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 Stille krav til hvordan beredskapsarbeidet skal ivaretas i kommunen.
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utvikles med bakgrunn i Ros-analysen og den overordnete
beredskapsplanen.

 Gi prioritet til de beredskapstiltak som skal gjennomføres og følge

opp status for gjennomføringen.

 Vurdere om kapasiteten til å koordinere beredskapsarbeidet i kommunen

bør styrkes.

 Foreta en kritisk gjennomgang av bruken av begrepene terror og krig i

kommunens planer, samt revurdere graderingen av

helseberedskapsplanene.

     Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger og melde  
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SAKSUTREDNING: 

Kontrollutvalget vedtok 15.12.15 mål og problemstillinger for prosjektet. Utvalget ba 
spesielt om at det ble sett nærmere på beredskapen innen skole og i forhold til 
naturulykker og terror. I møtet 9.2.16 sluttet utvalget seg til forslaget til prosjektplan. 
Sekretariatet mener den foreliggende rapporten har fulgt opp den vedtatte 
prosjektplanen. Beredskapen innen de områder som utvalget pekte spesielt på, er 
behandlet særskilt: skole: kap. 4.41, terror: kap 4.4.2   og naturulykker: kap 5.2.3. 



Side 2 av 2 

Revisjonen peker på at tiltak som forebygger eller begrenser skader ved en type 
hendelser også kan være relevante i forhold til andre hendelser.  

Revisjonens hovedkonklusjon er at det gjøres et godt beredskapsarbeid på 
overordnet nivå i kommunen.  Samtidig peker rapporten på en del forhold som det 
bør gripes tak i: 

- Det bør stilles krav til hvordan beredskapsarbeidet skal ivaretas i etater og
enheter.

- Det er ikke utviklet beredskapsplaner som bygger på den overordnete
beredskapsplanen

- Kommunen har ingen oversikt over status for oppfølgingen av tiltakene i Ros-
analysen.

- Liten kapasitet sentralt i kommunen til å koordinere beredskapsarbeidet.
- Kommunen bør være mer kritisk til å bruke begreper som terror, krig,

krigsscenario etc. ved hendelser og i planer.

Rådmannen sier i sin høringsuttalelse, tatt inn til slutt i rapporten, at hun i hovedsak 
er enig i revisjonens vurderinger og konklusjoner.  
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Jan T. Løkken/s./ 
sekretær 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kommunene etter Lov om kommuner og fyl-

keskommuner av 25.9.1992 med endringer av 12.12.2003 (Kommuneloven). Formålet med 

forvaltningsrevisjon er nedfelt i kommunelovens § 77 nr. 4: "….. Kontrollutvalget skal 

(videre) påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar 

med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematisk vurdering av 

økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets 

vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon)."  

 

Formål og problemstillinger ble vedtatt på møtet i Ås kommunes kontrollutvalg 15.12.2015.  

Revisjonen takker for godt samarbeid med Ås kommune under prosjektgjennomføringen. 

1.2 Sammendrag 

Prosjektets formål har vært å vurdere om kommunen har et tilfredsstillende beredskapsarbeid 

i samsvar med gjeldende lovverk. Undersøkelsen har fokus på fire problemstillinger: 

organiseringen av beredskapsarbeidet, etterlevelse av kravene til kommunal beredskapsplikt, 

hvordan beredskap er ivaretatt i kommunens plandokumenter og om kommunen sikrer god og 

oppdatert informasjon om krisehåndtering til innbyggerne. 

 

Organisering 

Kommunens organisasjon under kriser avviker lite fra den som ellers gjelder. Dette sikrer at 

ansvaret for beredskap er likt under forberedelser og kriser, at kriser løses på lavest mulig 

nivå og at organisasjonen er mest mulig lik. Kommunen har ikke et eget budsjett for 

beredskapsarbeid, men setter av de midler som er nødvendig for å ivareta øvelser og kursing.  

Stillingen som beredskapskoordinator er plassert i stab under oppvekst og kultur, og utgjør 20 

% av en full stilling. Et forslag om å ansette en egen beredskapskoordinator har vært drøftet 

internt, men er så langt ikke etterkommet.  

 

Etterlevelse av beredskapsforskiften 

Kommunens helhetlige Ros-analyse er fra juni 2015. Den identifiserer i alt 42 hendelser, 

hvorav 9 er analysert. Samlet mener revisjonen at Ros-analysen tilfredsstiller de vesentligste 

kravene i forskriften. Analysen inneholder en rekke tiltak som skal ligge til grunn for det 

videre beredskapsarbeidet i kommunen. Kommunen har ingen samlet status for hvordan disse 

tiltakene er fulgt opp. En mer strukturert oppfølging kunne gitt et bedre grunnlag for 

beredskapsarbeidet i ulike deler av organisasjonen. 

 

Kommunens kriseledelsesplan ble vedtatt av kommunestyret i 2007, men er revidert flere 

ganger.  Manglende dateringer gjør at det er uklart hvor oppdatert deler av planen egentlig er. 

Kommunen planlegger å utarbeide en ny beredskapsplan høsten 2016. Den overordnete 

beredskapsplanen skal samordne og integrere øvrige beredskapsplaner i kommunen. 

Kommunen har imidlertid ikke utviklet beredskapsplaner som tar utgangspunkt i den 
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overordnete beredskapsplanen. Kommunen har beredskapsplaner for helse- og 

omsorgstjenestene og for vannforsyning og avløp som er forankret i lovverk spesielt for disse 

tjenestene, men som ikke er utviklet på bakgrunn av sivilbeskyttelsesloven med forskrift.   

Rapporten peker på at beredskapsplaner, så langt det er hensiktsmessig, også bør omfatte 

driftsmessige konsekvenser som må håndteres slik at tjenesteproduksjonen kan videreføres 

etter en hendelse.  

 

Kommunen bruker begreper som krig, krigssituasjon, overgang fra fred til krig og 

krigsscenario i enkelte planer. Revisjonen mener disse begrepene er lite avklarende. Begrepet 

terror brukes også i flere sammenhenger. Revisjonen mener kommunen bør være noe mer 

kritisk i begrepsbruken og fokusere mer på selve hendelsen og håndteringen av den, fremfor 

om motivet er terror eller ikke. Planen for helse- og sosialetaten, som er en samling av planer, 

er dessuten unntatt offentlighet. Dels er det uklart hvilke deler av denne planen det er som 

ikke er offentlig. Dernest bør planen merkes med riktig beskyttelsesgrad og henvisning til 

korrekt hjemmel. Revisjonen mener at det også vurderes om graderingen kan unngås.  

 

Kommunale plandokumenter 

Arealplanleggingen etter plan- og bygningsloven følger en omfattende prosess som etter 

revisjonens vurdering tar hensyn til beredskapsmessige forhold av betydning. Både 

kommuneplan og handlingsprogram følger opp målsettinger og tiltak innenfor området 

beredskap. 

Kommunen stiller få krav til hvordan beredskapsarbeidet skal ivaretas ved enhetene. Dette 

gjelder spørsmål som hvorvidt alle enheter skal ha beredskapsplaner, om de skal koordineres 

pr. kommunalområde, krav til hva planene evt. skal omfatte, Ros-analyser, øvelser og 

ajourhold. Revisjonen mener at kommunen på overordnet nivå burde si noe om hvordan den 

skal ivareta beredskapsarbeidet, hvilken planstruktur kommunen skal ha og hvilke krav som 

settes. Dette bør gjenspeiles i overordnet beredskapsplan som skal samordne og integrere 

kommunens beredskapsplaner. Hvilke planer kommunen konkret skal ha og på hvilket nivå, 

er en vurdering kommunen må gjøre ut fra hvordan den ønsker å styre dette. 

Informasjon 

Kommunen har en informasjonsstrategi som er utgitt som en del av kriseledelsesplanen. 

Planen dekker de fleste områder som er anbefalt. Særskilte informasjonsbehov og 

kommunikasjonsutfordringer som er fremkommet gjennom Ros-analysen, er ikke synliggjort 

spesielt. 

 

Informasjon og kommunikasjon er et sentralt og krevende område under kriser som det neppe 

kan legges for stor vekt på. Erfaringer fra større kriser viser at informasjonsarbeidet må styres 

for at kriseledelsen skal kunne fungere slik det er tenkt. Rådmannen understreker at 

kommunen ved beredskapsøvelser legger vekt på at øvelsen skal inneholde momenter som 

utfordrer kommunen på informasjons- og kommunikasjonsområdet. 

 

Informasjonsstrategien dekker mye av de områder som veiledere og annet sier bør være 
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dekket. I så måte er det lagt til rette for at kommunen skal kunne ivareta sitt 

informasjonsansvar til innbyggerne. Profesjonalitet i denne rollen utvikles gjennom øvelser. 

Revisjonen mener derfor at kommunen fortsatt må sikre at informasjonsarbeidet øves og 

vektlegges i de krisehåndteringsøvelser som kommunen gjennomfører. 

1.3 Konklusjon 

Revisjonens hovedkonklusjon er at det gjøres et godt beredskapsarbeid på overordnet nivå i 

kommunen. Revisjonen har få innvendinger til organisering, tilgjengelighet av økonomiske 

ressurser, Ros-analysen og plan for Ås kommunes kriseledelse. Arealplanen, kommuneplanen 

og handlingsprogrammet tar hensyn til beredskapsmessige forhold av betydning. Samtidig er 

det en del forhold som kommunen bør ta tak i: 

 Ås kommune gir få føringer for hvordan beredskapsarbeidet i kommunen skal ivaretas. 

Revisjonen mener at hovedgrepet nå bør være å stille krav til hvordan dette arbeidet skal 

ivaretas i etater og enheter.  

 Kommunen har ikke utviklet beredskapsplaner som tar utgangspunkt i den overordnete 

beredskapsplanen. 

 Kommunen har ingen oversikt eller samlet status for hvilke av tiltakene i Ros-analysen 

som er avvist, hvilke som skal følges opp og hva status for oppfølgingen er. I følge 

beredskapskoordinator jobbes det med flere av tiltakene ved enhetene.  

 Kapasiteten sentralt i kommunen til å koordinere beredskapsarbeidet, er liten. Det bør 

vurderes om denne skal økes. Vurderingen bør også innbefatte hvor 

beredskapskoordinatoren bør være plassert. 

 Kommunen bør være noe mer kritisk til å bruke begreper som terror, krig, krigsscenario 

etc. ifm. med hendelser og planer, og fokusere mer på selve hendelsen og håndteringen av 

den. Det bør vurderes om gradering av helseberedskapsplanene kan unngås. 

1.4 Anbefalinger 

Revisjonen anbefaler at Ås kommune vurderer følgende tiltak: 

 

 Stille krav til hvordan beredskapsarbeidet skal ivaretas i kommunen. 

 Sørge for at beredskapsplaner for etater og enheter oppdateres og utvikles med bakgrunn i 

Ros-analysen og den overordnete beredskapsplanen. 

 Gi prioritet til de beredskapstiltak som skal gjennomføres og følge opp status for 

gjennomføringen. 

 Vurdere om kapasiteten til å koordinere beredskapsarbeidet i kommunen bør styrkes. 

 Foreta en kritisk gjennomgang av bruken av begrepene terror og krig i kommunens planer, 

samt revurdere graderingen av helseberedskapsplanene. 

 
 
 

Steinar  Neby (sign)     Bjørn Tore Nedregård (sign) 

revisjonssjef      prosjektleder  
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2 Prosjektbeskrivelse 

2.1 Formål og problemstillinger 

Kontrollutvalget har vedtatt følgende formål og problemstillinger for prosjektet: 

 

Formål: 

"Undersøke om kommunen har et tilfredsstillende beredskapsarbeid i samsvar med gjeldende 

lovverk." 

 

Problemstillinger: 

 

"1. Er kommunens organisering av det kommunale beredskapsarbeidet tydelig og 

hensiktsmessig? 

 Formulering av ansvar, myndighet og roller. 

 Budsjettet for dette arbeidet. 

 

2. Etterlever kommunen kravene til kommunal beredskapsplikt i forskrift om kommunal 

beredskapsplikt? 

 Risiko- og sårbarhetsanalyse. 

 Overordnet beredskapsplan. 

 Beredskapsplaner i de ulike tjenesteområdene. 

 Samarbeid med andre kommuner og bedrifter etc. 

 Øvelser og opplæring. 

 Evaluering av øvelser og uønskede hendelser. 

 Skriftlig dokumentasjon på etterlevelse av forskriften. 

 

3. Hvordan er beredskap ivaretatt i kommunens plandokumenter? 

 Arealplanleggingen. 

 Handlingsprogram og økonomiprogram 

 Andre plandokumenter.  

 

4. Sikrer kommunen god og oppdatert informasjon om krisehåndtering til kommunens 

innbyggere? 

 Formidling om krisehåndtering til innbyggerne? 

 Ansvaret for formidling." 

 

I møteprotokollen fra 15.12.2015 er det tatt inn en føring fra kontrollutvalget om å  se 

nærmere på beredskapen innen skole og beredskapen bl.a. i forhold til naturulykker og terror. 

2.2 Presiseringer og avgrensninger 

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret 

(sivilbeskyttelsesloven) med tilhørende forskrift om kommunal beredskapsplikt, setter krav til 
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kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (Ros-analyse) og til den overordnede 

beredskapsplanen som skal utarbeides på bakgrunn av Ros-analysen. Problemstilling nr. 2 

vedrører etterlevelse av kravene i forskriften. Krav som gjelder befolkningsvarsling og 

kommunikasjon er omhandlet under problemstilling nr. 4.  

2.3 Definisjoner 

I veilederen til forskrift om kommunal beredskapsplikt, viser Direktoratet for sivilt 

beredskap(DSB) til følgende definisjoner for noen av de sentrale begrepene som benyttes i 

forskriften og veilederen
1
: 

 

Samfunnssikkerhet 

Samfunnets evne til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse 

og grunnleggende behov under ulike former for påkjenninger. Samfunnssikkerhetsbegrepet 

brukes bredt og dekker sikkerhet innenfor hele spekteret av utfordringer, fra begrensede 

hendelser via større krisesituasjoner som representerer omfattende fare for liv, helse, miljø og 

materielle verdier, til sikkerhetsutfordringer som truer nasjonens selvstendighet eller 

eksistens. 

 

Beredskap 

Planlegging og forberedelse av tiltak for å begrense eller håndtere kriser eller andre hendelser 

på best mulig måte. 

 

Beredskapsarbeid 

Kommunens samlede arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. 

 

Krise 

En hendelse som har potensial til å true viktige verdier og svekke en organisasjons evne til å 

utføre viktige funksjoner. En krise kan være en tilstand som kjennetegnes av at 

samfunnssikkerheten eller andre viktige verdier er truet, og at håndteringen utfordrer eller 

overskrider kapasiteten og/eller kompetansen til den organisasjonsenheten som i 

utgangspunktet har ansvaret for denne. 

 

Uønskede hendelser 

Hendelser som avviker fra det normale, og som har medført eller kan medføre tap av liv eller 

skade på helse, miljø og materielle verdier. 

 

Skadeforebyggende tiltak 

Tiltak som settes inn mot årsakene til at uønskede hendelser oppstår og dermed reduserer 

sannsynligheten for at disse inntreffer. Dette forutsetter at risiko- og sårbarhetsområder 

kartlegges, analyseres og blir utgangspunkt for planverk og eventuelle tiltak. Å kartlegge 

skredfare for å unngå boligbygging er et typisk eksempel på et skadeforebyggende tiltak. 

                                                           
1
 Direktoratet for sivilt beredskap – veiledning til forskrift om kommunal beredskapsplikt, februar 2012. 

Veiledningen gir ytterligere henvisninger til de definisjoner som er nevnt . 
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Dersom det allerede er utbygd i et rasfarlig område, handler det skadeforebyggende tiltaket 

for eksempel om å sette opp fysiske installasjoner for å hindre at skred utløses. 

 

Skadebegrensende tiltak 

Tiltak som settes inn mot konsekvensene av uønskede hendelser og som dermed minsker 

skadevirkningen av disse. Et eksempel på skadebegrensende tiltak er bygging av flomvoller 

som vern ved en mulig flom. 

 

Informasjonsberedskap 

Den evnen virksomheter har til raskt å etablere systemer for å varsle, strukturere og utføre 

arbeidet med kommunikasjon og informasjon i en krisesituasjon. Ansvar, roller og rutiner for 

dette fremgår av virksomhetens informasjonsberedskapsplan/krisekommunikasjonsplan som 

er en del av virksomhetens totale beredskapsplanverk. 

 

Krisekommunikasjon  

Når kriser oppstår, handler krisekommunikasjon om å formidle viktige og presise budskap på 

en mest mulig effektiv måte, under stort tidspress. Kommunikasjonen skal begrense 

usikkerhet om ansvarsforhold, klargjøre hva virksomheten gjør for å løse problemet og 

redusere krisens omfang, samt formidle hvordan rammede kan få hjelp og støtte. 

Krisekommunikasjon er altså en organisasjons kommunikasjon med medier, 

samarbeidsparter, egne ansatte og befolkningen i alvorlige situasjoner og kriser. 

 

Terror 

Begrepet "terror" benyttes flere ganger i planverket til kommunen. Lov av 20. mars 1998 nr. 

10 om forebyggende sikkerhetstjeneste § 3.5, definerer terror slik: 

"Ulovlig bruk av, eller trussel om bruk av, makt eller vold mot personer eller eiendom, i et 

forsøk på å legge press på landets myndigheter eller befolkning eller samfunnet forøvrig for å 

oppnå politiske, religiøse eller ideologiske mål." 
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2.4 Informasjon om revidert enhet 

Ås har 18 992 innbyggere (1.1.2016). Befolkningsvekst i 2015 var 2,6 % (landsgjennomsnitt 

0,9 %).  

 

 
 

 

I rådmannens ledergruppe sitter åtte personer: rådmannen, tre etatssjefer, økonomisjef, orga-

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

Beredskapskoordinatoren er plassert i firkanten "stab" under oppvekst og kultur. 

2.5 Metode generelt 

Kommunelovens § 7 pålegger at forvaltningsrevisjon gjennomføres og rapporteres i henhold 

til god kommunal revisjonsskikk og anerkjente standarder på området. Styret i Norges 

Kommunerevisorforbund (NKRF) har fastsatt at RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon 

(1.2.2011), definerer hvilke krav som settes til god kommunal revisjonsskikk i forvalt-

ningsrevisjon. Follo distriktsrevisjon følger denne standarden. Noen utdrag fra RSK 001: 

 

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

darder som forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/vurderes i forhold til. Revisjons-

kriteriene skal være begrunnet i, og utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte 

området." 

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

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

måte som sikrer dataenes pålitelighet (reliabilitet)."   

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

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

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

avvik, skal dette komme tydelig til uttrykk i forvaltningsrevisjonsrapporten." 

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

linger må aldri formuleres som pålegg til administrasjonen. Revisor skal også være var-

som med å foreslå detaljerte løsninger."  

6. Verifisering og høring/kontradiksjon (pkt. 45 og 16): "Utføring av forvaltningsrevisjon 

skal kvalitetssikres." Et rapportutkast sendes til kommunens kontaktperson for prosjektet 

for verifisering av fakta. Endelig rapport sendes administrasjonssjefen, som "skal gis 

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

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

2.6 Metode i dette prosjektet 

Prosjektets metode har i hovedsak vært dokumentanalyse og intervju. Vi har gjennomgått 

styringsdokumenter, risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplaner og prosedyrer. Det er 

gjennomført intervjuer ved en ungdomsskole og et sykehjem, med plan- og utviklingssjefen, 

service- og kommunikasjonssjefen og beredskapskoordinatoren.  

 

Det er utledet revisjonskriterier for hver problemstilling. Kriteriene er lagt til grunn for 

datainnsamlingen og revisjonens vurderinger og konklusjoner. Rapporten har vært til intern 

kvalitetssikring i Follo distriktsrevisjon IKS, faktaverifisering hos kommunen og deretter til 

høring hos rådmannen. Rådmannens høringsuttalelse er vedlagt rapporten.  

 

Datainnsamlingen er foretatt i mai og juni 2016. 

 

Prosjektet er gjennomført med følgende fremdrift:  

Dato: Aktivitet: 

28.4.2016 Oppstartsmøte avholdt med kommunens beredskapskoordinator 

(kontaktperson).  

6.6.2016 Møte med beredskapskoordinator. 

15.6.2016 Møte med plan- og utviklingssjef. 

22.6.2016 Møte med service og kommunikasjonssjef. 

29.6.2016 Møte med rektor Nordbytun ungdomsskole. 

4.7.2016 Møte med enhetsleder og driftssjef, Moer sykehjem. 

4.8.2016 Kvalitetssikring av utkast til rapport med beredskapskoordinator. 

12.8.2016 Utkast til fullstendig rapport sendt til kommunen ved 

beredskapskoordinator for verifisering. 

8.9.2016. Verifiseringsmøte gjennomført med rådmannen og beredskapskoordinator. 

9.9.2016 Revisjonsrapport sendt til rådmannen for høring. 

14.9.2016 Revisjonsrapport sendt til Ås kommunes kontrollutvalg via Follo 

interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS). 
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3 Organisering av beredskapsarbeidet 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Revisjonskriterier 

Organiseringen av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet er basert på prinsippene om 

ansvar, nærhet, likhet og samvirke. Prinsippene ble introdusert i St.meld. nr. 17 (2001 – 2002) 

og St.m. nr.29, (2011-2012). 

 

Ansvarsprinsippet betyr at den myndighet, virksomhet eller etat, som til daglig har ansvaret 

for et område, også har ansvaret for nødvendige beredskapsforberedelser og for den utøvende 

tjeneste ved kriser og katastrofer. Ansvaret omfatter også å planlegge hvordan funksjoner skal 

kunne opprettholdes og videreføres dersom det inntreffer en ekstraordinær hendelse. 

 

Likhetsprinsippet betyr at den organisasjon man opererer med under kriser skal være mest 

mulig lik den organisasjon man har til daglig.  Ansvarsforholdene internt i 

virksomheter/organisasjoner og mellom virksomheter/organisasjoner skal ikke endres i 

forbindelse med krisehåndtering. 

 

Nærhetsprinsippet innebærer at kriser skal håndteres på et lavest mulig nivå. Den som har 

størst nærhet til krisen, vil vanligvis være den som har best forutsetninger for å forstå 

situasjonen og dermed er best egnet til å håndtere den.  

 

Samvirkeprinsippet stiller krav til at myndighet, virksomhet eller etat har et selvstendig 

ansvar for å sikre et best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeidet 

med forebygging, beredskap og krisehåndtering. For å sikre best mulig utnyttelse av ressurser, 

er det et stort behov for samarbeid på tvers av ansvarsområder.  

 

Lov og regelverk gir ingen føringer om hvordan budsjettrutinene skal understøtte 

beredskapsarbeidet i kommunen.  Samtidig er det en rekke krav til dette arbeidet som krever 

både økonomiske ressurser og tidsbruk. Budsjettet må derfor være tilstrekkelig til at 

kommunen kan etterkomme kravene gitt i lov og forskrift. 

 

Revisjonskriterier: 

 Den som har ansvar til daglig ved enheten, bør også ha ansvar for beredskapsarbeidet 

ved enheten. 

 Organisasjonen bør være lik til daglig og under kriser. 

 Kriser bør løses på lavest mulig nivå. 

Problemstilling nr. 1: 

Er kommunens organisering av det kommunale beredskapsarbeidet tydelig og 

hensiktsmessig? 

 Formulering av ansvar, myndighet og roller. 

 Budsjettet for dette arbeidet. 
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 Ansvarshavende har et selvstendig ansvar for samvirke med relevante aktører i 

beredskapsarbeidet. 

 Budsjettsituasjonen for området beredskap må være tilstrekkelig til at kommunen kan 

etterkomme kravene til samfunnssikkerhet og beredskap gitt i lov og regelverk. 

3.2  Faktabeskrivelse 

Ås kommune har en "plan for Ås kommunes kriseledelse" (overordnet beredskapsplan). 

Kriseledelsen skal koordinere og lede den kommunale aktiviteten når en krise oppstår. Planen 

tar utgangspunkt i de anbefalte prinsippene for organisering av beredskapsarbeidet. Disse er 

styrende for hvordan kommunen skal forebygge og håndtere krisen. 

 

Kriseleder er den som har det kommunale ansvaret for å håndtere krisen. Det vil si at en 

enhetsleder er kriseleder på sitt nivå dersom dette er tilstrekkelig. Ved en større hendelse vil 

kommunens øverste kriseledelse bli innkalt. Denne ledes av rådmannen, mens ordfører er 

kommunens talsperson. Forøvrig deltar etatsjefer, plan- og utviklingssjef, service- og 

kommunikasjonssjef, kommunelegen, varaordfører og evt. andre fagpersoner etter behov. 

 

Kriseledelsens oppgave er i følge overordnet beredskapsplan å: 

 Avklare ansvarsforholdet til politi/lensmann.  

 Skaffe oversikt over hendelsen og hvilke konsekvenser den gir. 

 Varsle fylkesmannen ved kriser som omfatter områder utenfor kommunens grenser. 

 Benytte eksisterende kommandolinjer i størst mulig grad. 

 Holde løpende kontakt med lensmann/politi, lokal redningssentral (LRS) og 

Fylkesmann. 

 Kalle inn nødvendig personell. 

 Iverksette gjeldende beredskapsplaner.   

 Lede, koordinere og prioritere kommunens totale innsats og utnytte alle tilgjengelige 

kommunale ressurser. 

 Avgi periodisk rapport til fylkesmannen.  

 

Kriseledelsen skal ikke delta på skadestedet. 

 

Det følger av den overordnete planen at etatssjefene er ansvarlige for at prinsippene for 

organisering etterleves i egen organisasjon.  

 

Kommunen har et kriseteam som har ansvar for å gi hjelp ved brå død eller andre akutte kriser 

når det er behov for ekstra bistand. Kommunens beredskapsråd er et samarbeidsorgan mellom 

kommuneledelsen og eksterne institusjoner (politi, sivilforsvar, brann, røde kors, universitetet 

og heimevernet). Rådet møtes årlig. 

 

Slik beredskapsarbeidet er organisert, er det lagt opp til å følge de normale styringslinjene 

både under kriser og normal drift. Det gjøres ingen justeringer i kommunens organisasjon på 

etats- og enhetsnivå. 
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I krisesituasjoner i fredstid har rådmannen fullmakter til å disponere midler fra kommunens 

budsjett og omdisponere personell m.m. (Kommunestyret vedtak i k-sak 69/04 om Ås 

kommunes reglement) 

 

Kommunen har ikke et eget budsjett for området beredskap. Rådmannen har gitt føringer til 

kommunalsjefene om at midler skal holdes av til beredskapsformål. Etter hva revisjonen får 

opplyst, gjennomføres planarbeid, Ros-analyser, øvelser og kursing uten at økonomi oppleves 

som en begrensning. Tilbakemeldinger tyder imidlertid på at tilstrekkelig tid kan være en 

faktor med betydning for beredskapsarbeidet. Prioritering av primæroppdraget kan medføre at 

beredskapsarbeid kan bli nedprioritert.  

 

Kommunens beredskapskoordinator har beredskap som et delansvar stipulert til 20 % av sin 

stilling. De resterende 80 % av stillingen er disponert til ansvaret som SLT-koordinator. 

Funksjonen som beredskapskoordinator er et tilleggsansvar som stillingsinnehaveren har og 

ikke en funksjon som tilhører SLT-stillingen. Gjeldende Ros-analyse anbefalte som et 

generelt tiltak at Ås kommune bør vurdere å ansette en egen beredskapskoordinator. 

3.3 Vurderinger 

Kommunen har en beredskapsorganisasjon som er basert på prinsippene om ansvar, nærhet, 

likhet og samvirke. Revisjonen har ikke mottatt innspill som underbygger at 

budsjettsituasjonen er en utfordring for beredskapsarbeidet. Kommunen setter av de ressurser 

som er nødvendig for å ivareta øvelser og kursing.  

Forslaget om å ansette en egen beredskapskoordinator har vært drøftet internt, men er så langt 

ikke etterkommet. Forslaget vil kunne gi økt kapasitet til oppfølging og koordinering av 

beredskapsarbeidet, noe det også er behov for. Revisjonen har forståelse for at en prioritering 

av dette området vil måtte gå på bekostning av et annet felt. Samtidig er beredskap et område 

med økende viktighet som kommunen ikke kommer unna. En avsatt ressurs på 20 % av en 

stilling som skal ivareta koordineringsansvaret for dette arbeidet, er ikke mye. Rådmannen 

bør derfor vurdere om kommunen bør øke sin kapasitet til å lede beredskapsarbeidet i 

kommunen. 

Revisjonen ser ingen åpenbar grunn til at koordineringsressursen bør være plassert under 

oppvekst og kultur. Den overordnete beredskapsplanen gir kommunalsjefene et hovedansvar 

for å følge opp planarbeidet i egen etat. Beredskapskoordinator har ikke oversikt over hvordan 

kommunalsjefene ivaretar dette ansvaret.  En vurdering av å øke kapasiteten bør derfor også 

omfatte organiseringen. Samfunnssikkerhet og beredskap er et område som berører hele 

kommunens organisasjon og som det derfor kan være naturlig at rådmannen har et grep om. 

En plassering av denne ressursen i rådmannens stab vil kunne bidra til å styrke rådmannens 

oppfølging av beredskapsområdet. 
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4 Etterlevelse av lovkrav 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Revisjonskriterier 

Forskrift om kommunal beredskapsplikt pålegger kommunen å utarbeide en helhetlig  

Ros-analyse som skal kartlegge, systematisere og vurdere sannsynligheten for uønskede 

hendelser som kan inntreffe og hvordan disse kan påvirke kommunen. Med utgangspunkt i 

Ros-analysen skal kommunen utarbeide en overordnet beredskapsplan. Ved behov skal 

kommunen foreta ytterligere Ros-analyser.  

 

Beredskapsforskriften stiller en rekke konkrete krav til hva både Ros-analysen og 

beredskapsplanen skal omhandle. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har gitt ut 

egne veiledere for å bidra til en felles forståelse av bestemmelsene og hvordan kommunen kan 

oppfylle kravene. 

 

Revisjonskriterier: 

a) Ros-analysen skal som et minimum omfatte: 

 Eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen. 

 Risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning for 

kommunen. 

 Hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre. 

 Særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk 

infrastruktur. 

 Kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en uønsket 

hendelse og evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet. 

 Behovet for befolkningsvarsling og evakuering. 

b) Som et minimum skal den overordnede beredskapsplanen inneholde: 

 Plan for kommunens kriseledelse. 

 Varslingslister. 

 Ressursoversikt. 

Problemstilling nr 2: 

Etterlever kommunen kravene til kommunal beredskapsplikt i forskrift om 

kommunal beredskapsplikt? 

• Risiko- og sårbarhetsanalyse. 

• Overordnet beredskapsplan. 

• Beredskapsplaner i de ulike tjenesteområdene. 

• Samarbeid med andre kommuner og bedrifter etc. 

• Øvelser og opplæring. 

• Evaluering av øvelser og uønskede hendelser. 

• Skriftlig dokumentasjon på etterlevelse av forskriften. 
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 Evakueringsplan og plan for befolkningsvarsling. 

Beredskapsplanen skal revideres årlig og øves hvert annet år. Den skal samordne og integrere 

øvrige beredskapsplaner med utgangspunkt i de uønskede hendelsene som er kartlagt i Ros-

analysen. 

Kommunen skal i tillegg ha et system for opplæring som sikrer at alle som er tiltenkt en rolle i 

kommunens krisehåndtering har tilstrekkelige kvalifikasjoner. Kommunen skal dokumentere 

skriftlig at forskriftens krav er oppfylt. 

4.2 Faktabeskrivelse 

 Ros-analyse 4.2.1

Den helhetlige Ros-analysen er datert juni 2015. Analysen peker på at Ås kommune generelt 

er sårbar i forhold til hendelser som følger av transport på jernbane og vei, bortfall av IKT, 

kraftforsyning og pandemier. Kommunens sentrale beliggenhet gjør at det er god og rask 

tilgang på beredskapsressurser. Økt fokus på beredskap de senere årene gjør at kommunen i 

følge Ros-analysen, er bedre forberedt på uønskede hendelser enn tidligere. 

 

I DSBs kommuneundersøkelse for 2015, var Ås kommunes tilbakemelding positiv på bl.a. 

følgende områder
2
: 

 Det er utarbeidet mål for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.  

 Overordnet plan er utarbeidet med utgangspunkt i helhetlig Ros-analyse. 

 Ros-analysen og overordnet plan er forankret i kommunestyret. 

 Overordnet plan inneholder i stort de elementer den skal. 

 Kommunen er fornøyd med veiledningen fra Fylkesmannen. 

 Skoleskyting inngår i den helhetlige Ros-analysen. 

 

Tilbakemeldingen inneholdt også områder som har et forbedringspotensiale: 

 Ros-analyse er utarbeidet men det er ikke utarbeidet plan for oppfølging av analysen.   

 Ikke alle har fått full opplæring.  

 Den siste gjennomførte øvelsen av den overordnete beredskapsplanen er ikke evaluert. 

 Overordnet beredskapsplan er delvis samordnet med beredskapsplaner for alvorlige 

hendelser ved barnehager, skoler og andre utdanningsinstitusjoner.  

 Scenariet "skoleskyting" er ikke øvet. 

 

Den helhetlige Ros-analysen identifiserte 42 uønskede hendelser, fordelt som naturhendelser, 

store ulykker og tilsiktede hendelser. 9 av disse hendelsene ble analysert med tanke på risiko 

og sårbarhet. For hver hendelse ble konsekvenser for driften og behovet for befolknings-

varsling og evakuering vurdert. Analysen foreslår i alt 44 tiltak som skal redusere risiko som 

knytter seg til de 9 hendelsene som er vurdert i analysen: 

  

                                                           
2
 Direktoratet for sivilt beredskap sin undersøkelse om samfunnssikkerhet i landets kommuner. 
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Hendelse Foreslåtte tiltak (forkortet) 

Ekstremvær.  Utbedre overvannsystemer 

 Rydde traseer for luftspenn.  

Større skogbrann, 

Eldor. 
 Vurdere om planen for befolkningsvarsling er god nok. 

 Varsle via hjemmesidene om bålforbud eller skogbrannfare. 

 Restriksjoner for bruk av ild. 

 Planer for evakuering. 

Kvikkleireskred i 

bolig- og 

næringsområde. 

 Ingen bygging i skredutsatte områder. 

 Geotekniske vurderinger. 

 Revidere reguleringsplaner som omfattes av faresonen. 

 Forbud mot utbygging og restriksjoner på mindre tiltak.  

 Skredsikre bebygde arealer innenfor faresonen.  

 Informere beboere og grunneiere i skredutsatte områder om grunnforholdene.  

 Restriksjoner på endring av bygg og tomt. 

 Innføre/forsterke rutiner for gravemelding i utsatte områder. 

Influensapandemi.  Informasjon om håndhygiene og behov for isolasjon for å unngå smittespredning. 

 God smittevernplan i kommunen som revideres og øves jevnlig. 

 Gode beredskapsplaner i kommunens institusjoner, som revideres og øves jevnlig. 

 Plan for drift med redusert bemanning, som revideres og øves jevnlig. 

 Plan for isolering av syke 

Langvarig bortfall av 

strøm. 
 Oversikt over utsatte personer og en plan for bistand og/eller evakuering ved 

langvarig bortfall av strøm. 

 Ha et godt samarbeid sivilforsvaret og frivillige organisasjoner. 

 Vurdere behov for alternativ sambandsløsning. 

 Kartlegge og vurdere behovet for nødstrøm i kommunen. 

 Langvarig bortfall av strøm bør være utgangs-punkt for en øvelse. 

 Ha oversikt over utsatte personer og en plan for bistand og/eller evakuering ved 

langvarig bortfall av strøm. 

Langvarig bortfall av 

vann. Forurensning 

av vann. 

 Planer og rutiner for VAR evalueres hvert år. 

 Vedlikeholdsplan revideres jevnlig. 

 Sørge for minimal tilgang til høydebassengene. 

Togulykke.  Plan for evakuering. 

 Vurdere dagens varslingssystemer  

 Samordne ROS-analyser og beredskapsplaner med politi og Jernbaneverket. 

 Samøvelser med Jernbaneverket og togselskaper. 

 Utrede behov for et alternativ til undergang på fylkesvei 152 gjennom Ås sentrum. 

Langvarig bortfall av 

IKT. 
 Vurdere innkjøp av satelittelefon for å møte et eventuelt bortfall av IKT. 

 Jevnlig revidere kommunens beredskapsplan for bortfall av IKT 

 Langvarig bortfall av IKT er utgangspunkt for en øvelse. 

 Beredskapsplan for bortfall av IKT ved den enkelte institusjon som øves jevnlig. 

 Holdningsarbeid og kompetanseheving blant ansatte i forhold til 

informasjonssikkerhet. 

 Avtale systematisk vedlikehold av kjølesystem til server. 

 Installere brannslukningssystem i serverrom. 

Tilsiktet alvorlig 

hendelse på skole 

(skyting). 

 Alle skoler, barnehager og institusjoner gjennomfører regelmessige Ros-analyser. 

 Alle skoler, barnehager og institusjoner lager beredskapsplaner som øves jevnlig. 

 Både overordnet kommunal beredskapsplan og lokale beredskapsplaner må 

inneholde en evakueringsplan.  

 Føre tilsyn med alle skoler og barnehager for å påse at Ros-analyser og 

beredskapsplaner er laget. 

 Skoler og barnehager jobber aktivt med anti-mobbing, inkludering og annet 

forebyggende arbeid. 

 Utrede om dagens varslingssystem er godt nok, både lokalt og sentralt. 

 Samarbeid med politiet med lav terskel for å melde bekymring. 

 Kommunens kriseledelse har denne hendelsen som et øvingsscenario. 
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I tillegg ble følgende generelle tiltak foreslått: 

 Gjennomføre flere øvelser på alle nivåer.  

 Bruke de uønskede hendelsene som øvingsscenarioer. 

 Kommunen bør vurdere å ansette en egen beredskapskoordinator. 

 Vurdere om dagens system for befolkningsvarsling er tilstrekkelig. 

 Ta initiativ til videre samarbeid og øvelser med NMBU. 

 Vurdere ytterligere bruk av kartverktøy og geografiske informasjonssystemer 

beredskapssammenheng. Slike verktøy kan gi et bedre grunnlag for å se sammenheng 

mellom ulike risikofaktorer.  

 Både overordnet kommunal beredskapsplan og de lokale beredskapsplanene må 

inneholde evakueringsplan. 

 

I følge beredskapskoordinator jobbes det med flere av tiltakene ved enhetene. Det er 

imidlertid ikke gitt ut et formelt oppdrag om hvordan tiltakene skal følges opp. Kommunen 

har heller ingen samlet status for tiltakene. Det er derfor uklart hvilke tiltak som er avvist, 

hvilke som skal følges opp og hva status for oppfølgingen er. 

 

Ros-analysen anbefaler at atomulykke, industriulykke og omdømmesvikt blir analysert neste 

gang. 

 Overordnet beredskapsplan 4.2.2

4.2.2.1 Kriseledelsesplan 

Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008-2011) er overordnet og koordinerende for 

samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i kommunen. Planen ble vedtatt av 

kommunestyret 28.11.2007 og er oppdatert senest 7.5.2013. I følge beredskapskoordinator 

bygger planen dels på forutsetninger som ikke lenger er holdbare, samt at begreper og tekst til 

dels også er feil. De mål som angis må knyttes opp til kommuneplanen. Revisjonen får 

opplyst at planen er under revidering. 

 

Kriseledelsesplanen gir kommunalsjefene et hovedansvar for å videreføre planarbeidet 

innenfor egen etat. Dette innebærer bl.a. å: 

 

 opprettholde normal drift i etaten. 

 delta i kommunens øverste kriseledelse. 

 kjenne til kriseplanen, og sørge for at egne ansatte også er kjent med planen. 

 utarbeide Ros-analyser for egen etat og sørge for at nødvendige tiltak blir iverksatt når 

analysene avdekker mangler.  

 sørge for at rutiner og retningslinjer knyttet til beredskap i egen etat til enhver tid er 

oppdatert, samt sørge for at disse er kjent for de ansatte i virksomheten.  

 sørge for at de virksomhetene eller enhetene hvor beredskapsnotat er påkrevd, har 

slike notat.  



 Follo distriktsrevisjon IKS: Samfunnssikkerhet og beredskap – Ås kommune 

 

18 

 gjennomføre øvelser i etaten for å kunne møte kriser og katastrofer.  

 ha klare varslingsrutiner og varslingslister både innad i egen etat og til kommunens 

øverste kriseledelse. 

 ha rutiner for ivaretakelse av egne medarbeidere i en krisesituasjon. 

(Noe forkortet) 

4.2.2.2 Varslingslister 

Beredskapsplanen inneholder varslingslister for ulike grupper det kan være aktuelt å kalle inn.  

Etter hva revisjonen kan se, er noen av varslingslistene oppdaterte til dagens status. Datoen 

for oppdatering på hver side, er derimot ikke oppdatert. Det kan derfor ikke verifiseres at alle 

listene er korrekte. 

4.2.2.3 Ressursoversikt 

Planen omfatter ressurser som er nødvending for at kriseledelsen skal kunne fungere. Det er 

imidlertid ingen oversikt over ressursbehov som gjenspeiler risiko og sårbarhet som 

fremkommer gjennom Ros-analysen. Dette gjelder oversikt over ressurser kommunen selv 

disponerer og hvilke som er tilgjengelig hos andre aktører. 

4.2.2.4 Evakueringsplan 

Kriseledelsesplanen omhandler evakuering av personer fra et skadeområde. Evakuering 

iverksettes av politiet, mens kommunen i hovedsak har en støtterolle. Eksempler på 

kommunale oppgaver er innkvartering, bistand fra kriseteam, transport, registrering og 

forpleining. Kommunen tar utgangspunkt i at evakuering kan være planlagt eller måtte 

organiseres uten forutgående varsel. Kommunen har planer for hvilke lokaler som skal 

benyttes til innkvartering. 

4.2.2.5 Revidering og øvelser 

Øvelser skal gjennomføres minimum hvert annet år. Etter større revisjoner av 

kriseledelsesplanen og i situasjoner hvor sentrale personer i kriseledelsen er nye i rollen, skal 

det gjennomføres øvelse uavhengig av om det er to år siden forrige øvelse. Scenarioene fra 

øvelsene skal primært baseres på kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse. Som en 

del av planleggingen skal det vurderes om øvelse sammen med andre relevante aktører er 

hensiktsmessig. 

 

Det blir også vist til at når uønskede hendelse skjer ved en virksomhet, er det en innarbeidet  

praksis å drøfte hva som kan læres av hendelsen og hvilken overføringsverdi den har for andre 

enheter. 

 

Det ble gjennomført en samøvelse med fylkesmannen høsten 2015. Scenariet var en 

bussulykke i Ås med skoleelever fra Vestby. Kommunen følger opp læringspunkter fra denne. 

Det er planlagt en øvelse i uke 38 og 39 i 2016 på begge ungdomsskolene med fokus på 

pågående livstruende vold (PLIVO). 

 

Ås kommune er også invitert til å delta i en større øvelse i regi av fylkesmannen 19.januar 
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2017. Øvelsen vil være en "table-top" øvelse hvor kommunens kriseledelse skal øves 

(deltakerne er samlet i et rom og arbeider med problemstillinger etter innspill fra øvingsleder 

og eventuelt en spillstab). 

4.2.2.6 Samordning av planer 

Kommunen skal utkvittere at beredskapsplanlegging innenfor de uønskede hendelsene som er 

kartlagt i Ros- analysen, er samordnet med relevante aktører. Beredskapsplanen skal videre 

sikre at etater og enheters håndtering av uønskede hendelser er samordnet. Revisjonen kan 

ikke se at det finnes beredskapsplaner utledet av Ros-analyse og overordnet plan, som er 

samordnet og integrert gjennom overordnet plan. Det vises ellers til kapittel 5 om andre 

plandokumenter.  

4.2.2.7 Samarbeid med andre aktører 

Den overordnete beredskapsplanen viser til den ansvarsfordelingen som eksisterer mellom 

kommune, politi og fylkesmannen for ledelse av innsatsen. Planen redegjør for hvordan 

helsetjenestene skal gi bistand til nabokommunene. Planen trekker også frem sivilforsvaret, 

røde kors og universitetet for miljø og biovitenskap som virksomheter som kan bistå ved en 

krise, i tillegg til politi, brann- og redningsvesen. 

4.2.2.8 System for opplæring 

I følge den overordnete beredskapsplanen er opplæring i krisehåndtering en obligatorisk del 

av nyansatt-opplæringen for personer i rådmannens ledergruppe. Opplæring skal skje så raskt 

som mulig etter ansettelse og fortrinnsvis gjøres gjennom deltakelse på relevante kurs ved 

Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap. Midler til kursdeltakelse skal 

til en hver tid være tilgjengelig i rådmannens budsjett. Beredskapskoordinator følger opp dette 

i forhold til den enkelte i ledelsen. 

4.2.2.9 Dokumentasjon 

Relevante uønskede hendelser som inngår i den helhetlige Ros-analysen, er integrert og 

videreført i kommunens planlegging etter plan- og bygningsloven. (jf. kap. 5). Kommunens 

helhetlige Ros-analyse og overordnete beredskapsplan er dokumentert og forankret politisk. 

Øvelser dokumenteres og system for opplæring inngår i den overordnete beredskapsplanen. 

Samfunnssikkerhet og beredskap er et eget område i kommunens arkivsystem P 360. 

Beredskapskoordinator viser til at han påser at alt arkivverdig materiale om temaet arkiveres i 

P 360. 

4.3 Beredskapsplaner på etats- og enhetsnivå 

Krav om beredskapsplaner fremkommer også i en rekke sektorlover. Kommunal 

beredskapsplikt etter Sivilbeskyttelsesloven (2010), fører ikke til at krav om spesifikke 

beredskapsplaner etter sektorlovgivningen faller bort.  Plikten til å utarbeide beredskapsplaner 

gjelder bl.a. for: 

 Helse- og omsorgstjenester eller sosialtjenester kommunen er ansvarlig for 

(Helseberedskapsloven). 

 Helse- og omsorgstjenester. Planen skal samordnes med øvrige beredskapsplaner 

(Helse- og omsorgstjenesteloven). 
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 Miljørettet helsevern (Folkehelselovens kapittel 3). 

 Arbeids- og velferdsforvaltningen. Sosialberedskapsplanen skal samordnes med 

kommunens øvrige beredskapsplaner. (Lov om sosiale tjenester i arbeids- og 

velferdsforvaltningen). 

 Vern mot smittsomme sykdommer (Smittevernloven). 

 Drikkevann (Drikkevannsforskriften). 

 

I tillegg er det lover som pålegger kommunen beredskapsplikt og/eller å gjennomføre Ros-

analyser, men ikke nødvendigvis å utarbeide beredskapsplaner. Eksempler på dette er: 

 

 Etablering og drift av et brannvesen (Brann- og eksplosjonsvernloven). 

 Akutt forurensning (Forurensningsloven). 

 Ros-analyse av areal til utbyggingsformål (Plan- og bygningsloven). 

 

Revisjonen er blitt forelagt følgende beredskapsplaner som er utarbeidet på etat og 

enhetsnivå: 

 Beredskapsplan for helse- og sosialetaten i Ås kommune. 4.3.1

Ås kommune har valgt å utarbeide en samlet beredskapsplan for helse- og sosialetaten som 

dekker de tjenestene kommunen er ansvarlig for etter de lovkrav som gjelder for disse 

tjenestene. Beredskapsplanen omfatter delplaner/områder som vedrører: 

 Tjenester ved institusjon. 

 Forebyggende helsetjeneste. 

 Hjemmesykepleie. 

 Smittevern. 

 Sosiale tjenester (NAV og barnevern). 

 Katastrofeplan for Ås kommune. 

 

Eksempler på temaer av mer felles art vedrører organisering, ansvar, oppgaver, forutsetninger, 

ambulanse/transport, materiell mm. Det er bl.a. forutsatt at sikring og opprettholdelse av 

vannforsyning og avløp ivaretas av teknisk etat. 

 

Planen, som er unntatt offentlighet, henviser i flere underpunkter til begreper som krig, 

krigssituasjonen, overgang fra fred til krig og krigsscenario uten at det fremkommer hva som 

ligger i det. 

 Beredskapsplan for vannforsyning og avløp 4.3.2

Beredskapsplanen for vannforsyning er vedtatt i 2001 og senest revidert 25.11.2011. Planen 

omfatter hele vannforsyningen i kommunen, med unntak av vannbehandlingsanlegget. Ås 

kommune kjøper ferdigbehandlet vann fra Oppegård vannverk, som eies og drives av 

Oppegård kommune. Det forutsettes at det er utarbeidet egen beredskapsplan for 

vannbehandlingsanlegget. 
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Akutte forurensninger av vannkilden eller uønskede hendelser som ikke er direkte relatert til 

det kommunale vannforsyningsnettet, omfattes ikke av denne beredskapsplanen. Ved slike 

hendelser som kommunen varsles om, skal ansvarlig ved kommunalteknisk avdeling sørge for 

varsling til Follo Brannvesen IKS eller politi. 

 

Planen tar utgangspunkt i at det er to grupper av hendelser som kan ramme vannforsyningen: 

 Hendelser som påvirker vannets kvalitet. 

 Hendelser som påvirker tilgjengeligheten av vann. 

 

Det er gjennomført en Ros-analyse basert på uønskede hendelser som kan inntreffe. Planen 

har også beregninger av behovet for nødvann til befolkningen generelt og til 

helseinstitusjoner. 

 

Beredskapsplanen for avløp er bygget opp etter samme mal som vannforsyningsplanen. 

Planen er revidert siste gang i 2012.  

4.4 Beredskap innen særskilte områder 

Kontrollutvalget har bedt om at områdene skole, terror og naturulykker (ref. kap. 5), sees 

nærmere på. Flere av de uønskede hendelsene i Ros-analysen kan gi samme type 

konsekvenser. Dersom f.eks. strømmen blir borte, blir konsekvensene de samme enten det 

skyldes ekstremvær eller noe annet. Tiltak som forebygger eller begrenser skade ved en type 

hendelser kan derfor også være relevante i forhold til andre hendelser som kan inntreffe. 

 Skole 4.4.1

Flere av de uønskede hendelsene som inngår i Ros-analysen, vil ha konsekvenser for skolene, 

slik som for andre enheter. Ekstremvær, pandemi, bortfall av strøm, vann eller IKT, vil skape 

vansker ved en skole som for andre enheter. Alvorlighetsgraden kan imidlertid være ulik fordi 

enhetenes sårbarhet i forhold til en konkret hendelse er ulik. Tiltak må derfor vurderes ut fra 

sårbarheten til de som rammes. Eldre skolebarn vil som eksempel kunne sendes hjem i en gitt 

situasjon, mens dette ikke er like gjennomførbart for de yngste elevene. 

 

Revisjonen får opplyst at de risikoer og tiltak som fremkommer i den helhetlige Ros-analysen 

ikke har vært systematisk vurdert med tanke på hvordan skolene skal forholde seg til de 

hendelsene som analysen trekker frem.  

 

Skolene har ingen egen beredskapsplan, men har i likhet med barnehagene, tilgang til 

"kriseportalen.no" gjennom en abonnementsordning. Dette er et system som inneholder 

rutiner for forebyggende, akutt og langsiktig oppfølging av alle aktuelle temaer. Temaene 

omhandler førstehjelp, beredskapstiltak, sykdom og ulykker, dødsfall, seksuelle overgrep, 

vold, mobbing, personlige problemer, familieproblemer, trussel mot skolen eller barnehagen, 

flerkulturelle utfordringer mm. 

 

Brannøvelser er vektlagt og blir regelmessig øvet. Det er imidlertid ingen plan for hvordan 

undervisningen skal føres videre dersom en brann eller andre forhold medfører at skolen må 
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finne andre lokaler. Dette gjelder forhold som hvor driften skal videreføres, hvordan skal dette 

organiseres, hva kreves av utstyr, hvor kommer utstyret fra, hvem skaffer det, når er det klart, 

hvilken informasjon skal sendes ut osv. Det er ingen kobling mellom kommunens Ros-

analyse og kriseportalen.  

 

Revisjonen får opplyst at kommunens intensjon er at skolene skal ha en beredskapsplan. 

Strukturen på planen er så langt ikke fastsatt. I et uformelt samarbeid skolene imellom, har det 

dessuten vært diskutert å utarbeide tiltakskort for ulike hendelser. 

 

Ved skolen som revisjonen besøkte ga rektor uttrykk for at skolen må ha en plan for hvordan 

kritiske hendelser som en terrorsituasjon/skoleskyting skal håndteres. Skolene har f.eks. ikke 

et system for å varsle elevene i klasserommet. Generelt har skolen et system for raskt å kunne 

varsle foreldrene gjennom "mobilskole" som er et system for å bruke SMS til å kommunisere 

mellom skolen og hjemmet. 

 

Revisjonen får opplyst at mellom skolene er det stor vilje til å bistå hverandre, både i 

planarbeid og ved uønskede hendelser. Skolene har god erfaring med å måtte improvisere og 

finne løsninger ved mindre dramatiske hendelser som kan inntreffe, som for eksempel 

sykefravær. Bekymringen for at skolen ikke skal løse slike hendelser selv om den ikke har 

skrevne beredskapsplaner for hendelsene, er derfor mindre. 

 Terror 4.4.2

Ros-analysen peker på terrorangrep som en mulig hendelse. Hendelsen ligger tett opp til 

andre hendelser som vil ha de samme tiltakene knyttet til seg. Analysen for hendelsen 

skoleskyting inneholder derfor relevante tiltak for områdene terrorangrep, gisselsituasjon, 

bombetrussel og kidnapping. Dette er hendelser som foreløpig ikke er analysert.  

 

Det fremgår i handlingsprogrammet for 2016-2019 (jf. pkt. 5.2.3) at kommunen skal definere 

tiltak mot terror og utarbeide plan for terrorberedskap ved skoler og barnehager høsten 2016. 

 Kritisk infrastruktur 4.4.3

Veilederen til forskrift om kommunal beredskapsplikt peker på at stabil kraftforsyning er helt 

nødvendig for å opprettholde en rekke kritiske samfunnsfunksjoner som IKT, bank og finans, 

helse og sosialtjenester, politi og nødetater. I tillegg vil husholdningene rammes direkte ved 

bortfall av strømleveranser, for eksempel når det gjelder oppvarming der det ikke er 

alternativer til elektrisitet som oppvarmingskilde. I kombinasjon med ekstrem kulde og 

nedbør vil bortfall av strøm raskt true liv, helse og materielle verdier i samfunnet. Kommunen 

skal legge vekt på ansvar for teknisk drift og egne institusjoner (for eksempel sykehjem, 

omsorgsboliger og personer i hjemmebasert omsorg) og behovet for å opprettholde egen 

forsvarlig drift. Dette omfatter systemer og rutiner for backup og reserveløsninger, herunder 

vurdering av kommunens avhengighet av IKT-systemer og deres robusthet. Langvarig 

strømbrudd blir i beredskapssammenheng vurdert som kanskje den mest alvorlige trusselen 

mot vårt moderne samfunn. Dette er forhold som det i følge DSB, skal planlegges beredskap 

for. 
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Konsekvensene av et strømbrudd kan være vanskelig å forutse. Spesielt gjelder dette bortfall 

av elektroniske kommunikasjonstjenester (Ekom). DSB legger også vekt på betydningen av 

elektronisk kommunikasjon (ekom) for effektiv krisehåndtering.
3
 Det er viktig at kommunen 

kartlegger hvilke ekomtjenester den er avhengige av for å utføre viktige oppgaver og 

opprettholde kontinuitet i nødvendige funksjoner som kommunen skal yte i enhver situasjon.  

Kommunene bør kartlegge hvilke alternative løsninger til for eksempel mobiltelefoni som er 

tilgjengelig, hvilke det er mulig å anskaffe og utarbeide en ressursoversikt over hvordan 

alternative løsninger kan fremskaffes i en krisesituasjon. 

4.5 Vurderinger 

Kommunen har en helhetlig Ros-analyse fra juni 2015 som identifiserer i alt 42 hendelser, 

hvorav 9 er analysert. Analysen inneholder en rekke tiltak som skal ligge til grunn for det 

videre beredskapsarbeidet i kommunen. Etter revisjonens vurdering tilfredsstiller Ros-

analysen de vesentligste kravene i beredskapsforskriften. Revisjonen vil peke på at Ros-

analysen skal omhandle kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes 

for en uønsket hendelse og evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har 

inntruffet. Denne delen av analysen kunne vært tillagt større vekt. 

 

Revisjonen mener dessuten at kommunen burde følge opp de foreslåtte tiltakene på en mer 

strukturert måte slik at den hadde en status for beredskapsarbeidet og et grunnlag for å utvikle 

beredskapsplaner for ulike deler av organisasjonen. 

 

Kommunen har en kriseledelsesplan, som er utarbeidet etter beredskapsforskriftens norm for 

den overordnete beredskapsplanen. Planen er vedtatt av kommunestyret i 2007, men er 

revidert flere ganger, senest 7.5.2013. Samtidig er det varslingslister som er oppdaterte pr. i 

dag, men uten at dato er angitt. Det er derfor uklart hvor oppdatert planen egentlig er. 

Kommunen planlegger å utarbeide en ny beredskapsplan høsten 2016. Kommunen har heller 

ikke utviklet beredskapsplaner som tar utgangspunkt i den overordnete beredskapsplanen. 

Dermed faller også grunnlaget for å samordne planer og koordinere ressursbruk, bort. Krav 

om evakuering, opplæring, samarbeid med andre aktører og dokumentasjon er imidlertid 

ivaretatt.  

 

Kommunen skal som et minimum utkvittere at beredskapsplanlegging innenfor de uønskede 

hendelsene som er kartlagt i den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen er samordnet med 

relevante aktører. Fylkes-ROS og Fylkesmannens beredskapsplanlegging er et viktig 

samordningsgrunnlag for utarbeidelse av kommunens overordnede beredskapsplan. Andre 

eksterne ledd kan være brann- og redningsetater, politiet, heimevern, sivilforsvar, frivillige 

organisasjoner, elektrisitets- og vannforsyning, teleaktører. Samordningen skal gjøres med 

utgangspunkt i den overordnete ROS-analysen. DSB peker på at dette kan avdekke behov for 

å gjennomføre ny beredskapsplanlegging for hendelser som ikke inngår i enhetenes 

                                                           
3
 Veiledning til forskrift om kommunal beredskapsplikt, 2012, side 25. 
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beredskapsplaner. Revisjonen vil også peke på at det er viktig å avklare ressursspørsmål, og 

hvilke forventninger enhetene har til hva andre enheter skal bidra med i en gitt situasjon. 

 

Et annet poeng er at beredskap ikke bare handler om den første fasen av en krise. Krisen 

skaper også konsekvenser som må håndteres ut fra hensynet til fortsatt tjenesteproduksjon. 

Hvis f.eks. et bygg brenner ned, vil det umiddelbare tiltaket være å få alle i sikkerhet og 

slukket brannen. Konsekvensene kan være at brukerne av bygget nokså raskt må få etablert 

driften et annet sted. Revisjonen mener denne type konsekvenser for driften også bør være en 

del av beredskapsplanleggingen, så langt dette er hensiktsmessig. 

 

Når revisjonen velger å fremheve temaet strømbrudd og bortfall av Ekom spesielt, er det fordi 

konsekvensene av langvarig strømbrudd er et viktig tema som kommunene må ta hensyn til i 

sin beredskapsplanlegging. En slik situasjon vil i løpet av kort tid kunne lamme det meste av 

kritiske samfunnsfunksjoner. Av særlig viktighet er konsekvensene for ekom-tjenester som 

også berører evnen til å lede en krise. Ut fra den vektlegging som dette temaet har ellers i 

diskusjoner om beredskap, kan dette være et område som også Ås kommune bør gi økt 

oppmerksomhet. 

 

Kommunens beredskapsplan for helse- og omsorgstjenestene er forankret i lovverk som 

gjelder spesielt for disse tjenestene. Planen inneholder flere av de elementene som det stilles 

krav om i forskrift om kommunal beredskapsplikt. Planen er imidlertid ikke forankret i den 

helhetlige Ros-analysen og den overordnete beredskapsplanen etter sivilbeskyttelsesloven.  

Det samme gjelder for beredskapsplanene for vannforsyning og avløp.  

 

Kommunen bruker begreper som terror og krig ifm. med hendelser og planer. Revisjonen 

mener kommunen bør være noe mer kritisk i begrepsbruken. En terrorhendelse kan kreve 

samme håndtering som en voldshendelse, men en voldshendelse blir ingen terrorhendelse selv 

om den er alvorlig. Det vises til definisjonen av terror i kap. 2 som legger vekt på terrorens 

hensikt om å nå politiske, religiøse eller ideologiske mål. Skolene bør fokusere på selve 

hendelsen og håndteringen av den. En terrorberedskapsplan vil, slik terror er definert, kreve 

helt andre forebyggende tiltak enn det kommunen kan iverksette. 

 

Revisjonen viser til at nødetatene bruker begrepet PLIVO (Pågående livstruende vold). Som 

ett av flere oppfølgingstiltak etter hendelsene 22. juli 2011, er det utviklet en prosedyre for 

samvirke ved denne type hendelser. En PLIVO-aksjon defineres som en pågående situasjon 

hvor en eller flere gjerningspersoner utøver livstruende vold med våpen/farlige gjenstander 

mot flere uskyldige personer, og hvor politiet skal gå i direkte innsats for å nøytralisere 

gjerningspersonen/gjerningspersonene for å redde liv og begrense skade. Brann og helse skal 

aktivt bistå med livreddende tiltak. I lys av dette mener revisjonen at kommunen bør innrette 

sine planer mer mot hendelser som kan medføre plutselig livstruende vold, og tone ned terror-

aspektet. 

 

I helseberedskapsplanene og planene for vann og avløp henvises det til begreper som krig, 
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krigssituasjon og krigscenario. Det er uklart hvordan dette skal forstås, og revisjonen mener 

disse begrepene bør unngås.  

 

Revisjonen registrerer også at helseberedskapsplanen i Ås kommune er unntatt offentlighet. 

Beredskapsplanen for helse- og sosialetaten i Ås kommune består av flere planer. Dels er det 

uklart hvilke deler av denne planen det er som ikke er offentlig. Dernest bør planen merkes 

med riktig beskyttelsesgrad og henvisning til korrekt hjemmel. Revisjonen mener at 

kommunen også bør vurdere om graderingen kan unngås.  
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5 Plandokumenter 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Revisjonskriterier 

På bakgrunn av den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal kommunen utarbeide 

langsiktige mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging av samfunnssikkerhets- og 

beredskapsarbeidet
4
. Det heter videre at kommunen skal "vurdere forhold som bør integreres i 

planer og prosesser etter plan- og bygningsloven". 

 

Veiledningen til beredskapsforskriften presiserer at kommunen har plikt til å integrere 

samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i den ordinære, langsiktige virksomhetsstyringen 

på lik linje med kommunens oppfølging av annet sektoransvar. Dette innebærer at 

retningslinjer for arealbruk skal inngå som en del av den kommunale planstrategien og danne 

basis for det mer konkrete arbeidet med kommuneplanens arealdel. Plan- og bygningsloven 

krever at risiko- og sårbarhetsanalyser skal utarbeides for alle utbyggingsplaner. Analysen 

skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til 

utbyggingsformål. Loven pålegger ikke å utarbeide beredskapsplaner. 

 

Lovverket stiller ikke spesifikke krav om hvordan kommunen skal strukturere sitt planverk 

for beredskap. Det er f.eks. ikke et lovkrav at hver virksomhet skal ha sin egen 

beredskapsplan. Kommunen skal imidlertid dokumentere at kravene i forskrift om kommunal 

beredskapsplikt og i sektorlover, er oppfylt. Revisjonen mener derfor at en rimelig slutning 

må være at kommunen skal ha planer som dokumenterer hvordan dens ulike organisasjons-

ledd skal imøtekomme de krav lovverket setter til beredskap og til de risikoområdene som er 

identifisert gjennom Ros-analyser.  

 

Handlingsdelen av kommuneplanen skal anvise hvordan samfunnssikkerhetstemaer fra Ros-

analysen skal følges opp. Det kan for eksempel handle om hvordan kommunen skal møte 

konsekvensene av klimaendringer, jordvern, matsikkerhet, smittevern, etc. Det bør utarbeides 

retningslinjer for sektorenes arbeid med samfunnssikkerhet, som utarbeidelse av sektorvise 

beredskapsplaner i kommunen. 

 

 

 

                                                           
4
 Forskrift om kommunal beredskapsplikt §3. 

Problemstilling nr. 3: 

Hvordan er beredskap ivaretatt i kommunens plandokumenter? 

• Arealplanleggingen 

• Handlingsprogram og økonomiprogram 

• Andre plandokumenter. 
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Revisjonskriterier: 

 Retningslinjer for langsiktig arealbruk skal inngå som en del av den kommunale 

planstrategien. 

 Det skal utarbeides Ros-analyser for alle utbyggingsplaner. 

 Samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet skal forankres og integreres i kommunens 

planarbeid. 

 Kommunen bør ha retningslinjer for sektorenes arbeid med samfunnssikkerhet, som 

utarbeidelse av sektorvise beredskapsplaner m.m. 

 

5.2 Faktabeskrivelse 

 Planstrategi 5.2.1

Eksisterende planstrategi er datert 3.4.2013 og dekker perioden 2013-2016. Ås kommune har 

utarbeidet et forslag til ny kommunal planstrategi for årene 2017-2020 som ble sendt på 

høring 11.5. 2016. Dette utkastet er lagt til grunn i rapporten. 

 

Planstrategien krever at det i arbeidet med reguleringsplaner skal gjennomføres Ros-analyser i 

tråd med plan- og bygningsloven og gjeldende forskrifter. Planen for kommunens kriseledelse 

og helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse, skal til enhver tid skal være oppdatert og rulleres 

jevnlig. Prioriterte planoppgaver i Ås kommune i 2016-2018 fremgår i vedlegg til strategien. 

Prioriterte planer innenfor beredskap, er plan for kommunens kriseledelse som skal revideres 

hvert annet år og helhetlig Ros-analyse som skal revideres årlig. 

 Kommuneplanen 5.2.2

Kommuneplanens samfunnsdel legger føringer for arealplaner, for handlingsprogram og 

budsjett, samt for de mer spesifikke planene for kommunens tjenesteområder. Planen ble 

vedtatt av kommunestyret 2.9.2015 og gjelder for perioden 2015 – 2027. 

 

Et hovedmål i planen er at kommunen innen 2027 har god beredskap når det gjelder 

samfunnssikkerhet. Kommunen vil: 

 styrke beredskapsarbeidet i egen organisasjon gjennom økt kunnskap, systematisk 

forebyggingsarbeid og testing av beredskap og planverk. 

 samarbeide med private og offentlige aktører for å kartlegge, forebygge og begrense 

uønskede hendelser. 

 kartlegge og forebygge uønskede konsekvenser som følge av bortfall av strøm og 

vannforsyning og bidra til økt geografisk stedsfesting av risiko til bruk i 

arealplanleggingen 

 samarbeide med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) innenfor området 

samfunnssikkerhet og beredskap. 

 

Kommuneplanens arealdel viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og 

arealbruk. Kommuneplanens arealdel omfatter: 
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 Plankart som viser hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av arealer. 

 Planbestemmelser som følger opp målsettingene i kommuneplanen. Bestemmelsene 

utdyper bl.a. hvilke funksjoner som tillates innen for de ulike arealformålene på 

kommunens arealplankart. 

 Planbeskrivelse som gir ytterligere føringer for planarbeidet. Grunnforhold nevnes som en 

tilbakevendende utfordring. Befolkningsvekst og klima forventes å skape nye utfordringer. 

De funn som er gjort i Ros-analysen er oppsummert som skredfare, radon/stråling, 

flomfare, virksomhetsbasert sårbarhet(f.eks, forurensning, brann) og infrastruktur(f.eks. 

økt trafikkbelastning som gir flere ulykker). Som vedlegg til planbeskrivelsen, følger: 

o Konsekvensutredninger som beskriver virkninger for miljø og samfunn av alle nye 

områder for utbygging og vesentlig endret arealbruk i eksisterende områder. 

o Oppdatert Ros-analyse for alle nye utbyggingsområder. Analysen tar utgangspunkt i at 

det stilles krav om risiko- og sårbarhetsanalyser i to lover og på ulike nivå.  

- Lov om kommunal beredskapsplikt krav om at kommunene utarbeider en helhetlig 

risiko- og sårbarhetsanalyse for alle uønskede hendelser som kan oppstå i kommunen 

som geografisk område,  

- Plan- og bygningslovens § 4-3 som krever gjennomføring av risiko- og 

sårbarhetsanalyse i alle arealplaner.  

 

Funn fra Ros-analysene skal integreres i planforslaget. Den helhetlige Ros-analysen er en 

forutsetning for å sikre gode Ros-analyser for konkrete utbyggingsområder som foreslås i 

kommuneplanens arealdel. Ros-analysen skal følges opp med en mer detaljert risiko- og 

sårbarhetsanalyse ved utarbeidelse av reguleringsplan der reell fare identifiseres, beskrives og 

vurderes i forhold til fastsatte sikkerhetskrav i byggteknisk forskrift. 

 Naturulykker 5.2.3

Ros-analysen knytter naturulykker til uønskede hendelser som ekstremvær, skogbrann og 

kvikkleireskred. Revisjonen registrerer at kommunen har rutiner som er egnet til å redusere 

konsekvensene når det gjelder arealdisponering. Ros-analyse gjennomføres for hvert 

utbyggingsprosjekt. Et godt bilde på hvordan dette ivaretas er uttrykt gjennom 

tiltaksformuleringen "det beste tiltaket moe skred er å ikke bygge i skredutsatte områder". 

Beredskapsplaner som håndterer hendelsene, er imidlertid ikke utarbeidet. 

 Handlingsprogram 5.2.4

Handlingsprogram med økonomiplan uttrykker et delmål om at Ås skal ha god beredskap når 

det gjelder samfunnssikkerhet. Handlingsprogrammet lister opp en rekke tiltak som skal 

utføres: 

 

Tiltak 2016 Status, primo juli 2016. 

Revidere kriseledelsesplanen. Under arbeid, ferdigstilles høsten 2016. 

Revidere Ros-analysen. Ikke påbegynt, ferdigstilles høsten 2016. 
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Utarbeide terrorberedskapsplan for 

kommunale barnehager, skoler og 

andre større offentlige bygg.  

Det skal gjennomføres en øvelse på begge 

ungdomsskolene i uke 38 og 39 med pågående 

livstruende vold som tema. Dette skal gi grunnlag for 

terrorberedskapsplan.  

Definere tiltak mot terror ved 

kommunale barnehager og skoler,  

Utføres i etterkant av øvelsen på ungdomsskolene 

Definere tiltak som motvirker 

isolering av etniske eller religiøse 

grupper i befolkningen. 

Det er gjennomført to åpne møter med fokus på 

radikalisering og utenforskap våren 2016. På begge 

møter Mottatte innspill til tiltak er til vurdering og 

kommunen planlegger å gjennomføre flere åpne 

møter. 

Jevnlig holde informasjonsmøter i 

kommunens regi for innflyttere. 

Det er viktig med god informasjon 

om tilbud, rettigheter og plikter, og 

om hvordan man kan bli engasjert i 

frivillige organisasjoner. 

Temaet følges kontinuerlig opp i ulike sammenhenger 

der ansatte og ledelse i kommunen møter innbyggerne. 

Videreutvikle og forsterke 

samarbeidet med NMBU om 

samfunnssikkerhet. 

Det er jevnlige møter mellom beredskapsansvarlig 

NMBU og beredskapskoordinator Ås kommune. 

Felles seminar med ledelsen avtalt til uke 28. 

Arrangere et felles seminar med 

kommunens og NMBU sin 

kriseledelse 

(jf. ovenfor) 

 

Gjennomføre en beredskapsøvelse 

sammen med NMBU. 

Avtales/planlegges på seminar uke 28. 

 

Tiltak i 2017: 

 Definere tiltak mot terror ved andre større offentlige bygninger 

 Samordne beredskapsplanverk mellom NMBU og kommunen.  

5.3 Vurderinger 

Arealplanleggingen etter plan- og bygningsloven følger en omfattende prosess og tar 

utgangspunkt i planstrategi, kommuneplan, planbestemmelser og planbeskrivelser, helhetlig 

Ros-analyse, egne Ros-analyser for hvert utbyggingsprosjekt og konsekvensutredninger 

Kommunens arealplanlegging følger etter revisjonens vurdering, en prosess som tar hensyn til 

beredskapsmessige forhold av betydning. 

 

Ros-analysen beskriver konsekvenser som det er naturlig å videreføre i beredskapsplaner på 

enhetsnivå. Analysen fremmer også forslag til hendelser for senere Ros-analyser.  

Kommunen stiller få krav til hvordan beredskapsarbeidet skal ivaretas i enhetene.  Dette 

gjelder spørsmål som hvorvidt alle enheter skal ha beredskapsplaner, om de skal koordineres 

pr. kommunalområde, krav til hva planene evt. skal omfatte, Ros-analyser, øvelser og 

ajourhold.  

 

Revisjonen etterlyser en mer systematisk oppfølging av disse forholdene i beredskapsplaner 

som dekker enhetsnivået. Følgende modell kan være et utgangspunkt for beredskapsarbeidet 
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og strukturen av beredskapsplaner i kommunen: 

 

Fag- og 
virksomhets-
spesifikke 
beredskaps-
planer

Overordnet beredskapsplan

Plan for kriseledelsen

Smittevern-
plan

Helse- og sosial-
beredskapsplan

Beredskapsplan 
for skoler og 
barnehager

Beredskapsplan 
for teknikk og 

miljø

Andre 
beredskaps-

planer

Planstrategi, kommuneplan, budsjett- og handlingsprogram

Mål, prioriteringer og retningslinjer for beredskapsarbeidet

Risiko- og sårbarhetsanalyser
Overordnet og fag-/ 
virksomhetsrelaterte

Kilde: Fylkesmannen i Møre- og Romsdal

 
 

 

Modellen peker på at kommunen på overordnet nivå sier noe om hvordan kommunen skal 

ivareta beredskapsarbeidet (mål, prioriteringer, retningslinjer), hvilken planstruktur 

kommunen skal ha og hvilke krav som settes. Dette må gjenspeiles i overordnet 

beredskapsplan. Ros-analysen gir innspill både til hvilke føringer kommunen bør gi i sine 

styrende dokumenter og til den overordnede beredskapsplanen. Den overordnede planen skal 

samordne planene på nivåene under. Hvilke planer kommunen skal ha og på hvilket nivå, er 

en vurdering kommunen må gjøre ut fra hvordan den ønsker å styre dette. Revisjonen spiller 

denne modellen inn som et forslag, men understreker at det finnes flere måter å gjøre dette på.  
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6 Befolkningsvarsling og krisekommunikasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Revisjonskriterier 

Informasjons- og kommunikasjonsarbeidet kan ha avgjørende skadeforebyggende og 

skadebegrensende betydning. Kommunikasjonen mot befolkningen kan gi informasjon om 

hva de skal gjøre/ikke gjøre for å minimere konsekvensene av krisen. 

 

Beredskapsforskriften krever at den helhetlige beredskapsplanen bl.a. skal inneholde planer 

for befolkningsvarsling og for krisekommunikasjon med befolkningen. Kommunen må 

vurdere informasjonsbehov og kommunikasjonsutfordringer i forhold til de uønskede 

hendelsene som er kartlagt i Ros-analysen. 

 

Befolkningsvarsling 

DSB sin veileder viser til at massemediene er den viktigste kanalen for å nå hurtig ut til 

befolkningen med viktige meldinger. Politiet er ansvarlig for å bestemme når det skal varsles. 

 

Dersom kommunen ut fra Ros-analysen mener det er et særskilt varslingsbehov som ikke 

fanges opp av gjeldende ordninger for varsling av befolkningen, skal kommunen ta initiativ til 

at behovet utredes nærmere og at det eventuelt etableres en særskilt varslingsordning. 

 

Plan for befolkningsvarsling skal inneholde beskrivelse av gjeldende overordnede ordninger 

og avtaler for varsling av befolkningen. Er det etablert særskilte varslingsordninger skal dette 

beskrives nærmere og dokumenteres i planen. 

 

Krisekommunikasjon 

Krisekommunikasjon skal gi alle berørte et så riktig og oppdatert bilde av hendelsen eller 

krisen som mulig.  

 

Krisekommunikasjon skal være et eget tema i samordningen av kommunens overordnede 

beredskapsplan. Kommunen må samordne sin plan for krisekommunikasjon med andre 

relevante offentlige og private aktørers beredskapsplaner slik at kommunikasjonen fremstår 

som mest mulig samordnet og helhetlig for mottakeren. 

 

Kommunen må også samordne sin plan for krisekommunikasjon med nabokommuner der de 

har et felles risikobilde. En utfordring her er å klargjøre hvem som har ansvar for 

Problemstilling nr. 4: 

Sikrer kommunen god og oppdatert informasjon om krisehåndtering til 

kommunens innbyggere? 

 Formidling av krisehåndtering til innbyggerne. 

 Ansvaret for formidling. 
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krisekommunikasjon på tvers av grensene. 

 

Revisjonskriteriene er basert på de elementer som følger av DSB sin veileder til forskrift om 

kommunal beredskapsplan: 

 Beskrivelse av organiseringen av informasjonsberedskapen. 

 Overordnede og særskilte varslingsordninger. 

 Beskrivelse av ansvar og sentrale funksjoner og oppgaver 

- for informasjonsenheten/-ansvarlige 

- for viktige bidragsytere, som sentralbord, servicetorg, personal, IKT, fagavdelinger 

og ledere som har informasjonsoppgaver under en uønsket hendelse eller krise. 

 Oversikt over og varslingsliste for personell. 

 Kontaktinformasjon for viktige aktører (samarbeidspartnere, myndigheter, medier). 

 Oversikt over særskilte informasjonsbehov og kommunikasjonsutfordringer for uønskede 

hendelser som er kartlagt i den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen. 

 Oversikt over og plan for bruk av medier, kanaler og virkemidler som kan benyttes for å 

nå ut til befolkningen. 

 Oversikt over lokaler og teknisk utstyr. 

 Beskrivelse av alternative kommunikasjonsløsninger ved bortfall av strøm og/eller 

ekomtjenester. 

6.2 Faktagrunnlag 

 Befolkningsvarsling 6.2.1

Kommunens informasjonsstrategi ved krise inngår i kriseledelsesplanen. Planen omhandler 

mål og prinsipper, roller og ansvar i informasjonsarbeidet, aktuelle informasjonskanaler og 

hvilke lokaler og utstyr som skal være tilgjengelig.  

 

Informasjons og kommunikasjonsansvaret er organisert som en del av kriseledelsens ansvar. 

Service- og kommunikasjonssjefen inngår i kriseledelsen. 

 

Den som leder krisehåndteringen er ansvarlig for at informasjon blir gitt korrekt, raskt og 

målrettet til: 

 Servicetorget og egne ansatte for øvrig. 

 Rammede og involverte i krisen (skadde/overlevende/evakuerte). 

 Pårørende/enkeltpersoner. 

 Publikum. 

 Mediene. 

 

Strategien presiserer at informasjonsflyten mellom kriseledelse, servicetorget og egne ansatte 

for øvrig og de involverte i krisen på stedet, må etableres på en hensiktsmessig måte ut fra den 

aktuelle situasjon. 

 

Rådmannen understreker at kommunen ved beredskapsøvelser legger vekt på at øvelsen skal 
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inneholde momenter som utfordrer kommunen på informasjons- og kommunikasjonsområdet. 

 Krisekommunikasjon 6.2.2

Rådmannen har det overordnede informasjonsansvaret i en krise og skal tildele informasjons-

oppgaver i en krise. Ordføreren er talsperson i alle krisesaker.  

 

Kriseledelsen skal ivareta kontakt mot medier, lede pressekonferanser og holde andre 

informasjonsledd oppdaterte. 

 

Servicetorget skal fungere som informasjonskontor for publikum, pårørende, egne ansatte og 

media i en krise. Kontorets skal også henvise til hvor og når informasjon kan fås. 

 

For å bedre kapasiteten ved større hendelser er det derfor etablert en egen katastrofeløsning i 

Oslo og Akershus for inngående telefoner. Hvis en av kommunene ikke har kapasitet til å 

besvare alle henvendelsene vil andre samarbeidende kommuner kunne bistå.  Ås kommune 

har etablert en svargruppe på 6 personer fra service- og kommunikasjonsavdelingen som 

bistår i dette samarbeidet. 

 

Service- og kommunikasjonssjefen har ansvaret for å formidle informasjon til publikum og 

avgjøre hvilke opplysninger som skal gis til publikum og pårørende, ivareta henvendelser fra 

media og videreformidle disse, holde kriseledelsen oppdatert om informasjonsbehovet, 

utarbeide pressemeldinger og sørge for at informasjon blir gitt på kommunens hjemmeside. 

 

Informasjonsstrategien lister opp aktuelle informasjonskanaler som er aktuelle å bruke i en 

krise, angir lokaler for mottak av pressen og for pårørende, pressekonferanser, bemanning av 

funksjoner og hvilket teknisk kommunikasjonsutstyr som skal være tilgjengelig. 

  

Service- og kommunikasjonssjefen opplyser at hun ønsker at planen benevnes 

krisekommunikasjonsplan.  Rollen til service- og kommunikasjonssjefen bør bl.a. gjøres 

tydeligere. Dette revisjonsarbeidet pågår. Det vurderes også om krisekommunikasjonsplanen 

bør være et vedlegg til den overordnede planen 

 

6.3 Vurderinger 

Kommunen har en informasjonsstrategi som er utgitt som en del av kriseledelsesplanen. 

Planen dekker de fleste områder som er anbefalt. Særskilte informasjonsbehov og 

kommunikasjonsutfordringer som er fremkommet gjennom Ros-analysen, er ikke synliggjort 

spesielt. Revisjonen viser dessuten til at flere av de tiltak som fremkommer i Ros-analysen, 

dreier seg om informasjon, varsling og kommunikasjon. Som et eget punkt er det dessuten  

anbefalt at det vurderes om dagens system for befolkningsvarsling er tilstrekkelig. Revisjonen 

antar at det pågående arbeidet med å revidere informasjonsstrategien, følger opp de 

forholdene som Ros-analysen peker på. 

 

Informasjon og kommunikasjon er et sentralt og krevende område under kriser som det neppe 
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kan legges for stor vekt på. Erfaringer fra større kriser viser at informasjonsarbeidet må styres 

for at kriseledelsen skal kunne fungere slik det er tenkt.  

Revisjonen ser at strategien dekker mye av de områder som veiledere og annet sier bør være 

dekket. I så måte er det lagt til rette for at kommunen skal kunne ivareta sitt 

informasjonsansvar til innbyggerne. Om det faktisk er slik at innbyggerne gjennom dette er 

sikret god og oppdatert informasjon om krisehåndteringen, er en annen sak. Profesjonalitet i 

denne rollen utvikles gjennom øvelser. Revisjonen mener derfor at kommunen fortsatt må 

sikre at informasjonsarbeidet øves og vektlegges i de krisehåndteringsøvelser som kommunen 

gjennomfører. 
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Vedlegg 1. Rådmannens uttalelse til rapporten 
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KONTROLLUTVALGET I ÅS 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 38/16  Ny tilbakemelding fra rådmannen om oppfølgingen av 
rapporten om vedlikehold av kommunale bygg 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 16/00304-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ås kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av rapporten om 
vedlikehold av kommunale bygg til orientering.  

Vedlegg: 
Råmannen NyTilbakemelding Oppfølging av rapporten om vedlikehold av 
kommunale bygg 290916.pdf, Vedlegg Rådmannen Rammeavtaler 360 290916.pdf, 
Vedlegg Rådmannen Rammeavtaler eiendom 290916.pdf, Ås KU Sak 20 - 16 
Rådmannens oppfølging av rapporten om vedlikehold av kommunale bygg.docx 

SAKSUTREDNING: 

Kontrollutvalget behandlet 14.6.16, jf. vedlagte kopi av sak 20/16, rådmannens første 
tilbakemelding om oppfølgingen av rapporten om vedlikehold av kommunale bygg i 
saksframlegg om saken til HTM og FSK.   
Kommunestyret ba i sitt vedtak 20.6.16, jf. sak 58/16, om at rådmannen fulgte opp 
resterende anbefalinger i rapporten innen 1.10.16.   Rådmannens forelå i notat av 
29.9.16.   

På grunnlag av de to tilbakemeldingene fra rådmannen om oppfølgingen av 
anbefalingene vil vi bemerke: 

1. Overordnede målsettinger og strategier for vedlikeholdsarbeidet i kommunen
skal utarbeides og legges fram for politisk behandling.
Merknad: Fulgt opp, jf. sak 22/16 til HTM.

2. Rolledeling og ansvarsforhold mellom bruker og eiendomsavdelingen skal
avklares.
Merknad: Fulgt opp: Rådmannen opplyser bl.a. at det er blitt informert om
rolledeling og ansvarsforhold overfor skolens ledelse og det er startet opp med
individuelle møter med rektorene hvor målet er å bli enig om endelig
ansvarsfordeling.



 Side 2 av 2 

3. Forvaltningsrevisjonsrapportens anbefalinger om mål og strategier skal 
vurderes ved utarbeidelse av overordnede målsettinger og strategier for 
vedlikeholdsarbeidet.  
Merknad: Fulgt opp via forslaget til vedlikeholdsstrategi. 

4. Rammeavtaler som benyttes skal være gyldige. 
Merknad: Fulgt opp: Eiendomsavdelingen benytter ikke utløpte rammeavtaler. 
I slike tilfelle gjennomføres konkurranser, jf. anskaffelsesregelverket. 

5. Dokumentasjon vedrørende kommunens anskaffelser skal oppbevares samlet 
i kommunens arkiver. 
Merknad: Fulgt opp: Rådmannen opplyser at all dokumentasjon i slike saker 
nå legges inn i arkivsystemet 360.  

 
Sekretariatet mener rådmannen har fulgt opp, eller er i ferd med å følge opp 
kommunestyrets vedtak om oppfølgingen av anbefalingene i rapporten om 
vedlikehold av kommunale bygg.  
 
 
 
Ås, 27.10.2016 
 
 
Jan T. Løkken/s./  
sekretær 
 
Vedlegg: 
 

1. Notat fra rådmannen av 29.09.16 vedr. Tilbakemelding på sak om oppfølging 
av rapport fra forvaltningsrevisjonen om vedlikehold av kommunale bygg.  
Vedlegg: Rammeavtaler eiendom 
                Rammeavtaler 360  

2. Kopi av utv. sak 20/16 Rådmannens oppfølging av rapporten om vedlikehold 
av kommunale bygg. 
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     Ås kommune   Teknikk og miljø  

 

        

 

Notat  
 
 
Til  

 
 
 
 
 
Kontrollutvalget  

Fra  Rådmann Trine Christensen 
 

 
 
Saksbehandler  

 
Håkon Borge  

Vår ref.   16/01963-5   Dato 29.09.16  
    

 

 
Tilbakemelding på sak om oppfølging av rapport fra forvaltningsrevisjonen om 
vedlikehold av kommunale bygg 
 
Kontrollutvalget behandlet rådmannens oppfølging av rapporten om vedlikehold av 
kommunale bygg i KU-Sak 20/16. Saken ble oversendt kommunestyret som den 
20.06.2016, i sak 58/16, vedtok følgende: 
 
«1. Rådmannen bes for framtida følge kontrollutvalgsforskriftens regler ved 
tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter.  
 
2. Kommunestyret viser til merknadene til oppfølgingen av anbefalingene i 
saksutredningen til kontrollutvalget:  
 
a. Rolledeling og ansvarsforhold mellom bruker og eiendomsavdelingen skal avklares.  
 
Merknad: Rådmannens tilbakemelding gir ingen informasjon om det har skjedd en 
avklaring av rolledeling og ansvar. I K-sak 33/15 som det vises til, heter det blant annet 
at «Dette er tenkt løst gjennom inngåelse av avtale(vedlagt) mellom bruker og 
eiendomsavdelingen for hvert formålsbygg.» I rådmannens utredning (sak 22/16) 
framgår det ikke hvor langt denne avklaringen nå har kommet i praksis.  
 
b. Rammeavtaler som benyttes skal være gyldige.  
 
Merknad: Rådmannen melder bl.a. at det foregår et «kontinuerlig arbeid med nye og 
fornying av eksisterende rammeavtaler.» Anbefalingen var at avtalene skal være gyldige 
og rådmannen svarer ikke på hva som er gjort for å nå dette målet. Rådmannen bør gi 



 
Postadresse                                                                     Telefon 64 96 20 00        Org.nr. 964 948 798  
Postboks 195                                                                      Telefaks Faksnr.avd.       Bankgiro 1654.07.99605  
1431 Ås                                    
post@as.kommune.no          www.as.kommune.no 
 

en mer detaljert status for vedlikeholdet av slike avtaler og eventuelt en framdriftsplan for 
å komme ajour.  
 
c. Dokumentasjon vedrørende kommunens anskaffelser skal oppbevares samlet i 
kommunens arkiver.  
 
Merknad: Rådmannens svarer at dette arbeidet har «høyt fokus». Vi mener dette er altfor 
vagt i forhold til anbefalingen og vi savner også her en konkret statusrapport og 
beskrivelse av rutiner og videre framdrift.  
 
3. Rådmannen har ikke dokumentert at hun har fulgt opp tre av de fem anbefalingene. 
Kommunestyret ber om at rådmannen følger opp disse anbefalingene og melder tilbake 
til kontrollutvalget innen 1. oktober 2016.»  
 
For det første vil rådmannen beklage at oppfølgingen i denne saken ikke har vært 
tilfredsstillende, hverken i forhold til overholdelse av tidsfrister, saksbehandlingsforløp 
eller innhold. Rådmannen vil fremover forholde seg til kontrollutvalgsforskriftens regler 
for tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter. 
 
Nedenfor følger en redegjørelse for rådmannens oppfølging av kontrollutvalgets 
anbefalinger. 

1. Rolledeling og ansvarsforhold mellom bruker og eiendomsavdelingen skal 
avklares 

Rolledeling og ansvarsforhold er orientert om på rektormøter hvor skolens ledelse og 

eiendomsavdelingen har deltatt. I etterkant av dette har eiendomsavdelingen invitert 

rektorene til egne spesifikke møter, hvor rektorene skal komme med tilbakemeldinger på 

utkast til ansvarsavklaringsskjemaet.   

 

Det skal gjennomføres individuelle møter med rektorene, hvor eiendomsavdelingen har som 

mål å bli enig om endelig ansvarsdeling, og få rektorene til å signere på 

ansvarsavklaringsskjemaet. De individuelle møtene har oppstart i oktober 2016.  

 

Eiendomsavdelingen vil fortløpende avholde tilsvarende møter med brukere av kommunens 

øvrige formålsbygg. 

 

2. Rammeavtaler som benyttes skal være gyldige 
 

Eiendomsavdelingen ved eiendomssjefen informerer om at de ikke benytter seg av utløpte 

rammeavtaler. Der det ikke foreligger rammeavtaler gjennomføres konkurranser i tråd med 

anskaffelsesregelverket. Dette er en kontinuerlig vurdering sett i forhold til oppgaver, hva 

som er av tilgjengelige egne ressurser og hva som er spesifikt behov.  

 

Alle kommunens innkjøp skal til enhver tid skje i tråd med offentlig anskaffelsesregelverk. 

Det er opprettet en felles innkjøpsansvarlig i Ås kommune, med et internt innkjøpsforum som 

består av lokale innkjøpsansvarlige fra kommunens ulike enheter. Det er i regi av Felles 
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Innkjøpskontor opprettet en egen «sharepoint» løsning hvor alt av innkjøpsrelaterte saker 

samles og hvor oppdatert oversikt over rammeavtaler og deltakere i innkjøpsforumet 

foreligger (Internt område Ås). 

 

   
http://fosharepoint/innkj%C3%B8p/Sider/default.aspx 

 

Det er videre under etablering en egen webside på intranett som skal gi god oversikt over 

gjeldende anskaffelser. 
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http://intranett.as.kommune.no/ny-innkjoepsside.5909115-28214.html 

 
Se for øvrig vedlegg «Rammeavtaler Eiendom» som viser en oversikt over rammeavtaler for 

eiendomsavdelingen hentet fra sharepoint løsningen. 

 

3. Dokumentasjon vedrørende kommunens anskaffelser skal oppbevares samlet i 
kommunens arkiver 

 

All dokumentasjon knyttet til anskaffelser legges nå inn i arkivsystemet 360.  
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Arbeidet med å overføre protokoller og konkurransedokumenter fra tidligere år til 

arkivsystemet 360 pågår, men vil av ressursmessige årsaker ta noe tid. 

 

Det er avholdt møter med arkivet for å få samlet alle sentrale rammeavtaler. Arbeidet med 

dette pågår og prosjekt 16/00225 «generell mappe – Rammeavtaler» er opprettet.  

 

 
Se for øvrig vedlagte utskrift fra 360 vedrørende arkiverte rammeavtaler. 

 

 
 
Med hilsen  
 
Trine Christensen      Nils Erik Pedersen  
Rådmann       Etatsjef teknikk og miljø  
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Dokumentet er elektronisk godkjent 

 
Vedlegg: Rammeavtaler eiendom 
Vedlegg: Rammeavtaler 360 



Saksnr. Tittel Type Ansvarlig person Ansvarlig enhetStatus Tilgangskode Tilgangsgruppe Arkivkode

16/00359 Rammeavtale  Bravida Anskaffelse / LeveranseMarianne Hoff EiendomsavdelingenUnder behandlingU Alle 601

16/00249 Rammeavtale mellom Ås kommune og Etac AS Anskaffelse / LeveranseAnja Skaug ØkonomiavdelingenUnder behandlingU Alle 601

16/00070 Rammeavtale kontorrekvisita Anskaffelse / LeveranseAnja Skaug ØkonomiavdelingenUnder behandlingU Alle 601

15/04065 Rammeavtale mellom Ås kommune og Handicare AS Anskaffelse / LeveranseAnja Skaug ØkonomiavdelingenUnder behandlingU Alle 601

15/03986 Rammeavtale mellom Ås kommune og Varodd AS Anskaffelse / LeveranseAnja Skaug ØkonomiavdelingenUnder behandlingU Alle 601

15/03942 Rammeavtale mellom Ås kommune og Invacare AS Anskaffelse / LeveranseAnja Skaug ØkonomiavdelingenUnder behandlingU Alle 601

15/02849 Rammeavtale på maler- og beleggingsarbeid Anskaffelse / LeveranseJens Hansen Vedlikehold Under behandlingU Alle 601

15/02844 Rammeavtale (FIK) - Byggevarer 2015 Anskaffelse / LeveransePaul Roar Ågedal ØkonomiavdelingenUnder behandlingU Alle 601

15/02579 Rammeavtale (AFK) - Turkjøring med buss 2015 Anskaffelse / LeveransePaul Roar Ågedal ØkonomiavdelingenUnder behandlingU Alle 601

15/02007 Rammeavtale på elektrikertjenester Anskaffelse / LeveranseJens Hansen Vedlikehold Under behandlingU Alle 601

15/00808 Rammeavtale (FIK) - Skolebøker til grunnskolen og bøker til skolebibliotekene (2013-2017) Anskaffelse / LeveransePaul Roar Ågedal ØkonomiavdelingenUnder behandlingU Alle 601

15/00783 Rammeavtale Oslo (FIK) - Oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i tjenestekontrakter 2015 Anskaffelse / LeveransePaul Roar Ågedal ØkonomiavdelingenUnder behandlingU Alle 601

15/00782 Rammeavtale FIK - Multifunksjonsmaskiner 2015 Anskaffelse / LeveransePaul Roar Ågedal ØkonomiavdelingenUnder behandlingU Alle 601

15/00604 Rammeavtale - Anbud Prosjektleder og byggeledertjenester - Anskaffelse / LeveranseRoy Sypriansen EiendomsavdelingenUnder behandlingUO Eiendomsavdelingen 610

14/03970 Rammeavtale AFK - Datarekvisita og tonere Anskaffelse / LeveransePaul Roar Ågedal ØkonomiavdelingenUnder behandlingU Alle 601

14/03683 Rammeavtale for rådgivningstjenester innenfor kommunaltekniske områder Anskaffelse / LeveranseLillann Skuterud Hansen Vann, Avløp, RenovasjonUnder behandlingUO Kommunalteknisk 601

14/03281 Rammeavtale - audiovisuelt utstyr Anskaffelse / LeveransePaul Roar Ågedal ØkonomiavdelingenUnder behandlingU Alle 601

14/01310 Rammeavtale for samarbeid mellom kommune/fylkeskommune og Statped Anskaffelse / LeveranseEllen Benestad Oppvekst og kulturUnder behandlingU Alle 601

14/00987 Rammeavtale på IKT utstyr Anskaffelse / LeveranseEmil Schmidt ØkonomiavdelingenUnder behandlingU Alle 601

14/00928 Rammeavtale 2014 -2017 - Asfaltering kommunaleveier Anskaffelse / LeveranseOlaug Talleraas Vei, idrett, park og friluftUnder behandlingUO Vei, idrett, park og friluft 601

13/06126 Rammeavtale - Ladeinfrastruktur elbiler -2014 Anskaffelse / LeveranseJames Michael Greatorex Plan og utviklingAvsluttet av saksbehandlerU Alle 601

13/05596 Rammeavtale for elektronisk arbeider, forlengelse av kontrakt Anskaffelse / LeveranseJens Hansen Vedlikehold Avsluttet U Alle 601

13/04232 Rammeavtale på saksbehandlingstjenester barnevern Anskaffelse / LeveranseOlav Holstad Barnevern Avsluttet U Alle 601



Varegruppe Avaleeier Kort beskrivelse/veiledning Avtaleforvalter i Ås kommune, navn og ansvar Navn på leverandør Reskontronr P360-saksnr. Fra dato Til

Kontaktperson hos 

leverandør Tlf

Inneværende 

avtaleperiode 

utløper? Opsjonsår

Malertjenester Eiendomsavdelingen Avtalen forplikter hele kommunen, men alle avrop på avtalen skal 

gjøres gjennom Ås kommunes kontaktperson.

Jens Hansen Malermester M.Wroldsen As 12993 15/02849
03.09.2015 02.09.2018

Marius Chr.Wroldsen 64963996/ 41414193
02.09.2018

1

Elektrikertjenester Eiendomsavdelingen 3 paralelle avtaler. Avtalen forplikter hele kommunen, men alle avrop 

på avtalen skal gjøres gjennom Ås kommunes kontaktpersoner.

Avrop på enkeltkjøp over 100 000 kr skal gjøres med 

minikonkurranser. Ås kommune skal over kontraktsperioden tilstrebe 

å ha en lik fordeling.

Vidar Sørensen og Jens Hansen Ski Elektriske Installasjon AS 10941 15/02007

30.01.2015 30.01.2018

Arne Kolstad 64860550

30.01.2018 1

Elektrikertjenester Eiendomsavdelingen Se beskrivelsen ovenfor Vidar Sørensen og Jens Hansen Bravida Norge AS 13082 15/02007 30.01.2015 30.01.2018 Kim Hedemann Brenn 47619095 30.01.2018 1

Elektrikertjenester Eiendomsavdelingen Se beskrivelsen ovenfor Vidar Sørensen og Jens Hansen Installatøren Gruppen AS 13150 15/02007 30.01.2015 30.01.2018 Magnus Haugen 48894241 30.01.2018 1

Asfalt og asfalteringsarbeider Kommunalteknisk avdeling Rammeavtale for levering av asfalt og asfalteringstjenester til Ås 

kommune.

Olaug Talleraas, seksjon for vei, idrett, park og friluftslivVeidekke Industri AS 10402/14537  13/1008
28.05.2013 28.05.2015

Espen Johannessen 901 70 068  28.05.2016
1+1

Drift og vedlikehold av veilys Kommunalteknisk avdeling Rammeavtale for drift og vedlikehold av veilys Olaug Talleraas, seksjon for vei, idrett, park og friluftslivInfratek Entreprenør AS 12735  11/01248 01.10.2010  01.10.2013 Freddy Nilsen 913 80 077 01.10.2015 1+1

Vinterdrift av kommunale veier Kommunalteknisk avdeling
Rammeavtale for vinterdrift av kommunale veier (brøyting, strøing og 

bortkjøring av snø). Vi har rammeavtale med tre ulike entreprenører, 

som har hver sine roder.

Olaug Talleraas, seksjon for vei, idrett, park og friluftslivFollo Snø AS 12393  14/02663 01.11.2014  01.11.2016 Tom Wetlesen  481 11 715 01.11.2016  1+1

Vinterdrift av kommunale veier Kommunalteknisk avdeling
Rammeavtale for vinterdrift av kommunale veier (brøyting, strøing og 

bortkjøring av snø). Vi har rammeavtale med tre ulike entreprenører, 

som har hver sine roder.

Olaug Talleraas, seksjon for vei, idrett, park og friluftslivH. Fjeldstad AS 12647  14/02663 01.11.2014  01.11.2016 Sven Harald Østby 905 84 920 01.11.2016  1+1

Vinterdrift av kommunale veier Kommunalteknisk avdeling
Rammeavtale for vinterdrift av kommunale veier (brøyting, strøing og 

bortkjøring av snø). Vi har rammeavtale med tre ulike entreprenører, 

som har hver sine roder.

Olaug Talleraas, seksjon for vei, idrett, park og friluftslivSvein Bjerke 11463  14/02663 01.11.2014  01.11.2016 Svein Bjerke 918 89 383 01.11.2016  1+1

Juridiske tjenester Eiendomsavdelingen Roy Sypriansen Gille 11573 16/01044 01.07.2016 01.07.2018 Esther Garder 21050100 01.07.2018 1+1

Prosjektadministrasjon Eiendomsavdelingen Roy Sypriansen Thorvaldsen prosjektadministrasjon 13065 15/00604 01.04.2015 01.04.2017 Lars Michelsen 90150911 01.04.2017 1+1

Prosjektadministrasjon Eiendomsavdelingen Roy Sypriansen EH Consult / Probea 12091 14/01196-3 01.03.2014 01.06.2018 Erik Askild 97047928 01.06.2018

Basisavtale skadedyr Eiendomsavdelingen Vidar Sørensen Vidar Sørensen Anticimex as - 3 avtaler 10548 28.02.2008 Rullerende

Brannalarm sentraler/Brannsikring Eiendomsavdelingen Serviceavtale - vedlikehold og repr. Vidar Sørensen Bravida Norge AS 13082 16/00359 01.06.2012 01.06.2014 John Hansen 91396940 1+1

Fyringsolje Eiendomsavdelingen Kjøp av fyringsolje Vidar Sørensen Uno-X 10540 Løper Løper



Ås KU-20/16 
Rådmannens oppfølging av rapporten om vedlikehold av 
kommunale bygg  
 
Saksbehandler:  Jan T. Løkken Saksnr.:  16/00172-1 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Ås kontrollutvalg 20/16 14.06.2016 
 
 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget finner det kritikkverdig at rådmannen ikke har fulgt reglene for 
tilbakemeldinger om forvaltningsrevisjon i denne saken, jf. Kontrollutvalgsforskriften § 
12. 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
 

1. Kommunestyret legger kontrollutvalgets innstilling til grunn for sin behandling 
av rådmannens oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 18/14. 

2. Den politiske behandlingen av forslaget til virksomhetsstrategi for eiendommer 
i kommunen behandles som egen sak. 

3. Rådmannen bes for framtida følge kontrollutvalgsforskriftens regler ved 
tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter. 

4. Kommunestyret viser til merknadene til oppfølgingen av anbefalingene i 
saksutredningen til kontrollutvalget og ber om at rådmannen følger opp disse 
og melder tilbake til kontrollutvalget innen 1. oktober 2016.  

 
 
Vedlegg: 
Fra Rådmannen 270416 Overordnede målsettinger og strategi for vedlikehold av 
kommunale bygg -....pdf, Fra rådmannen 270416 Vedlikeholdsstrategi for Ås 
kommunes bygningsmasse.pdf 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Kommunestyret vedtok 19.03.14, jf. sak 18/14, å fremme sak om overordnede 
målsettinger og strategier for vedlikeholdsarbeidet i kommunen for politisk 
behandling, samt følge opp revisjonens anbefalinger i rapporten om vedlikehold av 
kommunale bygg og melde tilbake til kommunestyret og kontrollutvalget om 
resultatene innen 1. april 2015.  Sekretariatet purret på tilbakemeldingen gjentatte 
ganger gjennom 2015/16.  
 
I sak 22/16 til HTM, jf. sak 34/16 til FSK, ble både strategiplanen og rapporten om 
oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapporten lagt fram for politisk behandling. HTM 
og FSK sluttet seg til rådmannens innstilling i saken. Saken sendes videre til 
behandling i kommunestyret 20. juni d.å.  
 
Parallelt med dette fikk kontrollutvalget kopi av saken som rådmannens 
tilbakemelding til utvalget.  
 



Sekretariatet vil peke på at den behandlingen som det her er lagt opp til er i strid med 
Kontrollutvalgsforskriften § 12 og kommunestyrets vedtak vedr. oppfølgingen av 
rapportens anbefalinger. Kommunestyret forutsatte riktignok ikke at kontrollutvalget 
skulle behandle saken før kommunestyret, men en bør forvente at rådmannen er 
kjent med rekkefølgebestemmelsene i forskriften ovenfor.  Denne bestemmelsen gjør 
det klart at rådmannen i slike saker skal melde tilbake om oppfølgingen av vedtak om 
forvaltningsrevisjonsrapporter til kontrollutvalget som deretter skal rapportere videre 
til kommunestyret. Det er kontrollutvalgets innstilling som skal ligge til grunn for 
kommunestyrets behandling. 
 
Sekretariatet kan ikke se at det er korrekt å behandle vedlikeholdsstrategien og 
oppfølgingen av revisjonsrapporten i samme sak.  Rådmannen burde isteden skilt ut 
rapporten om oppfølging av rapporten som egen sak og sendt denne direkte til 
kontrollutvalget for behandling. I denne rapporten burde det vært vist til den planlagte 
politiske behandlingen av vedlikeholdsstrategien. 
 
Rådmannens oppfølging av kommunestyrets vedtak og våre merknader: 
 

1. Overordnede målsettinger og strategier for vedlikeholdsarbeidet i kommunen 
skal utarbeides og legges fram for politisk behandling. 
Merknad: Sekretariatet konstaterer at dette er gjort i sak 22/16 til HTM. 

2. Rolledeling og ansvarsforhold mellom bruker og eiendomsavdelingen skal 
avklares. 
Merknad: Rådmannens tilbakemelding gir ingen informasjon om det har 
skjedd en avklaring av rolledeling og ansvar.  I K-sak 33/15 som det vises til, 
heter det blant annet at «Dette er tenkt løst gjennom inngåelse av 
avtale(vedlagt) mellom bruker og eiendomsavdelingen for hvert formålsbygg.» 
I rådmannens utredning (sak 22/16) framgår det ikke hvor langt denne 
avklaringen nå har kommet i praksis.  

3. Forvaltningsrevisjonsrapportens anbefalinger om mål og strategier skal 
vurderes ved utarbeidelse av overordnede målsettinger og strategier for 
vedlikeholdsarbeidet.  
Merknad:  Fulgt opp via forslaget til vedlikeholdsstrategi. 

4. Rammeavtaler som benyttes skal være gyldige. 
Merknad: Rådmannen melder bl.a. at det foregår et «kontinuerlig arbeid med 
nye og fornying av eksisterende rammeavtaler.»  Anbefalingen var at avtalene 
skal være gyldige og rådmannen svarer ikke på hva som er gjort for å nå dette 
målet. Rådmannen bør gi en mer detaljert status for vedlikeholdet av slike 
avtaler og eventuelt en framdriftsplan for å komme ajour. 

5. Dokumentasjon vedrørende kommunens anskaffelser skal oppbevares samlet 
i kommunens arkiver. 
Merknad: Rådmannens svarer at dette arbeidet har «høyt fokus». Vi mener 
dette er altfor vagt i forhold til anbefalingen og vi savner også her en konkret 
statusrapport og beskrivelse av rutiner og videre framdrift.   

 
Konklusjon:  Etter vår vurdering har rådmannen ikke dokumentert at hun har fulgt opp 
tre av de fem anbefalingene.  Normalt ville vi innstilt overfor kontrollutvalget at saken 
sendes tilbake til rådmannen med frist for ny rapportering.  Siden denne saken 
allerede er på vei til kommunestyret, foreslår vi at utvalget ber kommunestyret gjøre 
et slikt vedtak.  



 
 

Ås, 31.05.2016 
 
Jan T. Løkken/s./  
sekretær 
 
Vedlegg:  
 1. Rådmannens sak vedr. Overordnede målsettinger og strategi for  
     vedlikehold av kommunale bygg – Oppfølging av    
    forvaltningsrevisjonsrapport 11/13. 
2. Vedlikeholdsstrategi for eiendommer i Ås kommune  
          
 

   
  



KONTROLLUTVALGET  I ÅS 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 39/16 Tema for forvaltningsrevisjon 2017 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 16/00305-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ås kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget ønsker å få gjennomført forvaltningsrevisjon innen følgende områder 
i 2016: 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kontrollutvalget 

Vedlegg: 
Plan forvaltningsrevisjon Ås  2017 - 2020.docx 

SAKSUTREDNING: 

Kommunestyret vedtok i sak 82/16 den 12. oktober d.å. kontrollutvalgets innstilling 
om Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020.  Kontrollutvalget ble gitt i fullmakt å 
foreta endringer av prioriteringene i planperioden. 

Vi minner om at kontrollutvalget i medhold av planen for forrige periode fikk 
gjennomført følgende prosjekter: 

2013 
Forvaltningen av kommunens bygg 
NAV-Ås 

2014 
Samhandlingsreformen 
Selskapskontroll/forvaltningsrevisjon av Follo Ren IKS 

2015 
Dokumentbehandling og arkiv 
Hjemmetjenester 

2016 
Skoleutbyggingen i Ås 
Sikkerhet og beredskap 



 Side 2 av 3 

Revisjonen har årlig gjennomført to forvaltningsrevisjonsprosjekter etter oppdrag fra 
kontrollutvalget. I budsjettforslaget for 2017 er dette antallet videreført. Av hensyn til 
revisjonens planlegging av sitt arbeid er det en fordel at utvalget får avklart sine 
prosjekter så tidlig som mulig. På grunnlag av utvalgets valg av områder/tema vil 
sekretariatet til neste møte foreslå mål og problemstillinger for prosjektene. Deretter 
vil revisjonen utarbeide prosjektplaner.   
 
 
 
 
Ås, 27.10.2017 
 
 
Jan T. Løkken/s./  
sekretær 
 
 
Vedlegg: Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 
  



1 
 

 
 

 

 

   

PLAN FOR 
GJENNOMFØRING AV 
FORVALTNINGSREVISJON 
2017 – 2020 
 

Ås kommune 
 
 
Vedtatt av kommunestyret 12. oktober 2016, 
Jf. sak  82/16  
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Plan for forvaltningsrevisjon i Ås kommune  

2017 - 2020 

Bakgrunn 
 
Kommunelovens § 77 bestemmer at kontrollutvalget skal påse at det blir gjennomført 
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut 
fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). 
 
I henhold til § 78 i loven skal forvaltningsrevisjonen  i kommunen gjøres årlig. I 
forskriften går det fram (§10) at kontrollutvalget skal utarbeide en plan for 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon.  
 
Forvaltningsrevisjonsarbeidet har etter hvert blitt en sentral del av kontroll- og 
tilsynsarbeidet i kommunal sektor og det er derfor viktig at kontrollutvalget og 
kommunestyret bruker plan for forvaltningsrevisjon som et redskap for å utøve en 
mest mulig målrettet og effektiv tilsynsfunksjon i kommunen. Kontrollutvalget vil ha 
planen til løpende vurdering og ber om fullmakt til å gjøre endringer i planen, dersom 
dette blir ønskelig.  
 
Kontrollutvalget har  bestilt en overordnet analyse fra  Follo distriktsrevisjon som 
grunnlag for utarbeiding av planen, jf. vedlegg. Analysen er drøftet i kontrollutvalget 
og danner et viktig grunnlag for utvalgets forslag til plan for 2017 – 2020.  
 

Innholdet i plan for forvaltningsrevisjon  
 
Forskrift om kontrollutvalg, § 10 pålegger kontrollutvalget å utarbeide en plan for 
forvaltningsrevisjon for hver kommunestyreperiode basert på en overordnet analyse 
av kommunens virksomhet. Planen skal utarbeides minst en gang i valgperioden, og 
senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. Planen skal 
vedtas av kommunestyret. 
 
Planen skal bygge på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- 
og vesentlighetsvurderinger.  «Risiko- og vesentlighetsvurderinger» betyr at det skal 
gjøres vurderinger av på hvilke områder av kommunens virksomhet det er risiko for 
vesentlige avvik i forhold til vedtak og mål som er satt.   
 
 

Formålet med forvaltningsrevisjon 
 
Formålet med gjennomføring av forvaltningsrevisjon er å bidra til at kommunen driver 
sin virksomhet etter gjeldende lover og bestemmelser og oppnår de målene som 
kommunen har satt for sin virksomhet i vedtatte planer, budsjett, årsmeldinger og 
øvrige politiske vedtak. 
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Foruten å være en viktig del av kontroll- og tilsynsarbeidet bidrar forvaltningsrevisjon 
til: 
- forbedringer i kommunen. 
- læring blant medarbeiderne. 
- diskusjon blant de folkevalgte og i administrasjonen  

Gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjonen 

Gjennomføring 
Etter at kommunestyret har vedtatt plan for forvaltningsrevisjon, vil kontrollutvalget 
sørge for å bestille forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget vedtar problemstillinger, 
prosjektplan og ressurser. Bestillingen sendes kommunens revisor.  

Rapportering 
I tråd med forskrift om revisjon § 8 skal revisor rapportere fortløpende til 
kontrollutvalget om resultater av gjennomført forvaltningsrevisjon. Videre er 
kontrollutvalget pålagt ansvar for å rapportere til kommunestyret. Rapport og 
resultater fra det enkelte forvaltningsrevisjonsprosjekt legges fortløpende frem for 
kommunestyret. Kontrollutvalget påser at kommunestyrets vedtak om hver rapport 
blir fulgt opp og rapporterer om dette til kommunestyret.  
 

Forvaltningsrevisjon i forrige planperiode (2013 - 2016) 
 
2013 
Forvaltningen av kommunens bygg 
NAV-Ås 
 
2014 
Samhandlingsreformen 
Selskapskontroll/forvaltningsrevisjon av Follo Ren IKS  
 
2015 
Dokumentbehandling og arkiv 
Hjemmetjenester 

2016 
Sikkerhet og beredskap 
Skoleutbyggingen i Ås 

 

Prioriteringer i denne planperioden 

Generelt  
Overordnet analyse er basert på innsamlet skriftlig informasjon og statistikk for 
kommunen, bl.a. Kostra-tall,  kontrollutvalgets drøftinger, innspill fra rådmannens 
ledergruppe og en questback-spørreundersøkelse blant enhetsledere.  Follo 
distriktsrevisjon mener 12 områder er særlig aktuelle for forvaltningsrevisjon i 
perioden, jf. analysen.  
Kontrollutvalget har med utgangspunkt i denne analysen prioritert tema for 
forvaltningsrevisjon 2017 – 2020.  
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Ved utformingen av et prosjekt vil kontrollutvalget avgrense temaet slik at prosjektet 
blir konkret og gir kontrollutvalget de nødvendige opplysninger for deres kontroll med 
kommunen. 
 
Kontrollutvalget velger prosjekt for det enkelte år. Erfaringene viser at det ofte vil 
dukke opp aktuelle saker som gjør at det må gjøres omprioriteringer. Prioriteringen er 
ikke til hinder for at kontrollutvalget også kan finne det aktuelt å gjennomføre 
forvaltningsrevisjon innenfor andre tjenesteområder eller med et annet innhold.   
 

Selskapskontroll 

Kommunen er pålagt å føre tilsyn med de selskapene som kommunen har 
eierinteresser i. Kontrollutvalget har bestilt en overordnet analyse for dette formålet 
hos FIKS. Selskapskontrollen har en obligatorisk del i form av eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon som er frivillig. Kontrollutvalget foreslår at det gjennomføres 
minst en forvaltningsrevisjon av selskapa som er aktuelle i løpet av planperioden. 
Denne revisjonen vil bli forsøkt samordnet med de andre eierne av de aktuelle 
selskapa.  Følgende selskap er aktuelle for slik kontroll, jf. Kommuneloven § 80: 

 
1. Alarmsentralen brann øst AS 
2. Follo lokalmedisinske senter IKS 
3. Follo Ren IKS 
4. Follo krise- og incestsenter IKS 
5. Follo Brannvesen IKS 
6. Follo distriktsrevisjon IKS  
7. Nordre Follo Renseanlegg IKS 
8. Søndre Follo Renseanlegg IKS 

 
Spørsmålet om det i perioden skal gjennomføres en forvaltningsrevisjon av et eller 
flere selskap avklares i forbindelse med planen for selskapskontroll 2017 – 2020.  

 

Prioritering av forvaltningsrevisjoner 
  
  
Follo distriktsrevisjon er kommunens revisor og står for gjennomføringen av de årlige 
forvaltningsrevisjonene.   Tilskuddene til revisjonen baserer seg på at kommunen i 
gjennomsnitt har rett på å få gjennomført 2,25 prosjekter innen forvaltningsrevisjon 
pr. år. 0,25 prosjekt per år løses ved at kommunen f.eks. får ett ekstra prosjekt hvert 
fjerde år.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 
I tillegg kan evaluering av private barnehager og samhandlingsreformen være 
aktuelle tema for forvaltningsrevisjon. 
 
Prioriteringen er ikke til hinder for at kontrollutvalget kan finne det aktuelt å 
gjennomføre forvaltningsrevisjon innenfor andre tjenesteområder eller med et annet 
innhold.  
 
 
 
 

 Prosjekt Aktuelle tema 
 

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

2.  Investeringer og gjeld Kommunens sårbarhet for 
renteoppgang 
Investeringsprogrammets 
hensiktsmessighet 
Bruk av aktuelle statstilskudd til 
investeringer 

3.  Kommunale innkjøp Innkjøpenes effektivitet 
Bestillerkompetanse 
Bruken av rammeavtaler 
Etiske innkjøp  
Bruken av felles innkjøpskontor 

4.  Internkontroll Etterlevelse av  regelverket i 
tjenesteproduksjon og 
myndighetsutøvelse 

5.  Barn og unges psykiske helse Hvordan kan kommunale virksomheter 
hver for seg og sammen bidra til unge 
innbyggeres livsmestring 
Skolens virkemidler overfor utagerende 
elever. 

6.  Flyktningetjenesten Integreringen av flyktninger som 
bosettes i kommunen. 
Nås målene for bolig, barnehage, skole 
og arbeid 
Enslige mindreårige og voksne. 

7.  Barnevern Etterlevelse av regelverket 

8.  Utleieboliger Kommunens forvaltning av boligene 
Husleiepriser, belegg, boevne. 

9.  Prosjektledelse bygg Holdes budsjettene 
Kvaliteten på byggene  

10.  Korrupsjon Forebygging 
Håndtering av saker 

11.  Forvaltningsrevisjon av et 
selskap 

Effektivitet og måloppfyllelse  



6 
 

  
 
 
Vedlegg: Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon fra Follo distriktsrevisjon datert  

     1.6.2016  
 
 

 



KONTROLLUTVALGET I ÅS 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 40/16 Rullering av utvalgets handlingsplan 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 16/00307-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ås kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Gjennomgangen av kontrollutvalgets handlingsplan tas til orientering. 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kontrollutvalget  

Vedlegg: 
Kontrollutvalgets handlingsplan.doc 

SAKSUTREDNING: 

Kontrollutvalgets egen handlingsplan skal fornyes en gang pr. år, jf. kap. 4 i planen. 

Planen ble sist gang drøftet i utvalget den 20. oktober 2015, jf. sak 26/15. 

En gjennomgang av planen gir utvalget bl.a. en anledning til å drøfte om utvalgets 
arbeidsmåter er hensiktsmessig.  

Ås, 27.10.2017 

Jan T. Løkken/s./ 
sekretær 

Vedlegg: Handlingsplan for kontrollutvalget i Ås datert 12.08.2012 
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HANDLINGSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET I ÅS 
20.10.15 

 

Mål og oppgaver 
 

Kontrollutvalgets hovedmål er å bidra til at innbyggerne har tillit til at kommunens oppgaver 

blir ivaretatt på best mulig måte. 

 

Kommuneloven (§ 77) bestemmer at kommunestyret skal velge et kontrollutvalg til å forestå 

det løpende tilsynet med forvaltningen. Utvalget skal påse at regnskapene blir ført på en 

betryggende måte, at økonomiforvaltningen er korrekt og at det gjennomføres god 

forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.  

Utvalget vil aktivt benytte sin lovmessige rett til å kreve enhver opplysning, redegjørelse eller 

dokument som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene, jf. F § 5. 

 

Valg og sammensetning 
 

Valg og sammensetning av kontrollutvalget framgår av F § 2. 

Ås kommune har som praksis at opposisjonen har ledervervet i utvalget.  

Kontrollutvalget skal ha en rolle som upartisk overvåker og saksbehandlingen skal kun foregå 

ut fra et kontrollperspektiv. Det er viktig at medlemmene av utvalget er seg bevisst sin 

dobbeltrolle som politikere og nøytrale kontrollører.  

 

Hovedoppgaver: 
 

1. Regnskapsrevisjon 

 

Utvalget skal påse at kommunens regnskap blir revidert på en betryggende måte og i samsvar 

med de bestemmelser som følger av lov, forskrift, god kommunal revisjonsskikk m.m. 

 

Strategi: 

 

1. Utvalget holdes orientert om revisjonens arbeid gjennom regelmessige rapporter  

2. Revisjonens regnskapsberetning og andre merknader til den kommunale regnskaps- og 

økonomiforvaltning forelegges utvalget. 

3. Utvalget skal påse at revisjonens merknader blir fulgt opp 

 

2. Forvaltningsrevisjon 

 

Kontrollutvalget skal påse at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi og 

måloppnåelse ut fra kommunestyrets vedtak. 

 

Strategi: 

 

1. Sørge for å få utarbeidet en overordnet analyse om mulige områder med risiko for 

avvik fra oppsatte mål i kommunen. 

2. Foreslå en handlingsplan for forvaltningsrevisjon og konkrete prosjekter for 

kommunen  

3. Innstille om oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekter for kommunestyret 

4. Påse at vedtatte anbefalinger blir fulgt opp av administrasjonen 
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3. Selskapskontroll 

 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med alle interkommunale selskaper og heleide 

kommunale aksjeselskaper. Kontrollen skal omfatte eierskapskontroll og/eller 

forvaltningsrevisjon. 

 

Strategi: 

 

1. Foreslå handlingsplan for selskapskontroll for kommunestyret 

2. Sørge for iverksetting av kontrollen  

 

4. Annet tilsyn og kontroll 

 

Kontrollutvalget skal forestå et løpende tilsyn med forvaltningen og kan be om alle de 

opplysninger som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene. Kontrollutvalget vil 

gjøre kjent på kommunens Internettside at innbyggerne og andre har anledning til å legge 

fram saker for kontrollutvalget. Det er imidlertid opp til utvalget å vurdere om en sak hører 

under utvalgets kontrollfunksjon. Utvalget er ikke et klageorgan for enkeltvedtak. 

 

Strategi: 

 

1. Holde seg orientert om arbeidet i administrasjonen 

2. Vurdere omrykter eller presseoppslag kan gi grunnlag for tiltak 

3. Ved mistanke om uregelmessigheter og misligheter skal kontrollutvalget på eget 

initiativ eller etter anmodning fra kommunestyret, iverksette undersøkelser 

 

Organisering av arbeidet generelt: 
 

1. Bistand fra revisjonen og eget sekretariat 

 

Utvalget kan kreve enhver opplysning det har behov for hos kommunen. Revisjonen utfører 

de oppgaver som de er pålagt som følge av lov eller avtale med kontrollutvalget og kan, 

innenfor de grenser som budsjettet setter, pålegges andre oppgaver. Sekretariatet innhenter 

informasjon, foretar undersøkelser og forbereder og følger opp de sakene som utvalget 

behandler. 

 

Strategi: 

 

1. Utvalget skal vite å utnytte de ressurser som revisjonen og sekretariatet kan bidra med 

i arbeidet. 

  

2. Samarbeid  

 

Kontrollutvalget opptrer på kommunestyrets vegne og det er viktig med god kommunikasjon 

med oppdragsgiver.  Det samme gjelder med rådmannen og hans administrasjon og 

revisjonen. 

 

 

 



 3 

Strategi: 

 

1. Ordfører og rådmann får kopi av alle innkallinger med sakspapirer og protokollene fra 

utvalgets møter 

2. Rådmannen og enhetslederne bør med jevne mellom inviteres til å orientere og 

samtale om sitt arbeid generelt eller spesielle saker  

3. Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret 

4. Kontrollutvalget avgir årsrapport til kommunestyret om sin virksomhet 

 

3.  Informasjon om utvalget  -  innsynsretten og forholdet til media 

 

For at utvalget skal oppfylle sitt hovedmål er det viktig at kommunens innbyggere, politikerne 

i alle styrer og utvalg, administrasjonen og media kjenner til utvalgets arbeid. I den 

forbindelse er det også viktig at det skal være lett å finne informasjon om utvalget og lett å ta 

kontakt med utvalget.  

Offentlighetsloven pålegger kommunen å gi andre størst mulig innsyn i sitt arbeid. En del 

saker er unntatt som følge av lov eller i medhold av lov. Kontrollutvalgets møter er lukket, 

dersom ikke utvalget selv bestemmer noe annet, jf. KL § 77 nr. 8.  

 

Strategi: 

 

1. Informasjon om utvalgets arbeid generelt og kontaktinformasjon skal være tilgjengelig 

på kommunens Internett-sider.  

2. Utvalgets dokumenter, som ikke er unntatt fra offentlighet, legges ut for offentlig 

innsyn på kommunens Internettsider, i Ås bibliotek og på Servicetorget. 

3. Utvalgets møter er åpne for publikum. 

4. Anonyme henvendelser skal sikres anonymitet. 

5. Tips fra varslere skal alltid følges opp 

6. Alle skriftlige henvendelser til utvalget skal besvares. 

7. Kontrollutvalgets leder besvarer spørsmål fra media. 

 

4. Handlingsplaner og rullerende aktivitetsplaner 

 

Utvalget innstiller om handlingsplaner for de viktigste arbeidsområdene ovenfor 

kommunestyret og utvalget skal sørge for at disse blir fulgt opp. Den rullerende 

aktivitetsplanen som utvalget utarbeider, gir oversikt over alle pågående aktiviteter og 

vedtatte planer og andre tiltak. 

 

Strategi: 

 

1.  Handlingsplanen fornyes en gang pr. år. 

2.  Aktivitetsplanen er rullerende og legges fram på hvert møte i kontrollutvalget. 



KONTROLLUTVALGET I ÅS 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 41/16 Møte med Follo landbrukskontor 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 16/00309-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ås kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget inviterer til et fellesmøte mellom Follo landbrukskontor og de berørte 
kontrollutvalgene. 

SAKSUTREDNING: 

Kontrollutvalget i Ski har bedt FIKS ta initiativ til et fellesmøte mellom Follo 
landbrukskontor og kontrollutvalgene i deltakerkommunene, jf. vedtak i sak 34/16 
den 20. september d.å.  

Follo landbrukskontor er et samarbeid mellom Ås, Vestby, Ski, Frogn, Nesodden og 
Frogn kommuner. Samarbeidet er organisert som et vertskommunesamarbeid, jf. 
Kommuneloven § 28, med Ås som vertskommune. Rådmennene i deltaker- 
kommunene har oppnevnt et utvalg som skal koordinere virksomheten ved 
landbrukskontoret. Landbrukskontoret forvalter tilskuddsordninger, lover og forskrifter 
som gjelder for jordbruk og skogbruk i kommunene. Kontoret deltar med faglige 
innspill til kommuneplaner, reguleringsplaner, kommunale vannmiljøplaner, m.m. 
Landbrukskontorets arbeidsoppgaver er nærmere beskrevet på landbrukskontorets 
hjemmeside på internett.  

Det er kontrollutvalget i Ås som har kontroll og tilsynsansvaret for landbrukskontoret. 
Kontoret er en viktig del av den kommunale forvaltningen i de deltakende 
kommunene og det bør være interessant for alle de berørte kontrollutvalgene å få 
mer informasjon om virksomheten.  

Vi foreslår at kontrollutvalget i Ås tar initiativet til et fellesmøte hvor landbrukssjefen 
inviteres til å orientere om kontorets arbeid og hvordan samarbeidet mellom 
kommunene fungerer.   Møtet kan for eksempel avholdes samme kveld som det 
første kontrollutvalgsmøtet i 2017 eller som et eget møte.  

Ås, 31.10.2016 

Jan T. Løkken/s./ 
sekretær 

http://www.follolandbruk.no/Landbrukskontoret.html


KONTROLLUTVALGET I ÅS 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 42/16  Møteplan 2017 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 16/00310-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ås kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalgets møteplan 2017: 

24.1 
14.3 
9.5 
13.6 
12.9 
31.10 
12.12 

Alle møtene fra kl 18.00. 

Møteplan Ås kommune 2017.pdf 
SAKSUTREDNING: 

Planen bygger på syv møter alle på tirsdager fra kl 18.00. I tillegg kommer ett 
fellesmøte i Faglig forum i oktober. Datoen for dette er ikke fastsatt ennå.  

Kontrollutvalgsmøtene må ikke kollidere med kommunestyremøtene. 
Kommunestyrets møter er på onsdager, jf. vedlagte vedtak i kommunestyret av 
12.10.16. 

Ås, 31.10.2016 

Jan T. Løkken/s./ 
sekretær 

Vedlegg:   Formannskapets og kommunestyrets møteplan 2017 
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Saksprotokoll 
 
 

Møteplan 2017 - Formannskapet og Kommunestyret 

Saksbehandler:  Rita Stensrud Saksnr.:  16/02557 
Behandlet av  Møtedato 

1 Formannskap 77/16 28.09.2016 
2 Kommunestyret 81/16 12.10.2016 
 

  
 
 
Kommunestyrets behandling 12.10.2016: 
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 12.10.2016: 
Møteplan 2017 for Formannskapet og Kommunestyret vedtas i henhold til vedlegg 1, 
med møtestart kl. 16.30 og 18.30. Møtestart kan endres ved behov. 
 
For hovedutvalg, administrasjonsutvalg og råd er møteplanen kun retningsgivende 
og de vedtar selv sine møteplaner innenfor Formannskapets og Kommunestyrets 
møtestruktur. 
 
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 18. oktober 2016 
 
Rita Stensrud 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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VEDLEGG 1, K-sak 81/16 

 
 

Vedtatt møteplan 2017 
Formannskap og Kommunestyret 

 
1. halvår 2017 

Uke Dag Dato Kl. Utvalg Merknad 

3 
Tirsdag 17. januar  Råd (Skrivefrist 6.1) 

Onsdag 18. januar   Hovedutvalg  

4 Onsdag 25. januar 18.30 Formannskap Kun 1 uke mellom F og K  

5 Onsdag 1. februar 18.30 Kommunestyre  

7 
Tirsdag 14. februar  Råd (Skrivefrist 3.2) 

Onsdag 15. februar  Hovedutvalg  

8 Vinterferie 

9 Onsdag 1. mars 18.30 Formannskap  

11 Onsdag 15. mars 18.30 Kommunestyre  

13 
Tirsdag 28. mars  Råd (Skrivefrist 17.3) 

Onsdag 29. mars  Hovedutvalg  

14 
Onsdag 5. april 18.30 Formannskap Utsendelse til 

Kommunestyret i uke 14 

15 Påske 

16 Onsdag 19. april 18.30 Kommunestyre  

18 

Tirsdag 2. mai  Råd (Skrivefrist 21.4) 
Årsmelding 2016 

Onsdag 3. mai  Hovedutvalg Årsmelding 2016 

19 Onsdag 10. mai 18.30 Formannskap Årsmelding 2016 

21 

Tirsdag 23. mai 18.30 Kommunestyre Tirsdag, fordi det er 
skolefri torsdag 25.5 og 
26.5. 
 
Årsmelding 2016 

23 
Tirsdag 6. juni  Råd (Skrivefrist 26.5) 

Onsdag 7. juni  Hovedutvalg 1.tertialrapp.2017 

24 
Onsdag 14. juni 18.30 Formannskap 1.tertialrapp.2017 

Kun 1 uke mellom F og K 

25 Onsdag 21. juni 18.30 Kommunestyre 1.tertialrapp.2017 
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2. halvår 2017 

Uke Dag Dato Kl. Utvalg Merknad 

34 Tirsdag 22. august  Råd (Skrivefrist 11.8) 

Onsdag 23. august  Hovedutvalg  

35 Onsdag 30. august 18.30 Formannskap  

36 Onsdag 6. september 18.30 Kommunestyre Kun 1 uke mellom F og K  

 
Valgdagen er 11.9 

39 Tirsdag 26. september  Råd (Skrivefrist 15.9) 

Onsdag 27. september  Hovedutvalg 2.tertialrapport 2017 

40 Høstferie 

41 Onsdag 11. oktober 18.30 Formannskap 2.tertialrapport 2017 

43 Onsdag 25. oktober 16.30 Formannskap Budsjettpresentasjon 

Onsdag 25. oktober 18.30 Kommunestyre 2.tertialrapport 2017 

44 Tirsdag 31. oktober  Råd (Skrivefrist 20.10) 
Budsjettuttalelse 

Onsdag 1. november  Hovedutvalg Budsjettbehandling 

45 Onsdag 8. november 18.30 Formannskap Budsjettbehandling 
(1.gang) 

47 Onsdag 22. november 16.30 Formannskap Budsjettbehandling 
(2.gang) med innstilling til 
kommunestyret 13.12 * 

Onsdag 22. november 18.30 Kommunestyre  

49 Torsdag 7. desember 18.30 HTM (Skrivefrist 24.11 for saker 
kun til HTM) 

50 Onsdag 13. desember 09.00 Kommunestyre Budsjettvedtak 
 
*Formannskapets innstilling til Handlingsprogram med økonomiplan skal ligge til offentlig ettersyn i 
minst 14 dager før den vedtas i Kommunestyret.  

 
 
 
 
 
 
 



KONTROLLUTVALGET I ÅS 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 43/16 Orienteringssaker 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 16/00308-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Ås kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: Orienteringssakene tas til orientering.  

Vedlegg: 

1. Godkjent protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 27.9.16
2. Saksutskrift av kommunestyrets vedtak i sak 82/16 Plan for

forvaltningsrevisjon 2017 – 2020
3. Saksutskrift av kommunestyrets vedtak i sak 85/16 Overordnet analyse og

plan for selskapskontroll 2017 – 2020
4. Saksutskrift av kommunestyrets vedtak i sak 83/16 Fusjon mellom Follo

distriktsrevisjon IKS og Østfold kommunerevisjon IKS
5. Saksutskrift av kommunestyrets vedtak i sak 84/16 Rådmannens oppfølging

av forvaltningsrevisjonsrapport om dokumentbehandling og arkiv
6. Aktivitetsplanen per oktober 2016

Muntlig rapport fra deltakerne i Faglig forum 27. oktober. 

Ås, 27.10.2016 

Jan T. Løkken/s./ 
sekretær 
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MØTEPROTOKOLL 
 

Ås kontrollutvalg 
 
Møtetid: 27.09.2016 kl. 18:00 
Sted: Lille sal i Kulturhuset 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 
  
Møtende medlemmer:  
Håkon L. Henriksen (H), Einride Berg (Ap), Anne Odenmarck (Ap), Janna Bitnes 
Hagen (Ap) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Zen Mushtaq (H) 
 
Forfall:  
Liv Korslund (SP) 
 
Fra FIKS: 
Jan T. Løkken (møtesekretær) 
 
Fra Follo distriktsrevisjon: 
Revisjonssjef  Steinar Neby 
 
   
 
Diverse merknader: 
 
 
Møteprotokoll godkjent 28.09.2016 
 
 
 
 

Håkon L. Henriksen                                          Einride Berg 
                             Leder      Nestleder 
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Saker til behandling  

Ås KU-27/16 
Plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget slutter seg, med de endringer en var enige om i møtet, til forslaget til 
plan for forvaltningsrevisjon for 2017 – 2020. 

 
Innstillingen sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 
1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon for 2017 – 2020. 
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer av prioriteringene i planperioden.  
 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 27.09.2016: 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 27.09.2016: 
Kontrollutvalget slutter seg, med de endringer en var enige om i møtet,  til forslaget til 
plan for forvaltningsrevisjon for 2017 – 2020. 

 
Innstillingen sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 
1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for 
forvaltningsrevisjon for 2017 – 2020. 
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer av prioriteringene i planperioden.  
 
 
 

Ås KU-28/16 
Overordnet revisjonsstrategi 2016 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi 2016 til orientering.  
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 27.09.2016: 
Steinar Neby orienterte om planen. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 27.09.2016: 
Kontrollutvalget tar overordnet revisjonsstrategi 2016 til orientering.  
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Ås KU-29/16 
Fusjon mellom Follo distriktsrevisjon IKS og Østfold 
kommunerevisjon IKS 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget slutter seg til forslaget om selskapsavtale for Østfold Follo 
Kommunerevisjon IKS. 
 
Saken oversendes kommunestyret med forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret slutter seg til forslaget om selskapsavtale for Østfold Follo 
Kommunerevisjon IKS med organisasjonsnummer 987 952 423 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 27.09.2016: 
Steinar Neby orienterte om planene for fusjon.  
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 27.09.2016: 
Kontrollutvalget slutter seg til forslaget om selskapsavtale for Østfold Follo 
Kommunerevisjon IKS. 
 
Saken oversendes kommunestyret med forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret slutter seg til forslaget om selskapsavtale for Østfold Follo 
Kommunerevisjon IKS med organisasjonsnummer 987 952 423 
 
 
 
 

Ås KU-30/16 
Budsjett for kontroll og tilsyn 2017  
 
Sekretariatets innstilling: 
1. Ås kommunes utgifter til kontroll og tilsyn for 2017 budsjetteres til  
           kr 1 710 000. 
2. Budsjettforslaget oversendes Ås kommunestyre og skal inngå i kommunens          
           budsjett for 2017. 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 27.09.2016: 
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Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 27.09.2016: 
1. Ås kommunes utgifter til kontroll og tilsyn for 2017 budsjetteres til  
           kr 1 710 000. 
2. Budsjettforslaget oversendes Ås kommunestyre og skal inngå i kommunens          
           budsjett for 2017. 
 
 
 
 

Ås KU-31/16 
Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om 
dokumentbehandling og arkiv 
 
Sekretariatets innstilling: 
Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding i brev av 20. li 2016 vedr. 
oppfølgingen av anbefalingene i rapporten om dokumentbehandling og arkiv til 
orientering.  
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 27.09.2016: 
 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 27.09.2016: 
Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding i brev av 20. li 2016 vedr. 
oppfølgingen av anbefalingene i rapporten om dokumentbehandling og arkiv til 
orientering.  
 
 
 
 

Ås KU-32/16 
Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 -  2020 
 
Sekretariatets innstilling: 
 

1. Kontrollutvalget tar den overordnede analysen til orientering og slutter seg til 
planen for selskapskontroll for 2017 – 2020. 
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2. Selskapskontrollen, avgrenset til eierskapskontroll, gjennomføres av FIKS. 
 

3. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
 

1. Kommunestyret ber ÅSPRO AS samtykke i at selskapet undergis 

selskapskontroll på lik linje med de heleide kommunale selskapene, jf. 

Kommuneloven § 80. 

2. Kommunestyret slutter seg til forslaget til plan for selskapskontroll 2017 – 

2020: 

 2018: Eierskapskontroll med vekt på selskapenes oppfølging av 

retningslinjer gitt nasjonalt og lokalt 

 2019: Forvaltningsrevisjon av et selskap 

 2020: Eierskapskontroll med vekt på kommunenes eierstyring 

generelt. 

3. Kontrollutvalget gis i fullmakt å endre planen i planperioden 

 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 27.09.2016: 
Anne Odenmarck er daglig leder av Follo krise- og incestsenter og ba kontrollutvalget 
ta stilling til om hun er inhabil i denne saken. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 27.09.2016: 
Anne Odenmarck er inhabil ved behandlingen av sak 32/16, jf. Forvaltningsloven § 6 
e). 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 27.09.2016: 
 

1. Kontrollutvalget tar den overordnede analysen til orientering og slutter seg til 
planen for selskapskontroll for 2017 – 2020. 
 

2. Selskapskontrollen, avgrenset til eierskapskontroll, gjennomføres av FIKS. 
 

3. Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
 

1. Kommunestyret ber ÅSPRO AS samtykke i at selskapet undergis 

selskapskontroll på lik linje med de heleide kommunale selskapene, jf. 

Kommuneloven § 80. 

2.       Kommunestyret slutter seg til forslaget til plan for selskapskontroll  

      2017 – 2020: 

 2018: Eierskapskontroll med vekt på selskapenes oppfølging av 

retningslinjer gitt nasjonalt og lokalt 
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 2019: Forvaltningsrevisjon av et selskap 

 2020: Eierskapskontroll med vekt på kommunenes eierstyring 

generelt. 

3. Kontrollutvalget gis i fullmakt å endre planen i planperioden 

 
 
 

Ås KU-33/16 
Rapport 2. tertial 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget har ingen merknader til rapporten om 2. tertial 2016. Utvalget tar 
rapporten til orientering.  
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 27.09.2016: 
Det ble foreslått at kontrollutvalget bemerker at regnskapet for helse og sosial også i 
år har et betydelig merforbruk.   
 
Votering: 
Innstillingen ble, med tillegg av det framsatte forslaget, enstemmig vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 27.09.2016: 
Kontrollutvalget bemerker at regnskapet t for helse og sosial også i år har et 
betydelig merforbruk. For øvrig har utvalget ingen merknader til rapporten om 2. 
tertial 2016. Utvalget tar rapporten til orientering.  
 
 
 
 

Ås KU-34/16 
Kommunens reglementer 
 
Sekretariatets innstilling: 
Saken om revidering av kommunens reglementer tas til orientering.  
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 27.09.2016: 
Håkon L. Henriksen foreslo at bestemmelsen om at kontrollutvalgets adgang til 
lukkede møter, bør tas inn i reglement, jf. kontrollutvalgsforskriften § 4. 
 
Votering: 
Innstillingen ble, med tillegg av forslaget framsatt i møtet, enstemmig vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 27.09.2016: 
Kontrollutvalget mener bestemmelsen om at kontrollutvalgets adgang til lukkede 
møter, bør tas inn i reglement, jf. kontrollutvalgsforskriften § 4. 
Saken om revidering av kommunens reglementer tas til orientering.  
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Ås KU-35/16 
Utvalgets neste møte 
 
Sekretariatets innstilling: 
Utvalgets neste møte holdes 8. november kl 18.00.  
 
Ås kontrollutvalgs behandling 27.09.2016: 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 27.09.2016: 
Utvalgets neste møte holdes 8. november kl 18.00.  
 
 
 

Ås KU-36/16 
Orienteringssaker 
 
Sekretariatets innstilling: 
Orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 27.09.2016: 
 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 27.09.2016: 
Orienteringssakene tas til orientering. 
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Saksutskrift 
 

Sak fra Kontrollutvalget - Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 
 
Arkivsak-dok. 16/02923-2 
Saksbehandler Rita Stensrud 
 
  

 
Saksgang 

Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 12.10.2016 82/16 

 
 
  
 
Kommunestyrets behandling 12.10.2016: 
Votering: Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 12.10.2016: 
1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 

for 2017 – 2020.  
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer av prioriteringene i planperioden. 
 
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 19. oktober 2016 
 
Rita Stensrud 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Saksfremlegg 
 
 
Kontrollutvalgets innstilling 27.09.2016: 
1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 

for 2017 – 2020.  
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer av prioriteringene i planperioden. 
 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Kontrollutvalget 27.09.2016 
Kommunestyret 12.10.2016 
 
Vedlegg: 
1. Saksutskrift  KU-sak Plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020 
2. Plan forvaltningsrevisjon Ås  2017 - 2020 
3. FDR Overordnet Analyse 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Kontrollutvalget i Ås v/Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat  
 
 
 
 
Fakta i saken: 
Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) har i e-post av 28.09.2016 
oversendt sak fra Kontrollutvalget til Kommunestyret om «Plan for forvaltningsrevisjon 
2017-2020». Se vedlegg.  
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Saksutskrift 
 

Sak fra Kontrollutvalget - Overordnet analyse og plan for 
selskapskontroll 2017 - 2020 

 
Arkivsak-dok. 16/02926-2 
Saksbehandler Rita Stensrud 
 
  

 
Saksgang 

Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 12.10.2016 85/16 

 
 
Kommunestyrets behandling 12.10.2016: 
Votering: Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 12.10.2016: 
1. Kommunestyret ber ÅSPRO AS samtykke i at selskapet undergis selskapskontroll 

på lik linje med de heleide kommunale selskapene, jf. Kommuneloven § 80.  
2. Kommunestyret slutter seg til forslaget til plan for selskapskontroll 2017-2020:  

 2018: Eierskapskontroll med vekt på selskapenes oppfølging av retningslinjer 
gitt nasjonalt og lokalt  

 2019: Forvaltningsrevisjon av et selskap  

 2020: Eierskapskontroll med vekt på kommunenes eierstyring generelt.  
3. Kontrollutvalget gis i fullmakt å endre planen i planperioden.  
 
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 18. oktober 2016 
 
Rita Stensrud 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Saksfremlegg 
 
Kontrollutvalgets innstilling 27.09.2016: 
1. Kommunestyret ber ÅSPRO AS samtykke i at selskapet undergis selskapskontroll 

på lik linje med de heleide kommunale selskapene, jf. Kommuneloven § 80.  
2. Kommunestyret slutter seg til forslaget til plan for selskapskontroll 2017-2020:  

 2018: Eierskapskontroll med vekt på selskapenes oppfølging av retningslinjer 
gitt nasjonalt og lokalt  

 2019: Forvaltningsrevisjon av et selskap  

 2020: Eierskapskontroll med vekt på kommunenes eierstyring generelt.  
3. Kontrollutvalget gis i fullmakt å endre planen i planperioden.  
 
 
 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Kontrollutvalget 27.09.2016 
Kommunestyret 12.10.2016 
 
Vedlegg: 
1. Saksutskrift KU-32/16 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 - 2020 
2. Overordnet analyse og plan for selskapskontroll for perioden 2017- 2020 
3. Vedlegg til KU-32/16 
 
 
 
 
Fakta i saken: 
FIKS har i e-post av 28.09.2016 oversendt sak fra Kontrollutvalget til Kommunestyret 
om «Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 - 2020». Se vedlegg.  
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Saksutskrift 
 

Sak fra Kontrollutvalget - Fusjon mellom Follo distriktsrevisjon IKS og 
Østfold kommunerevisjon IKS 

 
Arkivsak-dok. 16/02924-2 
Saksbehandler Rita Stensrud 
 

 
Saksgang 

Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 12.10.2016 83/16 

 
 
Kommunestyrets behandling 12.10.2016: 
Votering: Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 12.10.2016: 
Kommunestyret slutter seg til forslaget om selskapsavtale for Østfold Follo 
Kommunerevisjon IKS med organisasjonsnummer 987 952 423. 
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 19. oktober 2016 
 
Rita Stensrud 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Saksfremlegg 

 
Kontrollutvalgets innstilling 27.09.2016: 
Kommunestyret slutter seg til forslaget om selskapsavtale for Østfold Follo 
Kommunerevisjon IKS med organisasjonsnummer 987 952 423. 
 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Kontrollutvalget 27.09.2016 
Kommunestyret 12.10.2016 
 
Vedlegg: 
1. Saksutskrift KU-29/16 Fusjon mellom Follo distriktsrevisjon IKS og Østfold 
kommunerevisjon IKS 
2. Sammenslåing FDR og ØKR 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Kontrollutvalget i Ås v/Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat  
 
 
 
Fakta i saken: 
Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) har i e-post av 28.09.2016 
oversendt sak fra Kontrollutvalget til Kommunestyret om «Fusjon mellom Follo 
distriktsrevisjon IKS og Østfold kommunerevisjon IKS». Se vedlegg.  
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Saksutskrift 
 

Sak fra Kontrollutvalget - Rådmannens oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapport om dokumentbehandling og arkiv 

 
Arkivsak-dok. 16/02925-2 
Saksbehandler Rita Stensrud 
 
  

 
Saksgang 

Møtedato Saknr 

1 Kommunestyret 12.10.2016 84/16 

 
 
Kommunestyrets behandling 12.10.2016: 
Votering: Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 12.10.2016: 
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding i brev av 20. juli 2016 vedrørende 
oppfølgingen av anbefalingene i rapporten om dokumentbehandling og arkiv til 
orientering. 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 19. oktober 2016 
 
Rita Stensrud 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Saksfremlegg 
 
Kontrollutvalgets innstilling 27.09.2016: 
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding i brev av 20. juli 2016 vedrørende 
oppfølgingen av anbefalingene i rapporten om dokumentbehandling og arkiv til 
orientering. 
 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Kontrollutvalget 27.09.2016 
Kommunestyret 12.10.2016 
 
Vedlegg: 
1. Saksutskrift KU-31/16 Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om 
dokumentbehandling og arkiv 
2. Tilbakemelding fra Rådmann, datert 20.07.2016 
 
 
 
Fakta i saken: 
FIKS har i e-post av 28.09.2016 oversendt sak fra Kontrollutvalget til Kommunestyret 
om «Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om dokumentbehandling 
og arkiv». Se vedlegg.  
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Ajourført 01.11.2016 

1 

KONTROLLUTVALGET (KU) I ÅS KOMMUNE 

                            AKTIVITETSPLAN PR. SEPTEMBER 2016     
 

 

Oversikten nedenfor viser planlagte aktiviteter, frist for når de skal være ferdig, ansvar for å utføre oppgaven samt status. Oversikten ajourføres 

fortløpende.  FDR står for all revisjon. FIKS utreder andre saker, lager innstilling i alle saker og er sekretær for utvalget.  FDRs rapporter skal 

være FIKS i hende senest fjorten dager før utvalgsmøtet.  KST=Kommunestyret 

 

Nr. Beskrivelse 

 

Frist Ansvar Status Avsluttet 

1 Kontrollutvalgets årsrapport for 2015  FIKS KU 9.2.16  KST 25.05.16 

2 Handlingsplanen for utvalget Desember FIKS Årlig ajourføring ;  KU 08.11.16  

 Aktivitetsplan   FIKS Ajourføres foran hvert kontrollutvalgsmøte  

3 Møteplan  FIKS 9.2               27.9 

15.3           (8.11) 

10.5           27.10 Faglig forum 

14.6            13.12 

 

4 Kommunens årsregnskap for 2015   

 

15. april  FDR KU 10.5 KST 25.05.16  

 5 Tertialrapporter:     

 1.Tertialrapport jan-april 2016 

 

Mai  Kommunen KU 10.5.16  KST 20.06.16 

 2. Tertialrapport jan-aug. 2015 

 

Okt.  Kommunen KU 27.09.16 KST 12.10.16 

      

6 Rapporter fra revisjonen:     

  Pr. 30.04.16 (perioden  01.05.15 – 30.04.16) Mai  FDR KU 14.6.16  

 

 

. Pr. 31.10.16(perioden  01.05.16 – 31.10.16) 

 

November  FDR 

 

KU 13.12.16  

 Revisors uavhengighet  FDR   
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Nr. Beskrivelse 

 

Frist Ansvar Status Avsluttet 

      

7 Handlingsplan forvaltningsrevisjon  2013 – 2016  FIKS  KU 12.6 KS 12.9.12 

 Prosjekter 2016:     

 Sikkerhet og beredskap  FDR KU 8.11.16  

 Skoleutbyggingen i Ås  FDR KU 14.06.16  KST 7.9.16 

Utsatt 

      

      

8 Oppfølging av tidligere prosjekter  Rådmannen:   

 Forvaltningen av kommunens  bygg 26.4.16   KST 20.6.16 

 Nav Ås 01.03.16  KU 15.3.16 KST 25.05.16 

 Samhandlingsreformen 18.03.16    

 Hjemmetjenester 09.06.16   KST 20.6.16 

 Dokumentbehandling og arkiv 21.10.16  KU 27.9.16 KST 12.10.16 

 Skoleutbyggingen i Ås     

9 Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon 

Revisor innleder om risikoområder i Ås 

Utkast til overordnet analyse 

Endelig overordnet analyse  

Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 

 

 

 

 

 

 

 

FDR 

FDR 

FDR 

FIKS 

 

KU 15.03.16 

KU 10.5.16 

14.6.16  

27.9.16 

 

 

 

 

KST 12.10.16 

 

 Selskapskontrollen 2015   KU 15.12.15 KST 03.02.16 

 Overordnet analyse og plan for 

forvaltningsrevisjon 2017 - 2020 

Høst  FIKS KU 27.9.16 KST 12.10.16 

10 Andre saker     

 Kunstinnkjøp i kommunen   KU 09.02.16 KST 25.05.16 
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