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Ås KU-18/16 
Rapport om skoleutbyggingen i Ås 
 
Sekretariatets innstilling: 
Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
Kommunestyret merker seg at revisjonen i rapporten om skoleutbyggingen ber 
kommunen vurdere følgende tiltak: 
a. Skolebehovsanalyse bør oppdateres om lag annethvert år, som grunnlag for 

handlingsprogrammet. 
b. Kommunen bør satse på fremtidsrettete skolebygg med rasjonell størrelse (fire 

paralleller), fleksibel arkitektur og robuste løsninger. 50 års levetid for skolebygg 
bør være et mål. 

c. Revidering av Ås kommunes reglementer, som er startet, bør avklare 
rolledelingen mellom hovedutvalg for teknikk og miljø, plan- og byggekomite, 
formannskap og kommunestyre med sikte på å forenkle saksgangen i 
reguleringssaker og kommunale byggeprosjekter. 

d. Rolledeling mellom politisk og administrativt nivå bør avklares i reglementet. 
Noe mer av byggeprosjektene bør trolig delegeres til administrasjonen. 

e. Byggebransjens standard fasebegreper bør benyttes i kommunens dokumenter. 
f. Betegnelser i kommunens organisasjonskart – etater, resultatenheter 

(enheter) og avdelinger – bør benyttes konsekvent. 
g. Skolene bør unngå underrapportering av HMS-avvik; flere avviksmeldinger bør 

skrives. 
 
Kommunestyret støtter revisjonens forslag og ber rådmannen følge opp revisjonens 
tiltak og melde tilbake til kontrollutvalget om oppfølgingen innen ett år.  
 
Ås kontrollutvalgs behandling 14.06.2016: 
Didrik Hjort presenterte hovedpunktene i rapporten. Utvalgets medlemmer 
kommenterte ulike deler av rapporten. Håkon L. Henriksen foreslo å sette fristen for 
rådmannens tilbakemelding til 1. mars 2017. 
 
Votering: 
Innstillingen ble, med tillegg av Henriksens endringsforslag, enstemmig vedtatt.  
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 14.06.2016: 
Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
Kommunestyret merker seg at revisjonen i rapporten om skoleutbyggingen ber 
kommunen vurdere følgende tiltak: 
h. Skolebehovsanalyse bør oppdateres om lag annethvert år, som grunnlag for 

handlingsprogrammet. 
i. Kommunen bør satse på fremtidsrettete skolebygg med rasjonell størrelse (fire 

paralleller), fleksibel arkitektur og robuste løsninger. 50 års levetid for skolebygg 
bør være et mål. 

j. Revidering av Ås kommunes reglementer, som er startet, bør avklare 
rolledelingen mellom hovedutvalg for teknikk og miljø, plan- og byggekomite, 
formannskap og kommunestyre med sikte på å forenkle saksgangen i 
reguleringssaker og kommunale byggeprosjekter. 
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k. Rolledeling mellom politisk og administrativt nivå bør avklares i reglementet. 
Noe mer av byggeprosjektene bør trolig delegeres til administrasjonen. 

l. Byggebransjens standard fasebegreper bør benyttes i kommunens dokumenter. 
m. Betegnelser i kommunens organisasjonskart – etater, resultatenheter 

(enheter) og avdelinger – bør benyttes konsekvent. 
n. Skolene bør unngå underrapportering av HMS-avvik; flere avviksmeldinger bør 

skrives. 
 
Kommunestyret støtter revisjonens forslag og ber rådmannen følge opp revisjonens 
tiltak og melde tilbake til kontrollutvalget om oppfølgingen innen innen 1. mars 2017. .  
 
 
 
 
 
 
Ås KU-19/16 
Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon 
 
Sekretariatets innstilling: 

1. Kontrollutvalget tar den overordnede analysen for forvaltningsrevisjon til 
orientering. 

 
      2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem forslag til plan for 
          forvaltningsrevisjon for Ås kommune for perioden 2017 – 2020. Planen tar 
          utgangspunkt i innspillene som kommer frem i møtet den 14. juni. 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 14.06.2016: 
I diskusjonen ble følgende tema trukket fram som aktuelle for forvaltningsrevisjon i 
perioden 2017 – 2020:  barn- og unges psykiske helse, flyktningtjenesten og bl.a. 
mindreåriges situasjon, innkjøp, korrupsjon,  internkontroll, barnevernet, administrativ 
organisering i kommunen, prosjektledelse, gjeldsutviklingen, utleieboliger og bl.a. 
vedlikeholdet av disse.   
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 14.06.2016: 

1. Kontrollutvalget tar den overordnede analysen for forvaltningsrevisjon til  
orientering. 

 
      2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem forslag til plan for 
          forvaltningsrevisjon for Ås kommune for perioden 2017 – 2020. Planen tar 
          utgangspunkt i innspillene som kommer frem i møtet den 14. juni. 
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Ås KU-20/16 
Rådmannens oppfølging av rapporten om vedlikehold av 
kommunale bygg.  
 
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. .  

 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 14.06.2016: 
Anne Odenmarck foreslo at de anbefalingene som ikke er fulgt opp, tas inn i 
innstillingen til kommunestyret. 
 
Votering: 
Innstillingen, med tillegg av Anne Odenmarcks forslag, ble enstemmig vedtatt.  
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 14.06.2016: 
 
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: 
1. 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.» 
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I rådmannens utredning (sak 22/16) framgår det ikke hvor langt denne 
avklaringen nå har kommet i praksis.  
2. 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. 
3. 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.   
 

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. 

 
 
Ås KU-21/16 
Rådmannens oppfølging av rapporten om hjemmetjenester 
 
Sekretariatets innstilling: 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding vedr. oppfølgingen av anbefalingene 
i rapporten om hjemmetjenester til orientering.  
 
Ås kontrollutvalgs behandling 14.06.2016: 
 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 14.06.2016: 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding vedr. oppfølgingen av anbefalingene 
i rapporten om hjemmetjenester til orientering. 
 
 
Ås KU-22/16 
Rapport 1. tertial 2016 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget har ingen merknader til rapporten om 1. tertial 2016. Utvalget tar 
rapporten til orientering. 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 14.06.2016: 
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Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 14.06.2016: 
Kontrollutvalget har ingen merknader til rapporten om 1. tertial 2016. Utvalget tar 
rapporten til orientering. 
 
 
Ås KU-23/16 
Revisjonens rapport pr. 30.04.16 
 
Sekretariatets innstilling: 
Rapporten fra Follo distriktsrevisjon pr. 30. april 2016 tas til orientering. 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 14.06.2016: 
Håkon L. Henriksen bemerket at utvalget har bedt om å få tilsendt rapporten om 
økonomiske forhold i barnevernet som det vises til i revisjonens rapport. Denne vil bli 
lagt fram på det neste møtet i utvalget.  
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 14.06.2016: 
Rapporten fra Follo distriktsrevisjon pr. 30. april 2016 tas til orientering. 
 
 
Ås KU-24/16 
Nummerert brev nr. 8 fra revisjonen og kommunens svar 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar det nummererte brevet fra revisjonen og kommunens svar til 
orientering.  
 
Ås kontrollutvalgs behandling 14.06.2016: 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 14.06.2016: 
Kontrollutvalget tar det nummererte brevet fra revisjonen og kommunens svar til 
orientering. 
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Ås KU-25/16 
Sammenslåing av Follo distriktsrevisjon IKS med Østfold 
kommunerevisjon IKS 
 
Sekretariatets innstilling: 
 Kontrollutvalget tar redegjørelsen vedr. fusjon mellom FIKS og ØKR til orientering  
 
Ås kontrollutvalgs behandling 14.06.2016: 
.Revisjonssjefen  rakk ikke fram til behandlingen av denne saken. 
Utvalget stilte spørsmål ved flere av forslagene i forbindelse med sammenslåingen.  
Det var enighet om å fokusere to hovedspørsmål i vedtaket. 
Kontrollutvalget ber om at følgende blir avklart før utvalget avgir innstilling til 
kommunestyret om saken: 

1. Forslaget om fusjon må bygge på vedtak i FDRs representantskap 
2. Forslaget må gi oversikt over framtidige kostnader og regler for  fordelingen av 

kostnadene i det nye selskapet. 
 
Votering: 
Det framsatte forslaget ble enstemmig vedtatt.  
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 14.06.2016: 
. Kontrollutvalget ber om at følgende blir avklart før utvalget avgir innstilling til 
kommunestyret om  saken: 

1. Forslaget om fusjon må bygge på vedtak i FDRs representantskap 
2. Forslaget må gi oversikt over framtidige kostnader og regler for  fordelingen av 

kostnadene i det nye selskapet. 
 
 
Ås KU-26/16 
Orienteringssaker 
 
Sekretariatets innstilling: 
Orienteringssakene tas til orientering. 
 
Ås kontrollutvalgs behandling 14.06.2016: 
Einride Berg orienterte fra FKTs fagkonferanse og årsmøte som han syntes var 
veldig bra.  
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 14.06.2016: 
Orienteringssakene tas til orientering. 
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