vil kunne ha 
tilegnet seg forsvarlig kjennskap til kommunal forvaltning i den respektive kommune. 
   
11.1.7 Kjennskap til offentlig rett (alm. og spes. forvaltningsrett) 
Ved ansettelse av egen revisor vil en kunne medregne at det må avsettes midler og 
tid for opplæring innenfor de rettslige sider ved kommunenes forvaltning 
 
Ved overgang til større interkommunal revisjonsenhet vil en kunne få en 
profesjonalisering blant revisjonens personell som kan inneha eller tilegne seg 
særskilt kompetanse for de enkelte fagområder. 
 
Ved konkurranseutsetting vil det kunne være forbundet usikkerhet vedrørende om 
den private revisjonsenhet har forsvarlig god kjennskap til offentligrettslige sider 
kommunene må forholde seg til ved deres forvaltning og virksomhet. 
 
Kommunene vil da måtte vurdere og evt. kunne kreve i anbudet at den private enhet 
må ha eller tilegne seg denne faglige kompetanse.   
 
De større revisjonsselskapene ser ut til å ha jobbet systematisk over tid for å tiltrekke 
seg personell med spesialkompetanse innenfor ulike offentligrettslige fagkategorier. 
 
11.1.8 Allmennhetens innsyn 
Som hovedregel er forvaltningens saksdokumenter offentlige. Det følger av lov 
19.mai 2006 nr.16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova, 
offl.) § 3. 
 
Revisjon i egenregi (egne ansatte revisorer, kommunerevisjon/distriktsrevisjon) er å 
regne som et forvaltningsorgan i medhold av fvl. § 1 og offl. § 2 første ledd. 
 
Private rettssubjekter omfattes i hovedsak ikke av offentlighetsloven. 
Dette innebærer at verken allmennheten eller kommunen selv kan kreve innsyn i de 
dokumenter som den private revisor selv innehar. 
 
Imidlertid vil korrespondansen mellom kontrollutvalget og revisjonsenheten være 
omfattet av offentlighetsloven, jfr. offl. § 16 første ledd: 
 
Unntaka i §§ 14 og 15 gjeld ikkje: 
c) 
 

dokument frå eller til kommunale og fylkeskommunale kontrollutval, revisjonsorgan og 
klagenemnder, og 

 
Dette vil omfatte de dokumenter som er avsendt fra kontrollutvalget og de 
dokumenter som kontrollutvalget har mottatt, jfr. kommunens postjournal eller 
postjournal for kontrollutvalget ved dets sekretariat. 
 
11.1.9 Forholdet mellom offentlig/privat revisjon 
Ved egne ansatte revisorer vil en få dyp kjennskap til den kommunale revisjon. 
 
Ved Follo Distriktsrevisjon IKS er den i hovedsak knyttet til revisjon av kommunene 
etter offentlige regnskapsprinsipper (GKRS).   
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Ved overgang til større interkommunal revisjonsenhet vil denne faglige kompetanse 
bli videreført og åpne for mulighet til å styrke denne gjennom synergieffekter og 
samspill. 
 
Ved konkurranseutsetting til private vil det for den private revisjonsenhet kunne 
medføre kostnader til opplæring og tilegnelse av erfaring innen kommunal revisjon 
spesielt opp i mot kommunen.  
Kommunene vil da måtte vurdere og evt. kunne kreve eller forutsette i anbudet at den 
private enhet må ha eller tilegne seg denne faglige kompetanse.   
 
Under lovbehandling ble følgende bemerket: 
 
”Kommunal revisjon er naturligvis noe langt mer enn å revidere privat virksomhet. Vurderingen av 
resultatene, kostnadseffektiv drift, måloppnåelse, etterlevelse av fattede vedtak og etterleving av 
lovpålagte oppgaver osv. er deler av disse virksomhetene i forvaltningen. Det krever en særlig 
kompetanse, en kompetanse som vi i de langt fleste kommuner og fylker nå har på plass, og som 
videreutvikles.”48 
 
En stor del av de revisjonsenhetene som har tatt over revisjon av de kommuner som 
har konkurranseutsatt, har tilknyttet seg personale fra de tidligere kommunale og 
interkommunale revisjonsenhetene eller andre kommunale tjenesteområder. 
 
11.1.10 Forholdet til uavhengighet 
Ved egen ansatt revisor i kommunen settes det spørsmålstegn ved den enkelte 
revisors uavhengighet og objektivitet. 
 
Det ble under lovbehandlingen bemerket følgende: 
 
”Uavhengighet er grunnleggende viktig for en revisor. I forhold til det grunnleggende prinsippet om 
uavhengighet, er det grunn til å tenke igjennom hvorvidt det at en egen ansatt revisor sitter på 
rådhuset sammen med kollegaer som han er satt til å revidere, og går og spiser i kantinen sammen 
med kollegaer som han selvfølgelig etter hvert får et veldig tett og nært forhold til menneskelig sett – 
helt opplagt -, sikrer den uavhengigheten som det er viktig at en revisjon skal og må ha. Jeg tror det er 
viktig å ha en nødvendig og god avstand mellom den reviderte og de som skal revidere.”49 
 
 
Ved overgang til større interkommunal revisjonsenhet vil kravet være oppfylt og om 
mulig styrke uavhengigheten fra den kommunale forvaltning og administrasjon. 
 
Det vises i denne sammenheng til utredningen for en større kommunal revisjon i Sør-
Trøndelag hvor følgende ble bemerket: 
 
”Uavhengighet og objektivitet er grunnleggende i enhver tilsyns- og kontrollinstans. Det blir flere 
ansatte å støtte seg på og hver kommune utgjør en mindre andel av oppdragsporteføljen. I en større 
enhet vil det være mer samlet kompetanse og det styrker revisors uavhengighet og bidrar til tillit til 
revisors arbeid.”50 
 
Ved overgang til annen revisor kan det settes spørsmålstegn ved vurderingen om 
uavhengighet og objektivitet. 
 
                                                           
48 Tidende O (2003-2004) s.142 
49 Tidende O (2003-2004) s.145 
50 Jfr. (KS) Organisering av kommunal revisjon i Sør-Trøndelag, Trondheim, 16.desember 2003, s.10 under  
punkt 6 
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I forhold til uavhengighet ble det i forarbeidene bemerket følgende: 
 
”For revisor som har andre klienter enn kommunen som revideres – og det foreligger et særlig 
interesseforhold mellom slike klienter og kommunen – vil måtte vurderes konkret i det enkelte tilfelles 
om dette innebærer forhold som er egnet til å svekke tilliten til revisors uavhengighet og objektivitet.”51 
 
Under lovbehandlingen i Odelstinget ble det bemerket følgende: 
 
”Den største ”bedrifta” i ein kommune vil som regel vere kommunen sjølv. På den måten er 
kommunen stor, både som kunde og som leverandør av varer og tjenester til næringslivet. Etter vår 
meining er det openbert at eit privat revisjonsbyrå får vanskar dersom dei tar på seg oppdrag både for 
kommunen og for næringslivet i kommunen.”52 
 
Kommunene vil da måtte vurdere og evt. kunne kreve i anbudet at den private enhet 
ikke har utført tjenester for kommunen eller har tilknytning til andre som kan medføre 
inhabilitet i forhold til oppdraget. 
   
11.1.11 Tilgjengelighet  
En bør her vurdere maksimal reisetid til den enkelte kommune.  
 
Ved å ansette egne revisorer vil reisetiden til den enkelte kommune falle bort og 
gjøre tilgjengeligheten til revisjonen optimal. 
 
Gjennom Follo Distriktsrevisjon IKS er denne tilgjengeligheten godt ivaretatt.  
 
Ved overgang til større interkommunal revisjonsenhet må kommunens og 
oppdragsgiverens forventninger avveies mot de økonomiske forhold. 
 
Ved konkurranseutsetting vil det kunne reises utfordringer vedrørende fysisk 
tilgjengelighet.  
 
Uavhengig av revisjonsordning bør kommunene vurdere og samtidig kunne kreve 
maks avstander i strekning og/eller tid fra kontorsted og til den enkelte kommune 
som skal revideres med hensyn til personlig fremmøte. 
 
Det bør også forutsettes krav til tilgjengelighet med hensyn til korrespondanse 
telefonisk og via e-post.  
 
11.1.12 Oppdragets varighet 
Ved egen ansatt revisor vil denne/disse bli ansatt på ubestemt tid i den enkelte 
kommune. Her følger bestemmelsene i lov 17.juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, 
arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).  
 
Ved overgang til større interkommunal revisjonsenhet vil det avhenge av om det er 
samarbeid eller sammenslåing av revisjonsenheter. I første tilfelle vil 
samarbeidsavtalen kunne gis en viss varighet på for eksempel 2 år med mulig 
forlengelse. 
Ved en eventuell sammenslåing av flere revisjonsenheter vil IKS som selskapsform 
være det naturlige vurderingstema. 
 

                                                           
51 Ot.prp. nr.70 s.108 under avsnitt 11  
52 Tidende O (2003-2004) s.138 



13/19 Valg av revisjonsordning for Ås kommune  - 18/00177-9 Valg av revisjonsordning for Ås kommune  : Valg av revisjonsordning for Ås kommune

 

Side 38 av 49 
 

Av de kommuner som har inngått avtale med annen revisor ser en at 
revisjonsoppdragets varighet kan variere mellom 2 og 3 år med mulighet for opsjon 
for å forlenge avtalen med ett til 2 år – maks lengde på revisjonsoppdraget på 4 år.  
 
 
Når det gjelder oppdragets varighet må en også hensynta at revisjonsåret ikke 
samsvarer med regnskapsåret. 
Regnskapsåret følger kalenderåret, dvs. fra 1.1. til 31.12.  
Revisjonsåret går gjerne fra 2.halvår i regnskapsåret til 1.halvår i påfølgende 
regnskapsår.  
 
Figur 1 (Revisjonsåret går fra 1.5.18 til 30.4.19) 

 01.05.2017 01.01.2018 30.04.2018 01.05.2018 31.12.2018 30.04.2019 
       
Regnskapsår 2           
       
Revisjonsår 1          
       
Revisjonsår 2          

 
 
Figur 2 (Revisjonsåret går fra 1.6.18 til 31.5.19) 

 01.06.2017 01.01.2018 31.05.2018 01.06.2018 31.12.2018 31.05.2019 
       
Regnskapsår 2           
       
Revisjonsår 1          
       
Revisjonsår 2          

 
Ved inngåelse av avtale med ekstern revisor, bør en ta høyde for dette vedrørende 
misforhold mellom regnskapsår og revisjonsår. 
For å sikre at forutgående regnskapsår også blir revidert, bør kommunen vurdere å 
utvide avtaleperioden med 0,5 år, dvs. istedenfor en avtaleperiode på 2 + 1 + 1 år, 
kan en løsning være 2,5 + 1 + 1 år, alternativt 2 + 1,5 + 1 år. 
 
Ved konkurranseutsetting av forvaltningsrevisjon, kan en som hovedregel forholde 
seg til kalenderåret. 
 
11.1.13 Forholdet ordinær revisjon – utvidet revisjon53  
Med begrepet ordinær revisjon forstås lovpålagt revisjon, dvs. regnskapsrevisjon som 
vil ende opp i en revisjonsberetning. 
 
Med begrepet utvidet revisjon forstås andre revisjonsoppgaver i tilknytning til 
regnskap/budsjett. En vil her vise til punkt 7.6 ovenfor hvor dette konkretiseres.  
  
Revisjonskostnader for Ås kommune følger av FDRs selskapsavtale § 6, jfr. § 5: 
 
§ 6. Finansiering 
Selskapets netto driftskostnader det enkelte driftsår fordeles på deltakerkommunene i forhold 
til innbyggertall, jfr. § 5. 
 
Deltakerkommunene skal ha utført revisjonstjenester – regnskapsrevisjon og 
forvaltningsrevisjon – i forhold til kommunens andel av driftskostnadene. 
 
                                                           
53 Begrepene benyttes ikke i forbindelse med revisorloven ei heller regnskapsloven (lov 17.juli 1998 nr 56 om 
årsregnskap m.v.) og dens bestemmelse § 7-31a. Imidlertid finner en det hensiktsmessig for framstillingens del å 
foreta dette skille. 
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Hver kommune skal godtgjøres med 150 timer forvaltningsrevisjon årlig som en grunntjeneste. 
Kommunene skal sikres lovens minimumskrav til forvaltningsrevisjon. Øvrig tilgjengelig 
forvaltningsrevisjonskapasitet i selskapet fordeles deretter etter en fordelingsnøkkel i forhold 
til innbyggertall, jfr. § 5. 
 
Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i deltakerkommunene utarbeides av de 
respektive kontrollutvalg i henhold til kontrollutvalgsforskriften § 18. Representantskapet 
vedtar selskapets budsjett for kommende kalenderår 
 
Revisjonskostnadene betales med en 1/2-part i januar og en 1/2-part i juni. 
 
Selskapet kan påta seg tilleggsoppdrag. Slike oppdrag faktureres fortløpende. 
 
 
Ordinær og utvidet revisjon har her således kommet til uttrykk i en samlet kostnad for 
den enkelte kommune. 
 
 
Av de kommuner som har konkurranseutsatt sine revisjonstjenester, ser en at de har 
foretatt en vurdering av fast pris og timepris på de ulike felt av revisjonen. 
 
Ved ordinær regnskapsrevisjon har en gjerne valgt fast pris pr år inkl. eller ekskl. 
mva.  
 
Ved utvidet revisjon eller såkalte andre revisjonsoppgaver i tilknytning til 
regnskap/budsjett har det i konkurransegrunnlagene gjerne vært bedt om å få disse 
oppgitt i timepris inkl. eller ekskl. mva. 
 
Reise- og oppholdsutgifter er forutsatt å være inkludert i pristilbudet for den enkelte 
del av revisjonsoppdraget. 
 
Så lenge revisjonen følger av avtalen eller er i tilknytning til revisjonsarbeidet, vil 
kommunen være forpliktet til å dekke de kostnader dette medfører i forbindelse med 
utvidet revisjon.  
 
 
11.1.14 Forholdet fast pris – timepris 
Netto driftskostnader det enkelte driftsår for Follo Distriktsrevisjon IKS faktureres 
kommunene etter innbyggertall pr 1.1 i regnskapsåret, jfr. Selskapsavtalen § 5.   
Ås kommune er registrert med en eierandel på 24,1 pst i FDR. 
 
Tabell 4 – Follo Distriktsrevisjon IKS. Overføring fra eierkommunene. 2015-2018 

Kommune 
Budsjett  

2018 
Budsjett  

2017 
Regnskap  

2017 
Budsjett  

2016 
Regnskap 

2016 
Budsjett 

2015 
Regnskap 

2015 
Ski 2 200 000 2 128 000 2 128 000 2 068 000 2 068 000 1 886 000 1 886 000 
Oppegård    505 000 500 000 1 675 000 1 675 000 
Enebakk 783 000 764 000 764 000 747 000 747 000 678 000 678 000 
Frogn    301 000 295 000 1 000 000 1 000 000 
Ås 1 382 300 1 335 000 1 335 000 1 285 000 1 285 000 1 130 000 1 130 000 
Nesodden 1 352 200 1 309 000 1 309 000 1 276 000 1 276 000 1 168 000 1 168 000 
        
SUM 5 717 500 5 536 000 5 536 000 6 182 000 6 171 000 7 537 000 7 537 000 

Kilde: Follo Distriktsrevisjon IKS sine oversendte dokumenter ifm. Budsjett for tilsyn og kontroll samt 
kommunenes regnskap 
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I 2017 utgjorde revisjonskostnadene for Ås kommune 1 335 000 kroner av samlet 
overføringer fra eierkommunene på 5 536 000 kroner. Dette utgjør 24,11 pst. av 
overføringene fra eierkommunene. 
 
For 2018 er det budsjettert med overføringer fra eierkommunene med 5 717 500 
kroner hvorav Ås kommunes andel ble beregnet til 1 382 300 kroner, hvilket utgjør 
24,17 pst. av samlede overføringer fra eierkommunene.  
 
 
Av de kommuner som har konkurranseutsatt revisjonstjenestene kan en trekke ut 
følgende: 
 
Fast pris er valgt i følgende tilfelle 
 Revisjon av årsregnskapet, samt utarbeidelse av  
 Revisjonsberetning 

 
Timepris er valgt i følgende tilfeller 
 Andre revisjonsoppgaver i tilknytning til regnskap/budsjett 
 Attestasjonsoppgaver, pasientregnskap og diverse regnskapsbistand 

 
Fast pris eller timepris er valgt i følgende tilfeller 
 Forvaltningsrevisjon, samt  
 Selskapskontroll (i de tilfeller dette utføres av revisjonen, gjerne i samband 

med en forvaltningsrevisjon) 
 
Ved samlet revisjonsoppdrag er gjerne regnskapsrevisjon oppgitt i fast pris mens 
forvaltningsrevisjon er gjerne oppgitt med timepris, eventuelt med en maks grense for 
kostnad. 
 
 
Ved delt revisjonsoppdrag hvor det inngås separate avtaler om regnskapsrevisjon og 
forvaltningsrevisjon, er gjerne begge revisjonsoppdrag oppgitt med fastpris. 
 
11.1.15 Forholdet pris – kvalitet  
Uavhengig av revisjonsordning, er det nok ønske fra både oppdragsgiver og 
leverandør å kunne oppnå en mest mulig optimal revisjon, ved effektiv utnyttelse av 
tilgjengelige ressurser samt kvalitetsforbedringer av tjenesten. 
 
Ved egen ansatt revisor vil en kunne oppnå en akseptabel revisjon etter kommunens 
forventninger, men ordningen vil kunne bli lite effektiv og kostnadskrevende. 
I tråd med de utfordringer den offentlige virksomhet står overfor, vil det fort kunne 
oppstå behov for etter- og videreutvikling av kompetanse for den eller de ansatte for 
å kunne tilby kommunen den tjeneste som revisjonsoppdraget forutsetter. 
 
 
Ved å inngå et samarbeid eller slå sammen en eller flere revisjonsenheter, vil en som 
tidligere påpekt kunne oppnå følgende: 
 
• spesialisering av fagkompetansen  
• stordriftsfordeler med tanke på gjenbruk av kompetanse ved å produsere samme 

type tjeneste for flere kommuner 
• kvalitetsforbedringer  
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I de tilfeller kommunen har konkurranseutsatt revisjonstjenestene, bemerkes det i 
rapporten fra Telemarksforskning følgende: 
 
”Brukere, definert som kontrollutvalg og økonomiledere, er også tydelige på at det har skjedd 
kvalitetsmessige forbedringer i de leverte tjenestene. Dette omfatter eksempler på krav om endring av 
bokføringen, forbedring av rutiner og oppstramming av regnskapsmessige metoder. 
 
Det er imidlertid betydelige måleproblemer knyttet til at man ikke ser alle kostnadene samlet, og at 
servicekvalitet er vanskelig å måle. Kontraktene er ikke spesifikke på hvilket servicenivå som ønskes 
levert, dermed blir oppfølgingen problematisk.”54 
 
 
Siktemålet er nok å kunne oppnå kvalitetsmessig bedre og billigere tjenester med 
tanke på at en større organisasjon raskere kan tilegne seg den nødvendige 
kompetansen samt levere innenfor de gitte frister. Dette økonomiske incentiv er også 
gjerne den av hovedmotivasjonsfaktorene bak å konkurranseutsette. 
 
11.1.16 Rapportering 
En bør her vurdere hvordan og hvor ofte revisjonen skal eller bør rapportere tilbake til 
kommunen. 
 
Overfor kontrollutvalgene og kommunen dokumenterer dagens revisjon i hovedsak 
sitt arbeid gjennom blant annet  
 revisjonsplan/revisjonsstrategi for revisjonsåret 
 halvårlig rapportering i forhold til revisjonsplan/revisjonsstrategi 
 revisjonsberetningen til årsregnskapet 
 attestasjoner, samt  
 fremleggelse av forvaltningsrevisjonsrapporter.  
 
Øvrig korrespondanse skal, i henhold til revisjonsforskriften § 4 tredje ledd, 
nummereres fortløpende. 
 
 
Behovet for dokumentasjon fra revisor vil være sterkere – om ikke påkrevd – i de 
tilfeller en velger å konkurranseutsette revisjonstjenestene.  

                                                           
54 Jfr. Rapport 03/2006 Konkurranseutsetting av revisjonstjenester i kommuner og fylker – evaluering av 
ordningen, Telemarksforskning – Notodden, 4.09.06. s.5 under punkt 1 
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12 Erfaringer 
Siden det i 2004 ble åpnet for privat revisjon i kommunene har det over årene blitt 
foretatt flere evalueringer av ordningen. 
 
I en masteroppgave fra 201455 ble det bemerket følgende: 
 
«Den frihet kommunene har fått til selv å organisere sin virksomhet kombinert med et økende antall 
lovpålagte plikter innenfor kommunenes ansvarsområde har gitt et generelt større fokus på 
kontrollarbeid.» 
 
Det bemerkes videre: 
 
«Oppgaven er bygget opp av innsamlet datamaterialet fra 224 norske kommuner, i tillegg benyttes 
data for undersøkelsen til Åge Johnsen mfl. fra 2000, samt data fra Statistisk sentralbyrå. 
Resultatene fra undersøkelsen viser at majoriteten av norske kommuner fortsatt velger ulike 
samarbeidsløsninger når valget på organisasjonsform for den kommunale revisjonen skal tas. I dag 
har 53 norske kommuner helt eller delvis konkurranseutsatt sin kommunale revisjon. Kommuner som 
velger å konkurranseutsette sin kommunale revisjon har lavere kostnad per innbygger når kostnadene 
kontrolleres for kommunestørrelse, organisasjonsform og politisk regime. Kostnader knyttet til 
kommunal revisjon har gått ned i perioden 2000 til 2012.» 
 
 
I en masterutredning fra 201756 bemerkes følgende: 
 
«Vi finner at kommuners kostnader til “kontroll og revisjon” reduseres ved konkurranseutsetting. Dette 
kan skyldes kostnadsflytting, at regnskapsrevisjonen reduseres i omfang og at kommunene bestiller 
mindre forvaltningsrevisjon. Vi finner samtidig at kvaliteten på forvaltningsrevisjon er lik eller blir litt 
bedre og at regnskapsrevisjonen er enten lik eller reduseres noe etter konkurranseutsetting. Vi 
undersøkte også transaksjonskostnader ved konkurranseutsetting hvor funnene våre viser at denne 
kostnaden er relativt høy grunnet høy usikkerhet.  
Vi finner det som en utfordring ved konkurranseutsetting at kommunen må gå fra en mer relasjonell og 
tillitsbasert kontrakt, til en konvensjonell kontrakt. Flere informanter uttrykker at det er vanskelig å 
definere og måle kvalitet i revisjon og derfor oppstår det en viss usikkerhet ved å gå fra IKS til private 
selskaper.» 
 
Det bemerkes videre: 
 
«Som et bakteppe for studien har vi stilt et spørsmål om hvorfor ikke flere kommuner 
konkurranseutsetter når det later til å redusere kostnadene. Ut ifra drøftingen i utredningen virker det 
som at usikkerheten ved konkurranseutsetting er det mest sannsynlige svaret på det spørsmålet.» 
 
      

                                                           
55 Hess-Bolstad, Beate, og Maugesten, Hilde Kari: Konkurranseutsetting av kommunal revisjon – en analyse av 
kostnadsutviklingen i norske kommuner 2000 – 2012, Masteroppgave, Høgskolen i Oslo og Akershus, april 2014, 
side 3.  
56 Skinnarland, Tor Erling Rysstad, og Stavnes, Henrik Døvik: Konkurranseutsetting av kommunal revisjon – En 
studie om fordeler og utfordringer ved konkurranseutsetting, Masterutredning NHH, juni 2017, side 3.  
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13 Uttalelse fra kommunen 
Det er innhentet uttalelse fra Ås kommune. 
 
Ås kommune har i brev, datert 25.04.19, gitt uttalelse om erfaringer med samarbeidet 
med Follo Distriktsrevisjon IKS. Ås kommune bemerker: 
 
 
«Ås kommune har god erfaring med Follo Distriktsrevisjon, men registrer at 
revisjonsordningen er rimeligere for de nabokommuner som har konkurranseutsatt 
revisjonen.»  
 
 
Brevet er vedlagt i sin helhet.  
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14 Økonomiske og administrative konsekvenser  
14.1 Konsekvenser for Ås kommune 
En videreføring av dagens revisjonsordning i egen regi utført av en større 
interkommunal revisjonsenhet, vil ikke medføre vesentlige ekstrakostnader for Ås 
kommune. 
 
Ved å ikke virdereføre deltakelsen fra Follo Distriktsrevisjon IKS og over til Viken 
Kommunerevisjon IKS, vil kostnadene for kjøp av revisjonstjenester i markedet mest 
sannsynlig bli redusert. Imidlertid hefter Ås kommune for en andel av FDRs samlede 
forpliktelser. Pr 1.1.18 er dette beløpet beregnet til brutto kr 5.218.000,- eller netto kr 
3.038.310,-.. Med Ås kommunes deltakerandel på 24,1 pst. i selskapet, vil dette 
kunne utgjøre en brutto engangssum på om lag kr 1.257.538,-.  
 
Ved en inntreden i en større interkommunal revisjonsenhet vil en 
virksomhetsoverdragelse innebære at de økonomiske og administrative forpliktelsene 
overfor Ås kommune i dagens FDR ikke vil bli gjort gjeldende dersom kommunen 
viderefører eierskap/deltakelse i det nye selskapet.  
 
Ved en kombinert revisjonsordning, dvs. en delvis videreføring i Viken 
Kommunerevisjon IKS for å få utført ett av revisjonsoppdragene i egenregi samtidig 
som det andre revisjonsoppdraget legges ut på anbud, vil det ikke bare videreføre 
økonomiske forpliktelser opp i mot FDR IKS/Viken Kommunerevisjon IKS for Ås 
kommune, men også medføre håndtering av to separate avtaler/kontrakter med ulike 
revisjonsordninger/revisjonsselskap. 
 
14.2 Konsekvenser for Follo Distriktsrevisjon IKS 
Etter at Ski kommune vedtok 12.12.18 å tre ut av Follo Distriktsrevisjon IKS, vedtok 
de resterende deltakerkommunene Enebakk, Nesodden og Ås gjennom separate 
vedtak i desember 2018 å tre ut av Follo Distriktsrevisjon IKS.  
 
Ved sammenslåing/fusjon av Follo Distriktsrevisjon IKS og Buskerud 
kommunerevisjon IKS til Viken Kommunerevisjon IKS ser en for seg en 
virksomhetsoverdragelse hvor ansatte og økonomiske fordringer/forpliktelser i Follo 
Distriktsrevisjon IKS overføres til det nye selskapet. 
 
14.3 Konsekvenser for andre 
Uavhengig av om Ås kommune vil videreføre sin deltakelse inn i Viken 
Kommunerevisjon IKS, må en del IKS-selskap, stiftelser, legater og foreninger velge 
ny revisor når Follo Distriktsrevisjon IKS avvikles fra og med 1.1.2020. 
 
14.4 Konsekvenser for kontrollutvalget og sekretariatet 
Eventuell konkurranseutsetting av revisjonstjenesten vil ikke gi umiddelbare 
konsekvenser for kontrollutvalgets virksomhet. 
 
I første omgang vil det måtte foretas en lang og grundig prosess med 
konkurranseutsetting, herunder  
• Valg av konkurranseform (åpen/begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse 

med forhandlinger) 
• Utarbeide konkurransegrunnlag 
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En må på et tidlig stadium også vurdere om det er tilstrekkelig kompetanse i egen 
organisasjon for å foreta denne prosessen, eller om en trenger ekstern bistand for 
hele eller deler av denne prosessen. 
Når det gjelder bestillerkompetanse så er det innkjøpssamarbeid mellom flere av 
kommunene i Follo hvor Ås kommune er deltaker. En kan da forvente at kostnadene 
blir noe redusert med den kompetanse kommunene selv besitter på dette området. 
 
For det annet vil det påløpe transaksjonskostnader for kontrollutvalg og sekretariat 
knyttet til administrasjon av forholdet til revisor både før og etter at en kontrakt er 
inngått.  
 
Uavhengig av om en skal forholde seg til Follo Distriktsrevisjon IKS / Viken 
Kommunerevisjon IKS som er under opprettelse eller konkurranseutsette, forutsettes 
det at kontrollutvalgets sekretariat tildeles de nødvendige personellmessige og 
økonomiske ressurser, samt besitter nødvendig faglig kompetanse eller gis mulighet 
til å tilegne seg denne. Dette for å sikre en forsvarlig bistand for kontrollutvalget med 
hensyn til å kunne ivareta sin tilsyn- og kontrollfunksjon med å følge opp revisjonen 
som utfører av revisjonsoppdraget. 
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15 Konklusjon og anbefalinger 
Sekretariatet vil ikke konkludere om hvilken løsning Ås kommune skal velge av 
fremtidig revisjonsordning. 
Imidlertid har sekretariatet valgt å formulere forslag til innstillinger for de mest 
aktuelle alternative revisjonsløsningene. 
 
15.1 Revisjon i egenregi 
15.1.1 Videreføring 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret vedtar at Ås kommune skal få utført revisjonstjenester i egenregi 

gjennom en større interkommunal revisjonsenhet hvor Follo Distriktsrevisjon IKS 
er en del av det nye selskapet. 

2. Kommunestyret forutsetter at ny revisjonsordning trer i kraft med virkning fra 
1.1.2020. 

3. Kommunestyret søker å inngå avtale med ny revisor for revidering av 
årsregnskapet for Ås kommune for 2019. 

 
 
15.2 Kombinert revisjonsordning 
15.2.1 Delvis inntreden 
15.2.1.1 Regnskapsrevisjon (RR) 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret vedtar at Ås kommune skal få utført regnskapsrevisjon i egenregi 

gjennom en større interkommunal revisjonsenhet hvor Follo Distriktsrevisjon IKS 
er en del av det nye selskapet. 

2. Kommunestyret forutsetter at ny revisjonsordning trer i kraft med virkning fra 
1.1.2020. 

3. Kommunestyret søker å inngå avtale med ny revisor for revidering av 
årsregnskapet for Ås kommune for 2019. 

4. Kommunestyret ber kontrollutvalget konkurranseutsette forvaltningsrevisjon og 
innstille overfor kommunestyret på valg av forvaltningsrevisor. Det forutsettes at 
rådmann bistår kontrollutvalget med den praktiske gjennomføringen av 
anbudskonkurransen. 

5. Kommunestyret forutsetter at avtale med forvaltningsrevisor skal skje årlig / etter 
avtale om 2 år med mulighet for 1+1 års opsjon. 

 
15.2.1.2 Forvaltningsrevisjon 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret vedtar at Ås kommune skal få utført forvaltningsrevisjon i 

egenregi gjennom en større interkommunal revisjonsenhet hvor Follo 
Distriktsrevisjon IKS er en del av det nye selskapet. 

2. Kommunestyret forutsetter at ny revisjonsordning trer i kraft med virkning fra 
1.1.2020. 

3. Kommunestyret søker å inngå avtale med utgående revisor for revidering av 
årsregnskapet for Ås kommune for 2019. 

4. Kommunestyret ber kontrollutvalget konkurranseutsette regnskapsrevisjon og 
innstille overfor kommunestyret på valg av regnskapsrevisor. Det forutsettes at 
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rådmann bistår kontrollutvalget med den praktiske gjennomføringen av 
anbudskonkurransen. 

5. Kommunestyret forutsetter at avtale med regnskapsrevisor skal skje etter avtale 
om 2,5 år med mulighet for 1+1 års opsjon. 

 
 
15.3 Konkurranseutsetting 
15.3.1 Samlet revisjonsoppdrag 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret velger å sette revisjonstjenesten ut på anbud fra og med 

revisjonsåret 2020. 
2. Kommunestyret søker å inngå avtale med utgående revisor for revidering av 

årsregnskapet for Ås kommune for 2019. 
3. Kommunestyret ber kontrollutvalget konkurranseutsette revisjonsoppdragene 

samlet og innstille overfor kommunestyret på valg av revisor for hele 
revisjonsoppdraget. Det forutsettes at rådmann bistår kontrollutvalget med den 
praktiske gjennomføringen av anbudskonkurransen. 

4. Kommunestyret forutsetter at avtale med revisor skal skje etter avtale om 2,5 år 
med mulighet for 1+1 års opsjon. 

 
15.3.2 Delt revisjonsoppdrag 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret velger å sette revisjonstjenestene ut på anbud fra og med 

revisjonsåret 2020. 
2. Kommunestyret søker å inngå avtale med utgående revisor for revidering av 

årsregnskapet for Ås kommune for 2019. 
3. Kommunestyret ber kontrollutvalget konkurranseutsette revisjonsoppdragene hver 

for seg og innstille overfor kommunestyret på valg av revisor for 
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Det forutsettes at rådmann bistår 
kontrollutvalget med den praktiske gjennomføringen av anbudskonkurransen. 

4. Kommunestyret forutsetter at avtale med regnskapsrevisor skal skje etter avtale 
om 2,5 år med mulighet for 1+1 års opsjon. 

5. Kommunestyret forutsetter at avtale med forvaltningsrevisor skal skje årlig / etter 
avtale om 2 år med mulighet for 1+1 års opsjon. 
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16 Kilder 
16.1 Lov 
Lov 10.februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 
Lov 25.september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)  
Lov 27.november 1992 nr. 109   om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det  

europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v.  
(EØS-loven) 

Lov 17.juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) 
Lov 15.januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven) 
Lov 29.januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper (intkomsel) 
Lov 17.juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern (arbeidsmiljøloven)  
Lov 19.mai 2006 nr.16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) 
Lov 17.juni 2016 nr.73 om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) 
  

16.2 Forskrift 
Forskrift 15.juni 2004 nr. 
904 

om revisjon i kommuner og fylkeskommuner  
(revisjonsforskriften) 

Forskrift 15.juni 2004 
nr.905 

om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 
(kontrollutvalgsforskriften) 

Forskrift 12.august 2016 
nr.974 

om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) 

 
16.3 Forarbeider 
Ot.prp. nr. 42 (1991-92) Om lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)  
Ot.prp. nr. 53 (1997-98) Om lov om interkommunale selskaper og lov om endringer i 

kommuneloven m m (kommunalt og fylkeskommunalt foretak) 
Ot.prp. nr. 70 (2002-2003) Om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om 

kommuner og fylkeskommuner m.m. (kommunal revisjon) 
Ot.prp. nr. 105 (2002-2003) Om lov om endringar i kommuneloven m.m. (interkommunalt 

samarbeid) 
Ot.prp. nr. 11 (2004-2005) Om lov om endringer i kommuneloven (oppheving av plikten til å 

omdanne interkommunale revisjonsenheter til selskap) 
Prop. 113 L (2013-2014) Endringar i kommunelova m.m. (teieplikta til revisor m.m.) 
Innst. O. Nr. 19 (2003-2004) Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om endringer i lov 

25.september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 
m.m. (kommunal revisjon) 

Tidende O (2003-2004) s.136-150 
 
16.4 Annen litteratur 
 
NKRF Regler for obligatorisk etter- og videreutdanning for personlige medlemmer 

av Norges Kommunerevisorforbund (2000, sist endret 2012) 
KS  Organisering av kommunal revisjon i Sør-Trøndelag, Trondheim, 

16.desember 2003 
Asplan Analyse – 
SINTEF  

Konkurranseutsetting av revisjonstjenester i kommuner og fylker – 
sluttrapport, april 2006. (Evalueringen inngikk i et forprosjekt under Norges 
forskningsråd) 

Telemarksforskning Prosjektrapport: Konkurranseutsetting av revisjonstjenester i kommuner og 
fylker – evaluering av ordningen (Forskningsbasert evaluering av ordningen 
med konkurranseutsetting av revisjonstjenester i 4 norske kommuner), 
Rapport 03/2006, september 2006 

SINTEF – PwC Evaluering av konkurranseutsetting av kommunale 
revisjonstjenester, samt kravet til at kontrollutvalgene skal 
ha eget sekretariat – Sluttrapport, april 2009 

NKRF Veileder – Utredning om valg av revisjonsordning m.m. (2011) 
NIBR-rapport 2011:7 Den vanskelige uavhengigheten – Utredning om kommunal revisjon og 

uavhengighet. 
Hess-Bolstad, Beate, 
og Maugesten, Hilde 
Kari:  

Konkurranseutsetting av kommunal revisjon – en analyse av 
kostnadsutviklingen i norske kommuner 2000 – 2012, Masteroppgave, 
Høgskolen i Oslo og Akershus, april 2014 
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Skinnarland, Tor 
Erling Rysstad, og 
Stavnes, Henrik 
Døvik: 

Konkurranseutsetting av kommunal revisjon – En studie om fordeler og 
utfordringer ved konkurranseutsetting, Masterutredning NHH, juni 2017 

 
16.5 Politiske vedtak 
16.5.1 Kommunestyre 
Dato Saks nr. Sakstittel 
12.12.18 93/18 Valg av revisjonsordning 

 
16.5.2 Kontrollutvalg 
Dato Saks nr. Sakstittel 
04.12.18 31/18 Ås kommune - Valg av revisjonsordning 
05.03.19 08/19 Status etableringen av Viken Kommunerevisjon IKS 

 
 
16.6 Vedlegg 
16.6.1 Ås kommune 
Uttalelse – valg av revisjonsordning, brev datert 25.04.2019 
 
16.6.2 Follo Distriktsrevisjon IKS 
1) Sammenslåing av Follo distriktsrevisjon IKS og Buskerud kommunerevisjon IKS til Viken 

kommunerevisjon IKS, datert 15.april 2019 
2) FDRs Årsregnskap 2018 
 
16.6.3 Buskerud kommunerevisjon IKS  
1) Uttalelse fra de tillitsvalgte i Buskerud Kommunerevisjon IKS, datert 19.februar 2019  
2) BKR Årsregnskap 2018  
 
16.6.4 Viken kommunerevisjon IKS  
1) Utredning om Viken kommunerevisjon IKS 
2) Selskapsavtale for Viken kommunerevisjon IKS 15.04.2019  
2) Kart over Viken 
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Ås kommune Økonomi 

Postadresse Besøksadresse Telefon 64 96 20 00 Org.nr. 964 948 798 
Postboks 195 Rådhusplassen 29 Telefaks Bankgiro 1654.07.99605 
1431 Ås 
post@as.kommune.no www.as.kommune.no Side 1 av 1 

Adresseinformasjon fylles inn ved 
ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. 

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
18/03515-7 Emil Schmidt 25.04.2019 

Uttalelse - valg av revisjonsordning 

Viser til brev fra Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat av 10.04.2019 hvor 

det bes om en uttalelse om erfaringen med dagens revisjonsordning. 

Ås kommune har god erfaring med Follo Distriktsrevisjon, men registrer at 

revisjonsordningen er rimeligere for de nabokommuner som har konkurranseutsatt 

revisjonen.  

Med hilsen 

Emil Schmidt 
Økonomisjef 

Dokumentet er elektronisk godkjent. 

Mottakere: 

Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat - FIKS, Postboks 195, 1431 ÅS 

Kopi: 

Organisasjon og fellestjeneste, Tove Kreppen Jørgensen, Postboks 195, 1431 ÅS 
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Buskerud Kommunerevisjon IKS 
Follo distriktsrevisjon IKS 

Uttalelse fra de tillitsvalgte i Buskerud Kommunerevisjon IKS 

Arbeidstakerorganisasjonene i Buskerud Kommunerevisjon IKS (BKR) er positive til en sammenslåing 
med Follo distriktsrevisjon IKS. Vi mener en sammenslåing vil bidra til å skape en enda mer robust og 
konkurransedyktig enhet. 

Tillitsvalgt for Econa har vært med som ansattes representant i prosjektgruppa for utredning av 
sammenslåing, og har i prosessen også fått delta i felles møte mellom styrene i de to selskapene. 
Prosessen har vært preget av god informasjon og involvering av alle de ansatte, og det har vært 
anledning til å formidle synspunkter til selskapets representanter i prosjektgruppen. 

Vi vil i denne uttalelsen kommentere forhold ved utredningen og vedtektene som vedrører de 
ansatte direkte. 

Ansattes rettigheter 
I utkastet til selskapsavtalens § 14 Arbeidsgiveransvar står det at selskapet skal være tilknyttet en 
arbeidsgiverorganisasjon og være medlem av kollektiv pensjonsordning. Tillitsvalgte ønsker at dagens 
leverandører, KS Bedrift og KLP blir skrevet inn i selskapsavtalen ved at dette punktet omformuleres 
til: 

Viken Kommunerevisjon IKS skal være tilknyttet arbeidsgiverorganisasjonen KS Bedrift og 
være medlem den kollektive pensjonsordningen i KLP. 

I utkastet til selskapsavtalens § 9 Styret står det at selskapet skal ha et styre med 6 medlemmer og 3 
varamedlemmer, hvor et medlem med varamedlem skal velges av og blant de ansatte. Tillitsvalgte 
synes det er positivt at det legges opp til en valgt ansattes representant i valgt i styret. 

I utredningen vises det til at det er små forskjeller i lønns- og arbeidsvilkår (som lønnsnivå, 
retningslinjer og rutiner) i de to selskapene. Eventuelle behov for harmonisering av lønns- og 
arbeidsvilkår må skje gjennom prosesser mellom arbeidstakere og arbeidsgiver i nytt selskap. 
Tillitsvalgte forutsetter at vi får delta i disse harmoniseringsprosessene i tråd med lov og avtaleverk. 

Lokalisering 
Tillitsvalgte er positive til at det i utredningen er lagt opp til at dagens kontorstruktur i de to 
selskapene videreføres inn i det nye selskapet. 

Veien videre 
Det er viktig at det legges opp til en prosess som leder fram til at det nye selskapet er operativt fra 
1. januar 2020.

Tillitsvalgte forutsetter at vi får delta i de prosesser som vedrører de ansattes interesser i det nye 
selskapet i tråd med lov og avtaleverk. 

Drammen, 19. februar 2019 

Ann M. Olsen  Janne W. Klevjer Frode H. Christoffersen 
Tillitsvalgt Fagforbundet Tillitsvalgt Delta Tillitsvalgt Econa 
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FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS 

BUSKERUD KOMMUNEREVISJON IKS 

Viken kommunerevisjon IKS 

Utredning om sammenslåing av selskapene 
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VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS 
UTREDNING OM SAMMENSLÅING AV SELSKAPENE 

FORORD 

Dette er en utredning om sammenslåing av de to revisjonsselskapene  

Follo distriktsrevisjon IKS og Buskerud Kommunerevisjon IKS. Utredningen er foretatt på 

bakgrunn av inngått intensjonsavtale med sikte på sammenslåing av de to selskapene. 

Formålet med utredningen har vært å etablere en større og sterkere faglig revisjonsenhet 

senest fra 1.1.2020. 

Utredningsarbeidet er gjennomført av en prosjektgruppe bestående av de to daglige lederne 

i selskapet og ansattes representanter. I tillegg har en referansegruppe bestående av 

representanter fra eierkommunene gitt tilbakemeldinger på arbeidet underveis. 

Styringsgruppen vil rette en stor takk til alle ansatte og tillitsvalgte som har bidratt positivt i 

dette omstillingsprosjektet. 

 

 

Ski/Drammen, 20. februar 2019 

 

Trond Simarud og Knut Martin Glesne 

Styringsgruppa 
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1. SAMMENDRAG  

I 2014-2015 vedtok Stortinget kommunereformen med drøfting av nye oppgaver og større 

kommuner. Endringer i kommune- og fylkesstruktur har stor betydning for selskapenes 

rammebetingelser, eierstruktur og økonomi. Dette, samt økt konkurranse og økte 

forventninger om effektiv ressursbruk, stiller stadig større krav til faglig kompetanse og 

effektiv bruk av revisjonsverktøy og metodikk i enhetene. Videre etterspør våre kunder i 

tjenester som i større grad krever spisskompetanse på kommunal revisjon. 

En større revisjonsenhet gir større fagmiljø, mulighet for brede og spissere kompetanse, 

samt stordriftsfordeler administrativt og faglig. 

I juli 2018 inngikk Follo distriktsrevisjon IKS og Buskerud Kommunerevisjon IKS 

intensjonsavtale med sikte på sammenslåing av de to selskapene. Representantskapene i 

selskapene er orientert om prosessen underveis.  

I utredningen er det fokusert på hvordan et nytt selskap kan etableres på en best mulig 

måte, gjennom en sammenslåing av dagens to selskaper. I utredningen er det særlig fokusert 

på selskapsform, eiere, økonomi og forpliktelser og arbeidsrettslige forhold. 

Underveis i prosessen har det også vært dialog med andre revisjonsenheter som kan være 

interessert i å slutte seg til det nye selskapet, spesielt nevnes Indre Østfold 

kommunerevisjon IKS.  

I forbindelse med en mulig sammenslåing av de to selskapene er det blitt vurdert hvilken 

selskapsform som er mest hensiktsmessig for et nytt selskap. Vurderingen er begrenset til to 

aktuelle selskapsformer; interkommunalt selskap (IKS) og samvirkeforetak (SA). 

Konklusjonen er at en organisering som IKS i størst grad vil ivareta de behov både eiere og 

selskap vil ha for styring og drift av et nytt selskap.  

Buskerud Kommunerevisjon IKS utvides med eiere fra dagens Follo distriktsrevisjon IKS og 

selskapet endrer sitt navn til Viken kommunerevisjon IKS. Dagens kontorstrukturer beholdes. 

Hovedkontor legges til Drammen, med avdelingskontorer i Follo og Hønefoss. 

Det er foreslått eier- og ansvarsfordeling, og stemmerett. Bokført egenkapital i Follo 

distriktsrevisjon IKS og innskutt selskapskapital fra Buskerud Kommunerevisjon IKS blir 

innskutt egenkapital i Viken kommunerevisjon IKS. Det skytes ikke inn ytterligere kapital fra 

eierne.  

Det foreslås en finansieringsmodell basert på medgått tid, og at honorarnivået for dagens 

kommuner på kort sikt videreføres på samme nivå inn i det utvidede selskapet. Regnskapet 

til Viken kommunerevisjon IKS skal føres etter regnskapslovens prinsipper, i tråd med IKS-

lovens hovedregel. 
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Begge revisjonsselskapene har i dag KLP som sin pensjonsleverandør. Dette foreslås 

videreført i Viken kommunerevisjon IKS. Dagens eierkommuner hefter for 

pensjonsforpliktelsene i forhold til sin eierandel i selskapet. Det foreslås at dagens 

pensjonsforpliktelser videreføres inn i Viken kommunerevisjon IKS, og det er foreslått 

enkelte prinsipper for beregning av ansvar for selskapets pensjonsforpliktelser ved en 

eventuell uttreden. 

Ved overføring av ansatte fra Follo distriktsrevisjon IKS til Viken kommunerevisjon IKS legges 

det til grunn at kapitel 16 i Arbeidsmiljøloven om virksomhetsoverdragelse kommer til 

anvendelse. 
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2 BAKGRUNN OG MANDAT  

Bakgrunnen for etablering av en større interkommunal revisjonsenhet er endringer i 

eksterne rammevilkår gjennom kommune- og regionreform, samtidig som selskapene 

opplever en økt etterspørsel etter spesialkompetanse og bredde i kommunerevisjonens 

tjenestetilbud.  

Kommune- og regionreformen har som mål å etablere større, mer robuste kommuner og 

fylkeskommuner. Det er planlagt flere sammenslåinger av kommuner både i Follo og 

Buskerud, samt sammenslåing av fylkeskommunene i Buskerud, Akershus og Østfold til 

Viken fylkeskommune. Endrede rammevilkår krever at revisjonsenhetene utvikler seg slik at 

de også i tiden fremover kan levere revisjonstjenester av høy kvalitet til konkurransedyktige 

priser. Det er også sentralt at organisasjonsformen gjør det mulig å være en totalleverandør 

av revisjonstjenester for våre eiere. 

Kommuneloven ble endret i 2004 og åpnet blant annet opp for konkurranse innenfor 

kommunale revisjonstjenester. Det ble også etablert et tydelig skille mellom bestiller og 

utfører av revisjonstjenester og opprettelse av nye kontrollutvalgssekretariat. Kommunal 

revisjon har de siste årene opplevd stadig økende konkurranse fra private aktører. Denne 

konkurransen er ytterligere økt etter at grensen for revisjonsplikt for private virksomheter 

ble hevet. 

Som følge av økt konkurranse og en stram kommuneøkonomi, forventes det at kostnadene 

til revisjon reduseres, og at selskapet har konkurransedyktige priser. Samtidig blir kommunal 

og fylkeskommunal sektor stadig mer kompleks, og eierne etterspør stadig mer 

spesialkompetanse. Dette medfører behov for større fagmiljø. Konkurransen om 

kompetansen er også økt. 

Buskerud Kommunerevisjon IKS ble stiftet 11.02.2003 og har 13 kommuner og Buskerud 

fylkeskommune som sine eiere. Selskapet har geografisk tilhørighet i Buskerud, med unntak 

av Hallingdal, samt to kommuner i Vestfold. Selskapet har 21 ansatte, med hovedkontor i 

Drammen og et avdelingskontor på Hønefoss. 

Follo kommunerevisjon IKS har røtter tilbake til 1946. Selskapet ble omdannet til et IKS i 

2013 og har fire kommuner som sine eiere. Selskapet har geografisk tilhørighet i Follo 

(Akershus). Selskapet har 7 ansatte, med hovedkontor i Ski.  

Utredningen er foretatt på bakgrunn av inngått intensjonsavtale med sikte på sammenslåing 

av de to selskapene. Formålet med utredningen har vært å etablere en større og sterkere 

faglig revisjonsenhet senest fra 1.1.2020. 
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Prosjektet har hatt følgende prosjektorganisering: 

• Arbeidet har vært ledet av en styringsgruppe bestående av styrelederne i de to 

selskapene. 

• Utredningsarbeidet er gjennomført av en prosjektgruppe bestående av de to daglige 

lederne i selskapet og to ansattes representanter.  

• I tillegg har en referansegruppe bestående av representanter fra eierkommunene gitt 

tilbakemeldinger på arbeidet underveis. 

KS Bedrift har bistått i utredningen med juridiske vurderinger og kvalitetssikret forslag til 

selskapsavtale. 

Utredningen skal brukes som et grunnlag for videre behandling i styrene og av selskapets 

eiere. 
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3 MULIGHETER OG UTFORDRINGER 

 

3.1 MULIGHETER 

Et større revisjonsselskap vil gi muligheter for bedre ressursutnyttelse, større fleksibilitet og 

mulighet for spesialisering. Det vil gi grunnlag for økt effektivitet ved prosjektgjennomføring, 

og kan heve både kvalitet og gi kortere leveringstid. En sammenslåing vil gi mulighet for å 

etablere et sterkt faglig miljø, som kan tilby de tjenester eierne etterspør til 

konkurransedyktige priser og med god kvalitet.  

Det er sentralt å utvikle og tiltrekke seg gode medarbeidere. En større revisjonsenhet kan 

lettere være i forkant av utviklingen av revisjonsfaget, og kan bidra til overføring av mer 

erfaring og kompetanse til kommunene. Et større selskap vil mer effektivt kunne 

gjennomføre kursing, etterutdanning og kompetanseoverføring for eksisterende ansatte. 

Samtidig er det å forvente at en større enhet vil fremstå mer attraktiv for nye medarbeidere 

og med større muligheter for interne avansement. 

Videre vil et større selskap lettere kunne tilpasse seg endrede rammebetingelser, samordne 

ressurser og kompetanse, og derigjennom muliggjøre lavere driftskostnader og innsparinger. 

En større enhet vil være mer robust i forhold til sykdom og avgang, men det vil også gi en 

mer robust eierstruktur med mindre avhengighet av hver kommune. 

Sammenslåing av kommuner forventes å ville gi noe merarbeid til revisjonen i forkant og 

etterkant av sammenslåingstidspunktet. En større enhet vil lettere kunne håndtere denne 

arbeidsøkningen innenfor de ressursene man har til rådighet. 

 

3.2 UTFORDRINGER 

For å utnytte mulighetene nevnt over, må selskapene få til en god og ryddig 

sammenslåingsprosess. Endringsprosesser er krevende både for ledere og ansatte.  

En utfordring vil være å knytte sammen to kulturer til en felles bedriftskultur. Dette vil ta 

noe tid og må jobbes aktivt med for at det skal lykkes. Et sammenslått selskap vil dekke et 

stort geografisk område. En desentralisert kontorstruktur som det nye selskapet vil få, gir 

også noen styringsutfordringer internt. Dette handler om kommunikasjon og 

informasjonsflyt mellom kontorene.  

Det er også et spørsmål om større geografiske enheter og eventuelt nye selskapsformer 

utfordrer eierfølelsen kommunene har til selskapet. 
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Målsettingen er å bevare og videreutvikle en offentlig revisjonsenhet som har høy 

kompetanse innen kommunal revisjon, kommunalt regnskap og kommunal forvaltning. 

Selskapet skal levere kostnadseffektive tjenester til eierkommunene.  

En sammenslåingsprosess vil innebære at våre eiere vil bli deltakere i et større selskap, med 

flere eiere. Innflytelse og styringsmulighet kan bli redusert, og dette kan oppfattes som 

problematisk. Dette er en sentral utfordring som er vektlagt i vurdering av selskapsform. 

Samtidig er det også grunn til å tro at en større revisjonsenhet vil oppfattes som en enda 

mer uavhengig kontrollinstans, noe som er avgjørende for tilliten til kommunenes 

kontrollsystem. 
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4 SELSKAPSFORM 

Dagens to selskap er begge organisert som interkommunale selskap. I forbindelse med en 

eventuell sammenslåing er det viktig å vurdere hvilken selskapsform som er mest 

hensiktsmessig for et nytt selskap.  

Denne utredningen tar utgangspunkt i følgende to aktuelle selskapsformer: interkommunalt 

selskap (IKS) og samvirkeforetak (SA). Her følger en kort, generell redegjørelse for de ulike 

selskapsformene. 

4.1 INTERKOMMUNALT SELSKAP 

Selskapsformen kjennetegnes ved at den har deltakere framfor eiere, og at det kun er 

kommuner, fylkeskommuner og andre IKS som kan være deltakere. Deltakerne har til 

sammen ubegrenset ansvar for selskapets forpliktelser, og selskapet kan ikke gå konkurs. 

Selskapsformen er tilpasset en tett, offentlig eierstyring, ved blant annet at selskapsavtalen 

(tilsvarer vedtekter i AS) og endringer av denne, skal vedtas i alle deltakernes 

kommunestyrer, medlemmer i representantskapet (som tilsvarer generalforsamling i AS) 

velges personlig av kommunestyrene, og at representantskapet har enkelte oppgaver som i 

et AS ligger til styret.  

Modellen er ikke egnet for utøvelse av EØS-rettslig økonomisk aktivitet, slik IKS-loven er i 

dag. Kombinasjonen av konkursforbudet og det ubegrensede ansvaret vil kunne medføre 

ulovlig offentlig støtte for tjenester som selges i markedet.  

Både Follo distriktsrevisjon og Buskerud Kommunerevisjon er organisert som IKS-er i dag, og 

dette er en utbredt organisasjonsform blant kommunale revisjonsselskaper. 

4.2 SAMVIRKEFORETAK  

Samvirkeforetak opprettes etter reglene i lov om samvirkeforetak 29.6.2007 nr. 81. Eierne av 

et samvirkeforetak betegnes som medlemmer i foretaket. Samvirkeforetaksformen 

kjennetegnes av at den typisk brukes der medlemmer ønsker å løse en oppgave i fellesskap. 

Samvirkeforetaksformen kjennetegnes videre ved at medlemskapet er fleksibelt, ved at 

medlemskap som utgangspunkt er åpent for alle som kan få sine økonomiske interesser 

ivaretatt av foretaket, og at det er kort frist for utmelding. Begge deler kan imidlertid, med 

visse begrensninger, reguleres i vedtektene. 

Samvirkeforetak er fleksibelt og passer godt hvis det er mange medlemmer. 

Medlemmene hefter kun for sin innskutte kapital. Selskapet kan dermed gå konkurs.  
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Modellen er i statsstøttesammenheng også egnet for produksjon av tjenester som selges i et 

konkurransemarked. Selskapets øverste eierorgan er årsmøtet. Medlemmenes stemmevekt 

tilsvarer eierandelens størrelse. Fullmakter til årsmøtet kan delegeres både internt i den 

enkelte kommune og til andre medlemmer.  

Selskapsformen har frem til nå vært svært lite benyttet som samarbeidsform i 

kommunesektoren. Det foreligger ett eksempel på at dette er gjort innenfor 

kommunerevisjon. Revisjon Midt-Norge SA er det nye felles revisjonsselskapet i Trøndelag. 

Selskapet er etablert fra 2018 med 44 medlemmer.  

FORENKLET OVERSIKT – IKS OG SA1 

 IKS SA 

Eierskap Deltakere – eierandeler Medlemmer - medlemskap 

Begrensninger i hvem som 
kan delta/eie 

Kommuner, fylkeskommuner og 
andre IKS 

Kan begrenses i vedtekter, saklig 
grunn 

Innmelding Likelydende vedtak i samtlige 
kommunestyrer 

Styret godkjenner innmelding etter 
søknad 

Lovens utmeldingsfrist Ett års skriftlig varsel Tre måneder 

Eiernes ansvar og risiko Ubegrenset, konkursforbud Begrenset til andelsinnskudd 

Styringsdokument Selskapsavtale Vedtekter 

Øverste 
styringsorgan/eierorganet 

Representantskapet Årsmøtet 

Endring av 
styringsdokumentet 

Skal vedtas av alle kommunestyrene 
– politisk forankring 

Årsmøte 

Krav til beslutningsdyktig 
eierorgan 

2/3 av alle eierne Flertall av de møtende 

Hvem representerer i 
eierorganet 

Personlig valgte medlemmer, valgt 
av kommunestyret 

Fullmakt/valgt av kommunestyret 

Hvem vedtar budsjett og 
økonomiplan 

Representantskapet Styret 

 

4.3 OPPSUMMERING OG ANBEFALING OM SELSKAPSFORM 

Det er fordeler og ulemper med begge de aktuelle selskapsformene. Det er likevel noen 

fordeler og ulemper som veier tyngre enn andre. 

                                                        
1 Oversikten er svært forenklet, og det kan være nyanser på flere av områdene. Oversikten er kun ment å gi en 
oversikt. 
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Ulempen med IKS som organisasjonsform er at den har en relativt rigid regulering av 

formkrav i eierstyringen, og at endringer i selskapsavtalen må opp i samtlige kommunestyrer 

dersom nye kommuner ønsker å tre inn i selskapet.   

IKS som selskapsform anses imidlertid som kjent og «trygt» for våre eiere, og er en utbredt 

organisasjonsform for kommunale revisjonsenheter. 

Vår vurdering er at det ikke er så mange deltakerkommuner i samarbeidet Follo og Buskerud 

at fordelen med fleksibilitet når det er mange medlemmer i selskapet, slår inn. Dersom det 

senere skulle vise seg at flere revisjonsenheter eller kommuner ønsker å tre inn i selskapet, 

eller selskapet evt. ønsker å øke andelen salg av revisjonstjenester i markedet, vil det kunne 

være aktuelt å vurdere omorganisering til et SA.  

Styrene i de to selskapene besluttet på felles styremøte 09.10.18 besluttet å legge til grunn 

at ønsket organisasjonsform for et felles selskap er IKS. Utredning av en samvirkemodell 

stilles i bero inntil eventuelt flere revisjonsenheter ønsker å bli med i det utvidede selskapet. 
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5. ORGANISERING, NAVN OG LOKALISERING 

Prosjektgruppen har vurdert om et felles selskap skal organiseres gjennom en utvidelse og 

navneendring av dagens Buskerud Kommunerevisjon IKS, eller om dagens to selskap skal 

oppløses og det etableres et nytt IKS.   

Alternativ 1 innebærer en videreføring av organisasjonsnummeret til Buskerud 

Kommunerevisjon IKS, som pr. 31. desember 2018 har 14 eiere. Etter fylkes- og 

kommunesammenslåinger er det forventet at ti kommuner fra Buskerud vil videreføre sitt 

eierskap i selskapet. Utredningen legger opp til en utvidelse med tre nye eiere fra Follo fra 

senest 1. januar 2020. En slik løsning fordrer endring av selskapsavtalen, herunder 

selskapsnavn og eierfordeling, og vil i likhet med etablering av et helt nytt selskap betinge 

behandling i samtlige kommunestyrer. Besparelsen vil ligge i at man unngår nedleggelse og 

avvikling av Buskerud Kommunerevisjon IKS. 

I et utvidet selskap vil dagens eierbrøk måtte omfordeles, samt at det må tas stilling til 

forholdet mellom dagens udekkede pensjonsforpliktelse i Buskerud Kommunerevisjon IKS og 

den forpliktelsen som følger med inn fra Follo distriktsrevisjon IKS. Se nærmere omtale av 

dette i kapittel 6. 

Alternativ 2 er å etablere et nytt IKS og avvikle dagens to selskaper. Dette anses ikke 

hensiktsmessig så lenge IKS-formen videreføres. 

I det videre legges det til grunn at den foretrukne løsningen er at Buskerud 

Kommunerevisjon IKS utvides med eiere fra dagens Follo distriktsrevisjon IKS og at selskapet 

endrer sitt navn til Viken kommunerevisjon IKS.  

Den interne organiseringen av det nye selskapet vil avgjøres av styret/styrene. 

Domenenavnet «Vikenkommunerevisjon» har BKR eiet i flere år, og vil bli selskapets 

domene. 

5.1 EIERSTYRING 

Deltakerne i et IKS utøver sine eierinteresser i representantskapsmøtet. Hver representant 

har en stemme, med mindre annet er fastsatt i selskapsavtalen. Buskerud Kommunerevisjon 

IKS har en representant per eier, med to personlige vararepresentanter. Deltakerne har 

stemmerett i forhold til sin eierandel. Follo distriktsrevisjon IKS har også en representant per 

eier (ordfører), med en personlig vararepresentant (varaordfører). I Follo distriktsrevisjon IKS 

har hver representant én stemme.  

For at representantskapet ikke skal bli et for stort organ, anbefaler vi at hver eier har én 

representant, og at det avtales en stemmevekting basert på eierandel. For å sikre smidighet i 

eierutøvelsen bør det velges to varaer per representant.  
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En stemmevekting basert på eierandel vil for de tre kommunene fra Follo innebære en 

stemmevekt fra 5,0 % til 7,8 %. En helt lik stemmevekt per deltaker uavhengig av eierandel 

vil til sammenlikning for 13 deltakere bety en stemmevekt på 7,7 %.  

5.2 STYRESAMMENSETNING 

Buskerud Kommunerevisjon IKS har et kompetansesammensatt styre med fem 

styremedlemmer, inkludert en ansattrepresentant. Med «kompetansesammensatt styre» 

menes en sammensetning av styret som sikrer at styrets kompetanse samlet sett er tilpasset 

selskapets behov, og at styret har supplerende kompetanse innen f.eks økonomi, 

organisasjon og det markedet som selskapet opererer i.  

Det legges til grunn at styret i Viken kommunerevisjon IKS utvides med en representant, til 

seks medlemmer, og at sammensetningen av styret følger anbefalinger fra KS om eierstyring, 

selskapsledelse og kontroll2. 

Viken kommunerevisjon IKS vil fra starten ha færre enn 30 ansatte. I selskapsavtalen legges 

det likevel opp til en videreføring av ordningen med at et styremedlem og en observatør 

som vararepresentant velges av og blant de ansatte. Etter forslaget til ny revisorforskrift er 

det presisert at et slikt styreverv ikke vil være i konflikt med forbudet mot at revisor kan 

være medlem av et styrende organ i selskap der kommunen er deltaker eller eier. 

BKR har i sin selskapsavtale bestemmelser om at selskapet skal ha en valgkomité som velges 

av representantskapet. Valgkomiteen foreslår kandidater til styret, og har en funksjonstid på 

to år. Komiteen skal sammensettes slik at hensynet til eierfellesskapets interesser blir 

ivaretatt. Disse bestemmelsene foreslås videreført i selskapsavtalen for Viken 

kommunerevisjon IKS. 

5.3 LOKALISERING 

Selskapene har i dag tre kontorer: Drammen, Hønefoss (avdelingskontor) og Ski. Vi mener at 

det har vesentlig verdi å beholde denne kontorstrukturen i et utvidet selskap. Alle kontorene 

har gode kompetansemiljøer, og ivaretar behovet for lokalkunnskap og geografisk nærhet til 

kommunene. Det er lange avstander i deler av Buskerud. Av den grunn har det hittil ikke 

vært vurdert som hensiktsmessig å betjene hele fylket fra ett kontor. Denne vurderingen 

endres ikke ved en sammenslåing. Kontorstrukturen sikrer også avstand i saker der det er 

                                                        
2 Jf «Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll» utarbeidet av KS oktober 2018, kapittel 9; 
Sammensetning av styret. 
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behov for det. Videre sikrer nåværende kontorstruktur god spredning av 

kompetansearbeidsplasser i det nye fylket. 

Det er god erfaring i begge selskapene med en fleksibel organisering, der styret til enhver tid 

vurderer kontorer, ansatte og funksjoner til beste for selskapet.  

Selskapets kontorkommune må bestemmes siden dette er et krav etter IKS-loven til innhold i 

selskapsavtalen. Vi foreslår at hovedkontor for Viken kommunerevisjon IKS opprettholdes til 

Drammen, med avdelingskontor i Follo og Hønefoss. 
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6 ØKONOMI OG EIERFORPLIKTELSER 

Selskapene har i dag etablert avtaler og honorar for de tjenestene eierkommunene får 

utført. Viken kommunerevisjon IKS må innrette sin driftsmodell slik at alle relevante 

kostnader ved driften reflekteres i selskapet og dermed i honoraret kommunene betaler. 

Betalingen for tjenesten skal således tilsvare det den koster å produsere, og det legges ikke 

opp til fortjeneste. Organiseringen vil dermed ikke være i strid med støttereglene i EØS-

avtalen. Dette er også tilfellet for dagens organisering.  

6.1 SELSKAPENES REGNSKAPER 

Nedenfor vises bokførte regnskapsstørrelser per 31.12.2018. Regnskapene i sin helhet er 

presentert i vedlegg.  

 Buskerud Kommunerevisjon IKS Follo distriktsrevisjon IKS 

Driftsregnskap 2018   

Drifts- og salgsinntekter 22 127 547 7 281 423 

Lønnsutgifter  -16 824 763 -5 621 967 

Andre driftsutgifter   -4 166 138 -1 246 936 

Finansposter 99 487 10 214 

Årsresultat/netto driftsresultat 1 236 133 422 733 

Skattekostnad -38 137  

Ordinært resultat etter skatt 1 197 806  

   

Balanse 31.12.18   

Anleggsmidler 1 134 180 13 328 848 

Omløpsmidler 

herav bankinnskudd 

11 367 041 

8 537 855 

3 819 584 

3 448 922 

Sum eiendeler 12 501 221 17 148 432 

Egenkapital  2)           8 482 205 138 201 

Kortsiktig gjeld 4 019 016 1 183 005 

Premieavvik  300 019 

Pensjonsforpliktelser  1) 15 527 207 

Sum gjeld 4 019 016 17 010 231 

Sum gjeld og EK 12 501 221 17 148 432 

 

1) Pensjonsforpliktelser for BKR balanseføres ikke, i tråd med regnskapslovens bestemmelser for små foretak, jf nedenfor. 

2) Bokført egenkapital per 31.12.2018 er på 8,5 mill kroner. Når det tas hensyn til beregnet netto pensjonsforpliktelse på 

17,7 mill kroner som ikke er bokført, blir selskapets reelle egenkapital negativ med 9,3 mill kroner 
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De to selskapene har forskjellige regnskapsprinsipper. Buskerud Kommunerevisjon IKS 

utarbeider regnskapet etter regnskapsloven, mens Follo distriktsrevisjon IKS utarbeider sitt 

regnskap i henhold til bestemmelsene i kommuneloven og god kommunal regnskapsskikk.  

De ulike regnskapsprinsippene gir en forskjell mellom regnskapene knyttet til pensjon.  

I tråd med regnskapslovens bestemmelser for små foretak3 balansefører ikke Buskerud 

Kommunerevisjon IKS sine pensjonsmidler og forpliktelser. Dette opplyses kun i note. BKR’s 

netto pensjonsforpliktelse per 31.12.2018 er på ca. kr 17,7 mill. FDR balansefører sine 

pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser i tråd med kommunale prinsipper, og har per 

utgangen av 2018 en netto pensjonsforpliktelse på ca. kr 2,5 mill. Selskapenes 

pensjonsforpliktelser er ikke direkte sammenlignbare idet BKR’s forpliktelser er beregnet 

etter regnskapslovens forutsetninger, mens FDR’s forpliktelser er beregnet etter kommunale 

prinsipper. Det vises til nærmere drøftelse av pensjonsforpliktelsene under avsnitt 6.2. 

Utover regnskapsføring av pensjon, er det ingen vesentlige vurderingsforskjeller mellom de 

ulike regnskapsprinsippene.  

6.2 PENSJON 

Begge revisjonsselskapene har KLP som sin pensjonsleverandør. Ansattes pensjonsordning er 

en ytelsesbasert pensjonsordning som gir en avtalt utbetaling ved oppnådd pensjonsalder. 

Det foreslås at medlemskapet i KLP etter dagens ordning videreføres i Viken 

kommunerevisjon IKS.  

Dagens eierkommuner hefter for pensjonsforpliktelsene i forhold til sin eierandel i selskapet.  

Hovedregelen er at tidligere arbeidsgiver hefter for allerede opptjente rettigheter, og er 

også i fremtiden ansvarlig for å betale reguleringspremie for oppsatte rettigheter som er 

opptjent hos tidligere arbeidsgiver, jf. overføringsavtalen. Ved en virksomhetsoverdragelse 

vil også disse forpliktelsene overføres Viken kommunerevisjon IKS, med mindre 

forpliktelsene gjøres opp.  

For virksomheter som er tilsluttet KLP og avtalen om overføring og samordning av 

pensjonsrettigheter («overføringsavtalen»), skal det kreves en engangspremie for 

forventede framtidig tilleggspremie (§9, 3 ledd) til sikringsordningen. Dette skal dekke 

framtidige G-reguleringer, mulig uttak av pensjon etter 85 års regelen, AFP fra 65 år eller 

                                                        

3 Som små foretak regnes regnskapspliktige som ikke faller inn under § 1-5 og som på balansedagen ikke overskrider 
grensene for to av følgende tre vilkår: 

1. salgsinntekt: 70 millioner kroner, 
2. balansesum: 35 millioner kroner, 
3. gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk. 
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andre mulige utslag av regelverket for offentlige tjenestepensjoner under 

overføringsavtalen. Engangspremien inneholder videre et forsikringselement fordi 

Pensjonskontoret ikke tar risikoen for fremtidige hendelser og endringer i 

beregningsforutsetninger som måtte øke forpliktelsen. Av den grunn er den beregnede 

forpliktelsen etter sikringsordningens prinsipper høyere enn de rent regnskapstekniske 

beregningene. 

KLP har beregnet engangspremien i de to selskapene til sikringsordningen, slik forpliktelsen 

fremstår ved en avvikling. 
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Pensjonsforpliktelse beregnet etter overføringsavtalen pr. 1. januar 2018: 

 Total forpliktelse Herav andel aktive Herav andel oppsatte 1) 

  Kr % Kr % 

Buskerud Kommunerevisjon IKS 17 548 257 5 978 630 34,1 11 569 626 65,9 

Follo distriktsrevisjon IKS 2) 5 217 853 1 021 618 19,6 4 196 234 80,4 

1) Dvs. tidligere ansatte og pensjonister. 

2) Forpliktelser pr 1.1.2018 inkl Ski kommune. Ved uttreden må Ski kommune gjøre opp sin andel av total 

pensjonsforpliktelsene på uttredelsestidspunktet. 

Det foreslås at dagens forpliktelser videreføres i Viken kommunerevisjon IKS.  

Dersom disse forpliktelsene skal dekkes av de tidligere enhetene, vil hverken BKR eller FDR 

hver for seg være i stand til å dekke dette med sin egenkapital. Det foreslås derfor at også 

disse reguleringsforpliktelsene overføres til Viken kommunerevisjon IKS, og at selskapet 

dekker de løpende reguleringspremiene. Ved eventuelle uttredener av deltakere og ved 

avvikling av selskapet, vil ansvaret for de samlede pensjonsforpliktelsene ifølge IKS-loven 

fordeles iht. eier- og ansvarsfordelingen i selskapsavtalen om ikke annet er avtalt. For å sikre 

at ansvaret for disse historiske forpliktelsene dekkes av de som var eiere i de tidligere 

selskapene, foreslås det å avtale følgende fordelingsmekanisme: 

Ved uttreden skal ansvar for selskapets pensjonsforpliktelser dekkes etter følgende 

prinsipper: 

1. Forpliktelser for oppsatte og løpende pensjoner som er overført fra BKR og FDR, 

fordeles på deltakerne i de to selskapene basert på eierandel i de respektive 

selskapene pr 31. desember 2019. 

2. Forpliktelser for oppsatte og løpende pensjoner i selskapet som har inntrådt etter 

etableringstidspunkt 1. januar 2020 baseres på eierandel i selskapet. 

3. Pensjonsforpliktelser for ansatte i selskapet på uttredelsestidspunkt baseres på 

eierandel i selskapet. 

Alle beregninger gjøres på grunnlag av de prinsipper som benyttes av Pensjonskontoret i 

«Overføringsavtalens sikringsordning». Ved endringer i pensjonslovgivning eller 

pensjonsordninger skal disse prinsippene for fordeling av de historiske 

pensjonsforpliktelsene fortsatt gjelde for deltakerne i selskapet. Denne 

fordelingsmekanismen foreslås tatt inn i selskapsavtalens § 12 om uttreden og oppløsning.  
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6.3 INNSKUDD OG ANSVARSFORDELING 

Prinsipper for overføring av aktiva og passiva må sikre en rettferdig inngang for de ulike 

kommunene, samtidig som Viken kommunerevisjon IKS gis tilstrekkelig rammer for videre 

drift.  

Pensjon utgjør det vesentligste av balansen til begge selskapene, og det vises her til 

vurdering av pensjon i punkt 6.2. 

Eventuelle bankinnskudd videreføres i Viken kommunerevisjon IKS, for å sikre tilstrekkelig 

likviditet for videre drift. 

I henhold til IKS-lovens § 5 plikter ikke den enkelte deltaker å gjøre innskudd i selskapet i 

større utstrekning enn det som følger av selskapsavtalen eller IKS-loven. 

Buskerud Kommunerevisjon IKS har en innskutt selskapskapital på kr 973 000, mens Follo 

distriktsrevisjon IKS har en regnskapsført innskutt selskapskapital på kr 0. 

Ved Follo-kommunenes inntreden i Viken kommunerevisjon IKS blir bokført egenkapital i 

dagens FDR, tillagt bokført premieavvik, innskutt egenkapital i Viken kommunerevisjon IKS. 

Basert på regnskapet for 2018 utgjør dette kr 438 220. 

Det foreslås at det ikke skytes inn ytterligere kapital fra eierne.  

Ansvarsfordelingen bør reflektere størrelsen på kommunene, men likevel være slik at alle 

deltakere får en viss representasjon. Følgende modell for fordeling av eierandeler foreslås: 

En fastkomponent hvor 1/4 av andelene fordeles likt på deltakerne, mens de resterende 3/4 

fordeles etter driftsinntekter, avrundet til en desimal. 
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Det vil gi følgende eier- og ansvarsfordeling i selskapet:  

Deltaker Eierandel 

Drammen kommune 30,6 % 

Ringerike kommune 11,1 % 

Kongsberg kommune 10,3 % 

Ås kommune 7,8 % 

Nesodden kommune 7,3 % 

Øvre Eiker kommune 7,0 % 

Modum kommune 6,1 % 

Enebakk kommune 5,0 % 

Nore og Uvdal kommune 3,3 % 

Sigdal kommune 3,2 % 

Flesberg kommune 2,9 % 

Krødsherad kommune 2,7 % 

Rollag kommune 2,7 % 

SUM 100,0 % 

 

6.4 FINANSIERINGSMODELL  

Buskerud Kommunerevisjon IKS fakturerer i dag sine kommuner etter medgått tid. Det 

sendes hvert år et budsjettbrev til kontrollutvalget i den enkelte kommune/fylkeskommune 

med anslag på revisjonshonorar fordelt på regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og andre 

tjenester. Kontrollutvalget innstiller på budsjett for kontroll og tilsyn, som endelig vedtas i 

det enkelte kommunestyre/fylkesting. Det vedtatte revisjonshonoraret faktureres a konto 

tertialvis, med en avregning pr 31.12. Øvrige oppdrag (foretak, selskaper og kirkeregnskaper) 

faktureres i hovedsak etter medgått tid, etterskuddsvis. 

Follo distriktsrevisjon IKS har en driftstilskuddsmodell basert på antall innbyggere i den 

enkelte kommune. Kommunene får levert regnskaps- og forvaltningsrevisjon i forhold til 

kommunenes andel av driftskostnadene, justert for 150 timer forvaltningsrevisjon årlig på 

hver kommune som en grunntjeneste. Fakturering skjer to ganger i året. 

Det foreslås en finansieringsmodell basert på medgått tid. Videre foreslås det at 

honorarnivået for dagens kommuner på kort sikt videreføres på samme nivå inn i det 

utvidede selskapet. Større fagmiljø og digitalisering forventes å bidra til ytterligere 

effektiviseringsgevinster i fremtiden. 
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6.5 REGNSKAPSPRINSIPPER 

Hovedregelen etter IKS-loven er at selskapene følger regnskapslovens regnskapsprinsipper. 

Kommunale regnskapsprinsipper kan benyttes når dette er fastsatt i selskapsavtalen.  

Selskapet antas ikke å ha behov for opptak av langsiktig gjeld. Dermed bortfaller behovet for 

å avlegge eget investeringsregnskap. For den type virksomhet selskapet driver antas ikke 

forskjellen mellom det kommunale anordningsprinsippet og det regnskapsmessige 

periodiseringsprinsippet å medføre forskjellig regnskapsrapportering. 

Det foreslås derfor at IKS-lovens hovedregel om regnskapslovens prinsipper legges til grunn. 

Dersom det er ønskelig å regnskapsføre pensjonsforpliktelsene, er det en valgfri opsjon etter 

regnskapslovens regler for små foretak.  

Dersom Viken kommunerevisjon IKS velger å følge regnskapslovens generelle bestemmelser 

for pensjonsforpliktelser, og ikke benytte unntaksbestemmelsene for små foretak, skal 

selskapets pensjonsforpliktelser innarbeides i balansen og årets endringer i 

pensjonsforpliktelsene resultatføres. Endringene i pensjonsforpliktelsene har 

erfaringsmessig variert mye fra år til år, og det kan være krevende for brukerne av 

regnskapet å forstå påvirkningen som pensjonsforpliktelsen har for regnskapet og årets 

resultat. Alternativet er å opplyse om pensjonsforpliktelsene og virkningen på egenkapitalen 

i note til årsregnskapet, i styrets årsberetning og i selskapets åpenhetsrapport. 
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7 FORHOLDET TIL DE ANSATTE  

7.1 MEDVIRKNING I  PROSESSEN 

I utredningen har tillitsvalgte fra begge selskapene deltatt i prosjektgruppen. Dette for å 

sikre en best mulig prosess mellom arbeidsgivere og arbeidstakere og bidra til at hensynet til 

arbeidstakerne og deres interesser tas med i vurderingene.  

Ansatte i selskapene har medvirket i utredningen i samsvar med hovedavtalen for 

konkurranseutsatte bedrifter. Det er gjennomført drøftingsmøte med alle tillitsvalgte. Alle 

ansatte har hatt anledning til å uttale seg om utkast til utredning. Uttalelse fra de tillitsvalgte 

i BKR fremgår av vedlegg 4. 

 

7.2 VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE OG HARMONISERING AV AVTALER 

Ved etablering av Viken kommunerevisjon IKS vil det være et krav at kommunestyrene i 

eierkommunene i FDR vedtar at det skal skje en virksomhetsoverdragelse. Når de ansatte og 

virksomheten i Follo distriktsrevisjon IKS overføres til Viken kommunerevisjon IKS, legges det 

til grunn at kapittel 16 i Arbeidsmiljøloven (Aml) kommer til anvendelse. Aml. kapittel 16 

regulerer arbeidstakernes rettigheter når en virksomhet overføres til en annen arbeidsgiver, 

og denne virksomheten beholder sin identitet.  

7.2.1 ARBEIDSSTED OG ARBEIDSOPPGAVER 

Ved etableringen av Viken kommunerevisjon IKS beholder de ansatte sitt nåværende 

oppmøtested og oppgaver. 

7.2.2 LOKALE AVTALER; ARBEIDSTID, FERIE, LØNN, GODTGJØRING OG 

PERMISJON 

Lønnsnivå og lokale avtaler er kartlagt for å se om det er noen store forskjeller i BKR og FDR.  

Det er innhentet oversikt over lønnsnivået i de to selskapene per 1. januar 2019.Lønnsnivået 

på ledernivået er noe høyere i BKR enn i FDR. Det gjennomsnittlige lønnsnivået på 

medarbeidernivå i de to selskapene er tilnærmet likt. 

De to selskapene har tilnærmet like ordninger når det gjelder arbeidstid, ferie og permisjon, i 

samsvar med hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter. De lokale avtalene må 

harmoniseres i det nye selskapet. 

Ved virksomhetsoverdragelse skal alle eksisterende lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte 

overføres til ny arbeidsgiver, jf. aml. § 16-2. Tilsvarende vil alle rettigheter og plikter for 

tidligere arbeidsgiver (Follo distriktsrevisjon IKS) overføres til den nye arbeidsgiveren (Viken 

kommunerevisjon IKS).  
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Utgangspunktet er dermed en automatisk videreføring av det etablerte arbeidsforholdet hos 

ny arbeidsgiver, og at de ansatte beholder sine individuelle arbeidsavtaler.  

Eventuelle behov for harmonisering av individuelle lønns- og arbeidsvilkår må skje gjennom 

ordinære prosesser mellom arbeidstakere og arbeidsgiver i Viken kommunerevisjon IKS. 

Eksisterende pensjonsordninger videreføres.  

Viken kommunerevisjon IKS meldes inn i arbeidsgiverorganisasjonen KS Bedrift, slik tilfellet 

er for de to selskapene i dag. Dette sikrer at dagens avtaleverk på selskapsnivå også kan 

videreføres. Videre skal Viken kommunerevisjon IKS være I.A-bedrift. 

Det fremgår av selskapsavtalen til Follo distriktsrevisjon IKS at arbeidsgiveransvaret ved 

avvikling av selskapet overtas av eierkommunene etter eierandel. Det må drøftes med 

eierkommunene og de ansatte i dagens FDR om det er aktuelt for noen av de ansatte å 

benytte seg av denne rettigheten i forhold til eierkommunene i FDR, i og med at FDR 

avvikles.  

Det er vurdert som ikke hensiktsmessig å ta denne rettigheten inn i selskapsavtalen for Viken 

kommunerevisjon IKS. 
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8 KOMPETANSE, BEMANNING OG OPPDRAG 

8.1 KOMPETANSE OG BEMANNING 

FDR har 6 årsverk, fordelt på 3,2 årsverk i regnskapsrevisjon og 2,8 årsverk i 

forvaltningsrevisjon. Pr 1.1.2020 forventes det at 5 årsverk fra FDR blir med inn i Viken 

kommunerevisjon IKS. 

BKR har totalt 21 ansatte – 20,1 årsverk, fordelt på 1 årsverk daglig leder, 0,7 årsverk i 

merkantil stilling, 13 årsverk i regnskapsrevisjon og 5,4 årsverk i forvaltningsrevisjon. 

Totalt vil dermed Viken kommunerevisjon ved en sammenslåing kunne bestå av 26 ansatte – 

25,1 årsverk, fordelt på 1 årsverk daglig leder, 0,7 årsverk i merkantil stilling, 16,0 årsverk i 

regnskapsrevisjon og 7,4 årsverk i forvaltningsrevisjon. 

Begge selskaper er organisert med en ledergruppe på 3 roller; daglig leder, samt 

fagansvarlige for hhv forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon. I BKR er disse fordelt på 3 

personer, mens daglig leder i FDR også har fagansvaret for regnskapsrevisjon.  

Begge selskaper har ansatte med en bred utdanningsbakgrunn. Totalt sett vil det nye 

selskapet bestå av statsautoriserte revisorer, registrerte revisorer, siviløkonomer og jurister, 

samt medarbeidere med master i regnskap og revisjon, master i økonomi og administrasjon, 

master i finans, master i skatt- og avgiftsrett, bachelor i regnskap og revisjon, bachelor i 

økonomi, samt diplomert internrevisor. 

Totalt sett vil Viken kommunerevisjon IKS bestå av ansatte med bred erfaring fra privat og 

kommunal sektor. I tillegg til erfaring fra kommunal revisjon, vil selskapet ha ansatte med 

erfaring fra blant annet Riksrevisjonen, privat revisjon, intern revisjon, controlling, 

regnskapsføring, Forsvaret, fylkesmannsembete, kemnerkontor, skatteetaten og 

økonomiavdelinger. 

Rundt sammenslåingstidspunktet vil oppdragsmengden i begge selskapene bli endret som 

følge av kommunesammenslåinger og regionreform. Samtidig har begge selskapene hatt, og 

forventes å få, noe naturlig avgang i personalgruppen. Det antas derfor ikke å bli noen 

overtallighet i forbindelse med etableringen av Viken kommunerevisjon IKS. En eventuell 

overtallighet må håndteres i det nye selskapet i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser. 
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8.2 OPPDRAG 

Oversikt over revisjonsoppdrag per 1. januar 2019: 

Type oppdrag BKR FDR Totalt 

Kommuner 13 4 17 

Fylkeskommuner 1 - 1 

Kommunale foretak (KF) 14  14 

Interkommunale selskaper (IKS) 10 6 16 

Menighetsråd og kirkelige fellesråd 54 18 72 

Diverse virksomheter 20 3 25 

Stiftelser og legater 41 23 64 

SUM 155 54 209 

 

På grunn av den pågående regional- og kommunereformen er det noen oppdrag som ikke vil 

bli videreført fra regnskapsåret 2020, mens enkelte nye kan komme til.  

Ski kommune blir revidert av FDR, og skal slås sammen med Oppegård til Nordre Follo 

kommune. Oppegård har de siste årene hatt et privat revisjonsselskap. Fellesnemda vedtok 

20. oktober 2018 å konkurranseutsette revisjonsoppdraget for Nordre Follo. 

Buskerud fylkeskommune blir revidert av BKR, og skal slås sammen med Østfold og Akershus 

fylkeskommuner til Viken fylkeskommune. Kontrollutvalgene i de tre nåværende 

fylkeskommunene har ulik innstilling til fellesnemda på valg av revisor, og fellesnemda har 

på rapporteringsstadiet ikke vedtatt revisor for nye Viken fylkeskommune. 

Drammen, Svelvik og Nedre Eiker kommuner blir alle revidert av BKR, og skal slås sammen til 

"Nye" Drammen. Det tas sikte på å legge frem utredningen med forslag til selskapsavtale for 

fellesnemda i nye Drammen kommune i forbindelse med valg av revisjonsordning, med 

etterfølgende behandling i bystyre i nye Drammen kommune. 

Sande kommune skal slås sammen med Holmestrand til "Nye" Holmestrand, og forventes å 

ikke bli med som deltaker i Viken kommunerevisjon IKS.  

Et kart over de kommunene som forventes å bli med i Viken kommunerevisjon fremgår av 

vedlegg 5. 
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9 TJENESTELEVERANSER  

Formålet til Viken kommunerevisjon IKS skal være å dekke deltakernes behov for en 

revisjonsløsning, og levere revisjonstjenester til sine eiere av høy kvalitet og til 

konkurransedyktige priser. Selskapet vil operere innenfor reglene om egenregi, og vil ikke ha 

erverv til formål. 

Dagens selskaper leverer hele tjenestespekteret som er naturlig for et kommunalt 

revisjonsselskap; regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, selskapskontroller og ulike 

attestasjonsoppgaver. Dette vil bli videreført i Viken kommunerevisjon IKS. Et sammenslått 

selskap gir mulighet for ytterligere spissing av kompetansen som vil gi grunnlag for mer 

effektive og kvalitetsmessige tjenesteleveranser. 

Utover dette leverer de to selskapene også tjenester til andre oppdrag med kommunal-

/fylkeskommunal tilknytning innenfor rammene av lovverket. Dette gjelder revisjon av 

kirkelig fellesråd og menighetsråd, stiftelser/legater med kommunal tilknytning, samt 

revisjon av interkommunale samarbeid og interkommunale selskaper. 

9.2 ARBEIDSFORM OG ARBEIDSVERKTØY 

Begge selskapene bruker samme revisjonsverktøy innenfor regnskapsrevisjonen.  

Begge selskapene har behov for å anskaffe mer effektive saksbehandlings- og arkivsystemer. 

Dette vil mest kostnadseffektivt kunne gjennomføres av et sammenslått selskap. 
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10 GJENNOMFØRING AV PROSESSEN 

10.1 FORANKRING HOS EIERNE 

En referansegruppe bestående av representanter fra eierkommunene har gitt 

tilbakemeldinger på arbeidet underveis. Formålet med referansegruppen har vært å drøfte 

viktige problemstillinger underveis i utredningen og sikre forankring hos eierne. 

Utredningen legges frem for representantskapet i de to selskapene våren 2019.  

10.2 ETABLERING AV VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS 

Buskerud Kommunerevisjon IKS endrer sitt navn til Viken kommunerevisjon IKS og endring 

av eiere meldes til Brønnøysund i 2019, så snart alle deltakerne har gitt sin tilslutning til 

sammenslåingen og vedtatt den nye selskapsavtalen. I forbindelse med kommunestyrenes 

vedtak av det nye selskapets selskapsavtale, velges samtidig Viken kommunerevisjon IKS 

som kommunenes revisor. 

Det må tas inn i eierkommunene vedtak at den nye selskapsavtalen trer i kraft senest fra 

01.01.2020, dvs. samtidig med at Viken kommunerevisjon IKS formelt er etablert. Det er et 

mål at alle vedtak i eierkommuner og evt. fellesnemnder treffes før sommeren 2019.  

10.3 AVVIKLING AV FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS 

Avvikling av FDR gjennomføres når alle overføringer av ansatte og balanseposter er sluttført. 

Nødvendige formaliteter følger av kommuneloven og IKS-loven. 

Prosessen med avviklingen av Follo distriktsrevisjon IKS, med dagens organisasjonsnummer, 

vil inneholde følgende milepæler: 

1. Styret i FDR utarbeider et begrunnet forslag om oppløsning av selskapet, med utkast 
til kommunestyre- og representantskapsvedtak som bør fattes i sakens anledning 
(herunder bør kommunene inviteres til å peke ut sine medlemmer til et 
avviklingsstyre). 

2. Det innkalles til et møte i representantskapet, der møtetidspunktet settes slik at 
representantskapet først trer sammen etter at saken har vært behandlet på de 
respektive deltakerkommunenes kommunestyremøter.  

3. Det avholdes kommunestyremøter i deltakerkommunene. 
4. Representantskapet fatter beslutning om avvikling. 
5. Vedtaket sendes til departementet for godkjennelse. 
6. Når departementets vedtak foreligger, innkaller styret til representantskap for valg 

av avviklingsstyre (i tråd med kommunestyrenes vedtak om valg av 
styremedlemmer). 

7. Avviklingsbeslutningen meldes til foretaksregisteret av avviklingsstyret.  
8. Avviklingen forestås av avviklingsstyret, og inngår som ledd i dette arbeider med slike 

avtaler som alle deltakere anses å ha felles interesser i.   



13/19 Valg av revisjonsordning for Ås kommune  - 18/00177-9 Valg av revisjonsordning for Ås kommune  : Utredning om Viken kommunerevisjon IKS

 28 

V
ik

e
n

 k
o

m
m

u
n

e
re

vi
s
jo

n
 I
K

S
 |

  
2

0
.0

2
.2

0
1

9
 

Da Ski kommune har vedtatt å konkurranseutsette sin revisjon vil Ski kommune måtte dekke 

sin andel av verdijustert netto negativ egenkapital i selskapet per 31.12.2019. For de øvrige 

kommunene som tiltrer Viken kommunerevisjon IKS, vil det ikke bli krav om innbetaling, da 

øvrige verdier og forpliktelser i selskapet føres over til Viken kommunerevisjon IKS, og det 

først blir ved en eventuell senere uttreden at pensjonsforpliktelser som forelå 31.12.2019 for 

oppsatte og løpende pensjoner, blir å dekke. 

Dagens selskapsavtale § 18, som sier at arbeidsgiveransvaret for de ansatte i FDR ved en 

avvikling overtas av deltakerkommunene etter sine eierandeler, er drøftet med de ansatte 

og representant fra KS Bedrift i møte i januar 2019. Bestemmelsen regulerer kommunenes 

ansvar for selskapets forpliktelser ved avvikling. 
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11 VEDLEGG 

11.1 UTKAST TIL SELSKAPSAVTALE 

11.2 ÅRSREGNSKAP 2018 BUSKERUD KOMMUNEREVISJON IKS 

11.3 ÅRSREGNSKAP 2018 FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS 

11.4 UTTALELSE FRA DE TILLITSVALGTE I BUSKERUD KOMMUNEREVISJON IKS 

11.5 KART OVER KOMMUNER I VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS 
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SELSKAPSAVTALE 

FOR 

VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS 

Organisasjonsnummer 985 731 098 

§ 1. Foretaket

Viken Kommunerevisjon IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om 
interkommunale selskaper av 29.01.1999 nr 6.   

§ 2. Deltakerne i selskapet

Deltakere i selskapet er: 

Buskerud fylkeskommune (org.nr 964 951 373) 

Drammen kommune   (org.nr 921 234 554) 

Enebakk kommune  (org.nr 964 949 581) 

Flesberg kommune  (org.nr 940 898 862) 

Flå kommune  (org.nr 964 951 462) 

Kongsberg kommune   (org.nr 942 402 465) 

Krødsherad kommune   (org.nr 964 962 855) 

Modum kommune  (org.nr 970 491 589) 

Nesodden kommune   (org.nr 944 383 565) 

Nore og Uvdal kommune  (org.nr 964 950 946) 

Ringerike kommune  (org.nr 940 100 925) 

Rollag kommune  (org.nr 964 963 282) 

Sigdal kommune  (org.nr 964 962 766) 

Øvre Eiker kommune   (org.nr 954 597 482) 

Ås kommune   (org.nr 964 948 798) 

§ 3. Selskapets formål

Selskapets formål er å utføre lovpålagte revisjonsoppgaver for deltakerne etter gjeldende Lov om 
kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) med tilhørende forskrifter. Revisjonsarbeidet 
omfatter regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Selskapet utfører også andre tjenester, herunder 
undersøkelse og selskapskontroll, så langt dette er forenlig med selskapets oppgaver som revisor. 
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Selskapet kan påta seg oppdrag for andre enn selskapets deltakere så fremt dette ikke er i strid med 
gjeldende bestemmelser om revisjon og annen lovgivning. 
 
Selskapet yter også andre former for rådgivning og veiledning relatert til kommunal og 
fylkeskommunal drift, så langt dette er forenlig med selskapets oppgaver som revisor. 
 
Selskapet har ikke erverv til formål. 
 
 
§ 4. Hovedkontor  
 
Selskapet har sitt hovedkontor i Drammen kommune. 
 
 
§ 5. Innskuddsplikt  
 
Deltakernes samlede innskudd fordeler seg på følgende måte: 
 

Deltaker Samlet innskudd 

Buskerud fylkeskommune 380 000 

Drammen kommune 409 000 

Enebakk kommune 60 000 

Flesberg kommune 21 000 

Flå kommune 15 000 

Kongsberg kommune 185 000 

Krødsherad kommune 12 000 

Modum kommune 65 000 

Nesodden kommune 103 000 

Nore og Uvdal kommune 22 000 

Ringerike kommune 146 000 

Rollag kommune 16 000 

Sigdal kommune 27 000 

Øvre Eiker kommune 70 000 

Ås kommune 105 000 

Sum 1 700 000 

 
Deltakerne gjør ikke ytterligere innskudd i selskapet. 
 
 
§ 6. Eierandeler og ansvar 
 
Deltakernes ansvarsandel er lik deltakernes eierandel med følgende fordeling: 
  

Deltaker Eierandel i % 

Buskerud fylkeskommune 13,7 

Drammen kommune 25,6 

Enebakk kommune  4,2 

Flesberg kommune 2,5 

Flå kommune 2,1 

Kongsberg kommune 8,7 

Krødsherad kommune 2,4 
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Modum kommune 5,1 

Nesodden kommune 6,1 

Nore og Uvdal kommune 2,8 

Ringerike kommune 9,3 

Rollag kommune 2,3 

Sigdal kommune 2,7 

Øvre Eiker kommune 5,9 

Ås kommune 6,6 

 
Nye deltakere godkjennes av kommunestyrene og nye eierandeler beregnes. Tilsvarende gjelder ved 
uttreden av deltakere. 
 
 
§ 7. Representantskapet  
 
Representantskapet er selskapets øverste myndighet og består av én representant fra hver av 
deltakerne. Hver representant har to personlige vararepresentanter. Valget skjer normalt for en 
periode på fire (4) år og følger kommunestyrets valgperiode.  
 
Representantskapet velger selv leder og nestleder. 
 
Deltakerne har stemmerett i forhold til sin eierandel. Ved voteringer vektes den enkelte deltakers 
stemme svarende til deltakernes eierandel i selskapet med utgangspunkt i fremmøtte deltakere.  
 
 
§ 8. Representantskapets møter  
 
Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte. Innkalling til representant-
skapsmøte skal skje skriftlig og minst fire (4) uker før møtet. Innkallingen skal inneholde en saksliste. 
 
Ordinært representantskapsmøte skal holdes 1. halvår innen 30.4. og i 2. halvår innen 15.12.  
 
Ordinært representantskapsmøte i 1. halvår skal behandle: 

1. Årsberetning  
2. Årsregnskap 
3. Valg til styret 
4. Valg av valgkomité  
5. Valg av revisor. 
 

Ordinært representantskapsmøte i 2. halvår skal behandle: 
1. Økonomiplan for de fire neste budsjettår 
2. Årsbudsjett for kommende kalenderår. 

 
For øvrig skal representantskapet avgjøre: 

1. Andre saker som i henhold til lovgivningen skal avgjøres av representantskapet 
2. Andre saker som styret forbereder og legger frem for representantskapet. 

 
Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra møtene. Protokollen underskrives av 
møtelederen og to av representantskapets medlemmer som velges ved møtets begynnelse. 
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Representantskapet selv kan vedta deltagelse i annet interkommunalt selskap innenfor sitt formål og 
ansvarsområde. Kjøp av aksjer i andre selskaper og inngåelse av langsiktige samarbeidsavtaler av 
strategisk art avgjøres av representantskapet.  
 
Representantskapets leder kan på eget initiativ, eller dersom to styremedlemmer eller minst en av 
deltakerne ber om det, kalle inn til representantskapsmøte med kortere frist, minimum to (2) uker, i 
de tilfeller dette er påtrengende nødvendig. 
 
Daglig leder og styrets leder har møteplikt i representantskapet. Alle styremedlemmene og daglig 
leder har møte- og talerett.  
 
 
§ 9. Styret 
 
Styret består av seks (6) medlemmer og tre (3) prioriterte varamedlemmer. Styremedlemmer og vara 
velges av representantskapet og velges for to år. Styret sitter til nytt styre er valgt. Hvert år velges 
halvparten av medlemmene. Ett av medlemmene og varamedlemmet velges av og blant de ansatte i 
selskapet.  
 
Daglig leder har innstillings-, møte- og talerett i styremøter, om styret ikke for det enkelte tilfellet 
bestemmer noe annet.  

 
Hvert styremedlem har en stemme. 

 
Styremøter avholdes når lederen finner det påkrevd eller når medlem av styret eller daglig leder 
krever det. Innkallingen skal skje med rimelig varsel og skal, så langt mulig, inneholde en saksliste 
utarbeidet av styrelederen.  
 
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, deriblant leder eller 
nestleder. Som styrets beslutning gjelder det som flertallet av de møtende – men likevel mer enn 
1/3-del av samtlige styremedlemmer – har stemt for. Ved stemmelikhet er møteleders stemme 
avgjørende. 
 
Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapet formål, selskapsavtalen, selskapets 
årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet. 
 
Styret ansetter daglig leder. Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten. 
 
Styrets godtgjørelse fastsettes av representantskapet. 
 
 
§ 10. Valgkomité 
 
Selskapet skal ha en valgkomité på tre medlemmer. Representantskapet velger komitéens leder og 
medlemmer. 
 
Valgkomitéen skal sammensettes slik at hensynet til eierfellesskapets interesser blir ivaretatt. 
Flertallet i komitéen skal være uavhengig av styret og øvrige ledende ansatte. Daglig leder eller andre 
ledende ansatte kan ikke være medlem av komitéen. 
 
Valgkomitéen foreslår kandidater til styret.  
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Valgkomitéens funksjonstid er to år. 
 
 
§ 11. Daglig leder 
 
Daglig leder skal forestå den daglige ledelse av selskapet og skal følge de retningslinjer og pålegg som 
styret gir vedrørende driften av selskapet.  
 
Daglig leder er representantskapets og styrets sekretær og saksbehandler. Daglig leder har tale- og 
forslagsrett i styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne 
møte. 
 
Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av stor 
betydning. Slike saker kan den daglige leder bare avgjøre når styret i den enkelte sak har gitt daglig 
leder myndighet til det, eller når styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for 
selskapets virksomhet. Styret skal i så fall snarest mulig underrettes om saken. 
 
Daglig leders fullmakter fastsettes i egen instruks for daglig leder. 
 
 
§ 12. Representasjon og signatur   
 
Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styret kan delegere til daglig leder, eller til 
daglig leder sammen med ett styremedlem, retten til å tegne firmaet. Slik delegering må meldes til 
Foretaksregisteret.  
 
Daglig leder representerer selskapet i saker i den daglige driften som faller inn under daglig leders 
myndighet, jfr. § 11. 
 
 
§ 13. Lån og garantistillelse 
 
Representantskapet vedtar rammer for virksomhetens låneopptak i henhold til den til enhver tid 
gjeldende lovverk, dog begrenset til kr 3,0 mill.   

Virksomheten kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske 
forpliktelser.  

Selskapet kan ikke foreta utlån. 

 

§ 14. Arbeidsgiveransvar 

Styret har arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i selskapet.  

 
Viken Kommunerevisjon IKS skal være tilknyttet en arbeidsgiverorganisasjon og være medlem av 
kollektiv pensjonsordning. 

Styret fastsetter rammer og lønnsbetingelser for daglig leder. 
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§ 15. Regnskap og revisjon 
 
Regnskapet skal avgis etter regnskapsloven. Regnskapet og årsberetningen fastsettes av 
representantskapet. Styret fremlegger forslag til årsregnskap og årsberetning. 
 
Revisor velges av representantskapet.  
 
 
§ 16. Uttreden  
 
En deltaker kan med ett års (12 måneders) skriftlig varsel, på grunnlag av vedtak i kommunestyret 
eller fylkestinget, si opp sitt deltakerforhold i selskapet med virkning fra 1.7. det enkelte år og kreve 
seg utløst av selskapet. 
 
Ved uttreden fra selskapet hefter deltakeren for sin andel av selskapsforpliktelsene på 
uttredelsestidspunktet, jfr. § 6 i selskapsavtalen. 
 
Ved uttreden skal ansvar for selskapets pensjonsforpliktelser dekkes etter følgende prinsipper: 
 

1. Forpliktelser for oppsatte og løpende pensjoner som er overført fra de tidligere enhetene 
Buskerud kommunerevisjon IKS (org.nr. 985 731 098) og Follo distriktsrevisjon IKS (org. 
nr. 914 022 134), fordeles på deltakerne i Buskerud kommunerevisjon IKS og Follo 
distriktsrevisjon IKS basert på eierandel i de respektive selskapene pr 31.12.2019. 

 
2. Forpliktelser for oppsatte og løpende pensjoner i selskapet som har inntrådt etter 

1.1.2020 baseres på eierandeler i selskapet. 
 
3. Pensjonsforpliktelser for ansatte i selskapet på uttredelsestidspunktet baseres på 

eierandel i selskapet. 
 

Alle beregninger gjøres på grunnlag av de prinsipper som benyttes av Pensjonskontoret i 
”Overføringsavtalens sikringsordning”.  Ved endringer i pensjonslovgivning eller pensjonsordninger 
skal disse prinsippene for fordeling av de historiske pensjonsforpliktelsene fortsatt gjelde for 
deltakerne i selskapet. 
 
 
§ 17. Oppløsning og avvikling 
 
Selskapet kan oppløses dersom deltakerne er enige om det. Forslag til oppløsning av selskapet må 
vedtas enstemmig av representantskapet, jfr. Lov om interkommunale selskaper § 32. 

Eventuelle tvister i forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter oppløsning avgjøres ved voldgift, 
om ikke annen løsning følger av lov eller forskrift. 

 
§ 18. Øvrige bestemmelser 
 
For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende Lov om interkommunale selskaper om forhold som ikke 
er regulert i denne avtalen.  
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§ 19. Ikrafttredelse og endring 
 
Selskapsavtalen trer i kraft når den er vedtatt av samtlige eiere. 
 
Endringer av selskapsavtalen skal gjøres i tråd med Lov om interkommunale selskaper § 4, 2. ledd. 
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