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Innledning 
 

Bakgrunn  

 

Kontrollutvalget skal etter forskrift om kontrollutvalg § 9 påse at kommunens virksomhet årlig 

blir gjenstand for forvaltningsrevisjon. Av forskriftens § 10 følger at utvalget minst en gang i 

valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, skal 

utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtas av kommunestyret, som kan 

delegere til utvalget å foreta endringer i planperioden. 

 

Planen for forvaltningsrevisjon skal baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet 

ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for 

forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. 

 

Formål 

 

Formålet med den overordnede analysen er å framskaffe relevant informasjon om kommunens 

virksomhet slik at kontrollutvalget settes i stand til å legge en plan for forvaltningsrevisjon, og 

prioritere mellom ulike områder hvor det kan være aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjon. 
 

Kort om analysen 
 

Selve begrepet overordnet analyse indikerer at analysen må ta utgangspunkt i kommunens 

virksomhet på et overordnet plan. Samtidig må den være detaljert nok til å danne grunnlag for å 

utarbeide kontrollutvalgets plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. 

 

Innledningsvis gis en overordnet beskrivelse for å sette kommunen inn i en ramme. Denne er ikke 

ment å være uttømmende, men har til hensikt å danne et utgangspunkt for risiko- og 

vesentlighetsvurderingene som gjøres på et mer detaljert nivå. 
 

I departementets merknader til kontrollutvalgsforskriften er det uttrykt at det i risiko- og 

vesentlighetsvurderinger ligger at det skal gjøres en vurdering av på hvilke områder av 

kommunens virksomhet det er risiko for vesentlige avvik i forhold til de vedtak, forutsetninger og 

mål som er satt for virksomheten. Revisjonen har forsøkt å fremstille dette etter en skjematisk 

inndeling på virksomhetsområder. I den risikovurderingen som er foretatt er det vurdert 

konsekvensene det kan få, dersom risikoen inntreffer og sannsynligheten for at det kan skje. 

Skalaen på konsekvens og sannsynlighet er stor (S), middels (M) eller liten (L).   

 

Grunnlaget for analysen er informasjon hovedsaklig fremkommet gjennom: 

 

• Dokumentanalyse av kommunens vedtatte fireårsplaner (2012-15), siste vedtatte 

årsmelding (2010) og kommuneplan (2011-2023). 

• Intervjuer og samtaler med kommunens ledelse og sentrale nøkkelpersoner 

• Kommunens internettsider. 

• Andre tilsynsrapporter mv (Fylkesmann, helsetilsyn etc.). 

• Medieoppslag. 

• Offentlige databaser (KOSTRA, Skoleporten, produksjonsindeksen for kommunene etc.). 

• Erfaringer fremkommet gjennom regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjoner. 
 
 

Tilnærming og metode er nærmere beskrevet i prosjektplanen for analysen. 

 

 



FOLLO DISTRIKTSREVISJON 

___________________________________________________________________________ 

Overordnet analyse i Ås kommune   Side 3 
 

Anbefaling om fokusområder for forvaltningsrevisjon 

 

De områdene som har stor konsekvens og/eller stor sannsynlighet er utpekt som risikoområder. 

Dette er de områdene som bør ha størst oppmerksomhet når det skal velges/prioriteres 

forvaltningsrevisjonsprosjekter. 

 

Revisjonen gjør samtidig oppmerksom på at analysen skal være til hjelp for kontrollutvalgets 

prioriteringer mellom de ulike områder hvor det kan være aktuelt å gjennomføre 

forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget står selvfølgelig fritt til både å velge ut andre områder, 

samt foreta andre risikovurderinger enn de som revisjonen har foreslått i denne analysen.  

 

Ut fra revisjonens risikovurdering kan følgende områder være aktuelle for forvaltningsrevisjon i 

Ås kommune i planperioden: 

 

• Innkjøp 

• Økonomi 

• IKT 

• Organisering - effektiviseringer 

• Internkontroll 

• Skole 

• Barnehage 

• Flyktninger 

• Pleie og omsorg -sykehjemsplasser 

• Brukerbetalinger i institusjon 

• Hjemmetjenester 

• Samhandlingsreform 

• Helse 

• NAV 

• Vedlikehold av bygg og veier. 
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Sentrale forhold – utfordringer og utviklingstrekk 
 

Overordnede mål  

 

Ås kommune har etablert følgende hovedmål for kommunen: 

 

• Ås kommune har en bærekraftig samfunnsutvikling, som sikrer livskvalitet og livsgrunnlag i dag 

og i fremtiden. 

• Innbyggere skal tilbys tjenester som fremmer trygghet, selvstendighet og et verdig liv. 

• Barn og unge har et variert oppvekst- og læringsmiljø som gir utfordringer og fremmer trygghet. 

• Kommunen har kompetente medarbeidere og en fleksibel, lærende og kostnadseffektiv 

organisasjon  

• Kommunen skal ha en økonomi som gir handlefrihet til å utvikle kommunen og som sikrer 

prioriterte tjenesteområder  

 

Demografi  

Folketallet i kommunen var 16733 innbyggere pr 31.12.10. Prognosen fremover legger til grunn en 

årlig økning i årene fremover slik at kommunen ved utgangen av 2015 har et folketall på 18446.  

 

Med en dekningsgrad på 95 % vil behovet for ny barnehage være til stede fra 2012/2013 i 

sentralområdet. Det bør derfor snarest vurderes hvor en barnehage kan bygges i denne delen av 

kommunen. Kommunen mener det ikke er behov for mange flere barnehageplasser i Nordby i 

planperioden. 

 

Skolekapasiteten på Solberg, Sjøskogen og Rustad vil i henhold til prognosen bli 

utfordret i perioden 2012-1015 og det vil bli behov for å vurdere utvidelser av disse skolene. 

 

Prognosen for aldersgruppen over 80 år er økende. Dette skaper et behov for opptrapping av 

antall plasser i boliger med heldøgns bemanning. Nasjonale føringer anbefaler 25 % dekning, men 

Ås kommune har vedtatt 20 % dekningsgrad, og dette har vært ansett som tilstrekkelig. Det legges 

opp til en ytterligere reduksjon i dekningsgraden. Kommunens økonomiske situasjon tilsier at det vil 

være meget vanskelig å legge til grunn de nasjonale føringer på 25 % dekning.  

 

Næringsutvikling  

Kommunen har pekt ut to områder som viktige satsingsområder i næringslivsarbeidet: 

 

• Utvikle et attraktivt og trivelig Ås sentrum med boliger, et mangfold av handels- og 

servicetilbud, kulturaktiviteter, møteplasser og kontorarbeidsplasser. 

 

• Stimulere til etablering og vekst av kunnskapsbaserte virksomheter knyttet til 

universitetsmiljøet. 

 

Skal kommunen lykkes i arbeidet med å utvikle et attraktivt Ås sentrum og stimulere til etablering av 

flere kunnskapsbedrifter ses det som nødvendig å samarbeide tett med næringslivet og 

universitetsmiljøet. Kommunen vil derfor ta initiativ til å etablere møteplasser som kan stimulere til 

samarbeid om mål, strategier, tiltak og handling knyttet til disse satsingsområdene. 

 

  



FOLLO DISTRIKTSREVISJON 

___________________________________________________________________________ 

Overordnet analyse i Ås kommune   Side 5 
 

 

Organisasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ås kommune fremholder at det er avgjørende hvordan omverdenen ser på kommunen og i hvilken 

grad kommunen evner å tiltrekke seg og beholde kompetent arbeidskraft. Videre sier 

handlingsplanen at det er vanskelig å opprettholde samtlige av seniortiltakene innen dagens 

økonomiske rammer. 

 

Helse fremholdes som et strategisk satsningsområde, noe som innebærer å bruke mer av ressursene 

på å fremme god helse enn på å "reparere". 

 

Tiltak for 2012: 

• Utvikle en ny arbeidsgiverstrategi inkl lønnspolitikk og tiltak for å rekruttere og beholde 

kvalifiserte medarbeidere. 

• Seniorpolitiske tiltak for ansatte som er tilknyttet statens pensjonskasse vurderes administrativt 

og justeres slik at de blir mer lik øvrige ansattes ordninger. Seniorturen avvikles. 

• Videreføre arbeidet med helse som satsningsområde. Tilrettelegging av helserelaterte aktiviteter i 

og utenfor arbeidstiden, friskvernarbeid og nærværsarbeid. 

• Bistå ved gjennomforing av lovpålagte dialogmoter og oppfølgingsmøter for å avklare aktuelle 

tiltak for sykemeldte. 

• Jevnlig oppdatering av kvalitetssystemet og oppfølging av avvik og forbedringssystemer. 

 

Tjenestetilbud  

 

Med utgangspunkt i kommuneplan 2011 – 2023 og gjeldende handlingsprogram er følgende 

innsatsomrader prioritert innenfor de ulike tjenesteområdene: 

 

Oppvekst og kultur 

 

Kultur 

• Utvikle kulturhuset i Ås sentrum til en sentral møteplass for kulturlivet i Ås. 

Kvalitet 

• Arbeide for at barn og unge opplever helhet og sammenheng i sin læring. 

Skolestruktur 

• Planlegge utbygging av Solberg skole. 

• Ferdigstille ”Skolebruksplanen” og følge opp denne. 

Helhetlig og utvidet skoledag. 

• Gjennomgang av innhold, økonomi og struktur på SFO. 

 

 

 

 

 

 2008 2009 2010 

Antall årsverk 
totalt 

880 926 965 

Andel kvinner 
totalt - % 

78 81 81 

Ledere – kvinner - 
% 

73 77 71 

Samlet sykefravær 
- % 

9 8,9 8,65 
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Helse og sosial 

 

Ny helse og omsorgslov fra 1.1.2012 (Samhandlingsreformen) 

• Planlegge, og gjennomfore hvordan Ås kommune vil satse og prioritere i forhold til nye 

oppgaver og nye muligheter. 

• Effektiv implementering av Samhandlingsreformen. 

Ny Folkehelselov fra 1.1.2012 

• Planlegge og gjennomfore hvordan Ås kommune skal satse og prioritere i forhold til nye 

oppgaver og nye muligheter. 

Demografisk utvikling 

• Planlegge utbygging av eldreomsorgen. 

Forebygge fattigdom 

• Etablere et tverrfaglig samarbeid for å bekjempe fattigdom og finne tiltak som kan bidra til a 

redusere fattigdom i barnefamilier. 

 

Tekniske tjenester 

• Gjennomgang av tiltak for å redusere kommunens eiendomsutgifter. 

• Redusere forfallet i bygningsmassen. 

• Redusere forfallet på kommunale veier (særlig asfalterte veier). 

• Oppgradere lysarmatur på kommunale veier og i lysløypene og installere pålagte målere. 

Implementere anbefalingene gitt i rapport om organisering av eiendomsavdelingen. 

 

Rådmannens stab og støttefunksjoner 

 

Lokalsamfunnsutvikling 

• Utvikle Ås sentrum gjennom følgende tiltak: 

o Utarbeide en områderegulering for Ås sentrum 

o Utarbeide en veg- og gateplan for sentrum og følge opp denne 

o Etablere fjernvarme i sentrum 

o Etablere et sentrumsforum 

• Bidra i arbeidet med utforming av reguleringsplan for campus og senter for husdyrforsøk. 

• Sette i gang et strategisk planarbeid med aktører i Ås sentrum og universitetet som skal 

resultere i mål, tiltak og handling knyttet til de næringspolitiske satsingsområdene 

• Utvikling av Ås sentrum og etablering av kunnskapsbedrifter i Ås. 

  

Medarbeidere 

• Videreutvikle en ny arbeidsgiverstrategi 

• Videreføre arbeidet med helse som satsningsområde og implementering av ny IA- avtale. 

 

Økonomi 

• Analysere potensialet for innsparinger i kommunens totale utgifter gjennom strukturelle 

endringer, herunder organisering av tjenester og eiendomsstruktur. 

• Videreføre arbeidet med effektivisering av administrative arbeidsprosesser. 

• Videreføre et høyt fokus på økonomistyring. 

• Utnytte inntektspotensialet, med fokus på store inntektsposter. 

• Ha økt fokus på innkjøp. 

 

Service og kommunikasjon. 

• Innføre fullelektronisk arkiv. 

o Etablere effektive integrasjoner mellom ulike datasystemer i kommunen/Follo. 
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Økonomi 

Budsjettet for 2012 viser et netto driftsresultat på 0,2 %. Dette er en nedgang fra budsjett 

2011 og skyldes en kombinasjon av lav vekst i frie inntekter og høy kostnadsvekst. Denne 

kostnadsveksten skyldes økte kostnader til lønn og pensjonsutgifter, konsekvenser av 

tidligere politiske vedtak, samt tiltak som følge av nye lover og forskrifter. Dette innebærer at 

kommunen ikke har noen buffere til å møte uforutsette behov, og ikke kan sette av midler til 

fremtidige behov og investeringer. Ås kommune står overfor store økonomiske utfordringer og har et 

omstillingsbehov i planperioden tilsvarende ca 20 til 30 mill. kr.  

 

Dette krever større strukturelle endringer i eksisterende tjenesteproduksjon, samt at veksten i 

tjenestebehov møtes uten tilsvarende kostnadsvekst. Organisering og lokalisering av tjenester må 

vurderes med sikte på å øke effektiviteten. Videre må nivået på tjenester vurderes.  
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Risiko- og vesentlighetsvurderinger, Ås kommune 
 

Administrasjon og støttetjenester 
Nr Område/ 

oppgave 

Risikoområder 

 

Risikovurdering Risikoreduserende 

tiltak 

Vesentlighet 

Konse-

kvens 

S/M/L 

Sann-

synligh 

S/M/L 

1 Offentlige 

anskaffelser 

 

 

 

 

Risiko for brudd på lov om off 

anskaffelser.  

- Komplekst regelverk som er i 

stadig endring og stadig større 

krav og hensyn til utforming 

av innkjøp 

- Området er generelt 

risikoutsatt i forhold til 

korrupsjon og mislighold 

S M 

Forvaltningsrevisjon i 

2006. 

Ansetter Controller i 
2012 

Effektive innkjøp kan 

gi store besparelser 

 
Etterlevelse viktig for 

kommunens 

omdømme 

 

 

2 Økonomi Risiko: 
 

− Brukere får ikke de tjenestene 

de har krav på iht lovverket.  

− Risiko for at mål for kvaliteten 

på tjenester ikke nås.  

− Manglende gjennomføring av 

vedtatte investeringer 

 

Evt. tiltak som er søkt gjennomført 

ift effektivisering av 

tjenesteproduksjon og fokus på 
økonomistyring synes ikke å ha gitt 

tilsiktede gevinster, jf dårlig nto 

driftsresultat på 0.2% fra 2.4% i 

2010.Kommunen klarer ikke å 

bygge opp reserver. 

S S 

Stort fokus på 
økonomistyring  

 

Kommunen forvalter 
store verdier og 

tilfredsstillende 

økonomistyring er 

viktig 

 

Pga innsparinger er 

det varslet at 

kvaliteten på enkelte 

tjenester må 

reduseres, men ikke 

hvilke og 
konsekvenser 

3 IKT Risikofaktorer knyttet til: 

- Kompetanse 

- Implementeringsproblematikk 

- Samordning av informasjon 

- At gevinster ikke realiseres 

tilfredsstillende 

S M 

 Fungerende IT-

systemer er av 

vesentlig betydning. 

4 Organisasjon 

 

Risiko for at planlagte 

effektiviseringsgevinster ikke tas 

ut.  

 

− Store omstillingsprosjekter 

vurderes for å gi mer effektiv 

tjenesteproduksjon – 

omstillingsbehovet er ca 20- 30 

mill i planperioden, dvs fram 
mot 2015 

 

S M 

  

5  Risiko for at KOSTRA-

rapportering ikke er korrekt 

M M 

 Viktig at informasjon 

om tjenesteyting og 

økonomi er korrekt, 

også av 

sammenlignings-

hensyn. 
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6 Oppfølging av 

vedtak 

Risiko for manglende oppfølging 
av politiske vedtak.   

 

M M 

God oversikt i 
årsmeldingen over saker 

som er vedtatt i KS og FS 

og status for oppfølging. 

Oversikt også over saker 

vedtatt i DM, HTM, 

HOK, HHS 

 

7 Internkontroll Risiko for mangelfull 

implementering av system.  

 

− Kapasitetsproblemer har ført til 
at systemet og interne 

revisjoner ikke er blitt 

gjennomført som forutsatt 

M S 

Nytt system for 

kvalitetsdokumentasjon 

(KSS) er kjøpt og skal 

implementeres i 2011 – gi 
ledere godt 

styringsverktøy, bedre 

informasjonsflyt og 

enklere avviks- og 

forbedringssystem. 

Vesentlig av hensyn 

til: 

− Sikre 

måloppnelse 

− Overholde lover 

og regler 

− Korrekt 

rapportering 

8 Arkivtjeneste Risiko for mangelfull etterlevelse 

av lov og forskrift om arkiv 
M M 

 Lovpålagt oppgave 
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Oppvekst og kultur 
Nr Område/ oppgave Risikoområder 

 

Risikovurdering Risikoreduserende 

tiltak 

Vesentlighet 

Konse-

kvens 

S/M/L 

Sann-

synligh 

S/M/L 

9 Skole 

 
 

 
Kvalitet og kompetanse i skolen 

 

Lite effektiv 

spesialundervisning da hver 

time synes dyr ift gj.sn i Follo 

og Akershus 

 

 

− Ås satser mer på skole enn 

gj.sn i Follo og Akershus, 

jf nto dr.utg. 

 

− Anstrengt skolekapasitet  

 

− En del lærere uten godkjent 

utdannelse  

 

− Analyse av 

matematikkresultater viser 

behov for kompetanse. 

 

− Elevundersøkelsen viser 

lavere enn måltall på 
brukertilfredshet når det 

gjelder faglig veiledning og 

motivasjon.  

 

− Strukturelle endringer skal 

igangsettes for å oppnå økt 

effektivitet i 

tjenesteproduksjonen 

S S/M 

Kommunen/PPT skal 
vurdere ressursbruk og 

organisering av spes.u. og 

tilpasset opplæring i 

2012. 

Lovpålagt tjeneste. 
Vesentlig for det 

enkelte barn. 

10 Barnehage 

 

Kompetanse og kvalitet i 
barnehager 

 

− KOSTRA: 

Ås satser mye mindre på 

barnehager enn gj.sn i follo 

og akershus, jf nto dr.utg. 

 

− Kommunale bhg. må ta inn 

flere barn per voksne  

 

− Økonomi. Riktig beregning 
av refusjon til ikke-

kommunale barnehager 

som har barn fra andre 

kommuner.  

(Færre fra andre 

kommuner i Ås enn 

omvendt) 

 

− vanskelig å få nok 

kvalifiserte pedagoger 

S M 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vesentlig for det 
enkelte barn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Lovpålagt krav. 
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11  Risiko for mangelfull 
dokumentasjon av 

likebehandling av private 

barnehager 

L M 

Iflg  handlingsplanen får 
de private 99 %. 

 

12 Kultur og fritid 

 
 

 

Risiko for barn og unge  

 

− KOSTRA: 

Ås satser mindre på 

aktivitetstilbud til barn og 

unge per innbygger  enn 

gj.sn i Follo og Akershus, 
jf nto dr.utg. 

 

L M 

 Viktig å bidra til gode 

oppvekstvilkår. 

13 Voksenopplæring 

 

Risiko for uhensiktsmessig 

organisasjon M M 

Organiseringen og 

tjenestetilbudet på VO 

skal gjennomgås i 2012 

 

14 Flyktningetjenesten Risiko for at 

introduksjonsprogrammet ikke 
fungerer etter forutsetningene. 

 

− Ås peker selv på at kun 

50% er  i jobb eller 

utdanning etter avsluttet 

program er for dårlig. 

 

− Største utfordring er 

boligmarkedet. Flyktninger 

flytter ikke ut etter avtalt 

tid.  

 

− Krevende å bosette enslige 

mindreårige flyktninger. 

Utfordringer ift integrering 

og organisering under VO 

S S/M 

Samarbeidet mellom 

flyktningstjeneste og 
eiendomsavdelingen skal 

videreutvikles i 2012. 

Viktig at denne 

gruppen blir integrert 
i samfunnet. 
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Helse og sosial 
Nr Område/ 

oppgave 

Risikoområder 

 

Risikovurdering Risikoreduserende 

tiltak 

Vesentlighet 

Konse-

kvens 

S/M/L 

Sann-

synligh 

S/M/L 

15 Pleie og omsorg 

 
 

Risiko for manglende system for 
internkontroll, utarbeidelse og 

implementering av rutiner og 

avvikshåndtering  

 

− Ligger under (20%) anbefalt 

statlig norm for dekning av 

plasser med heldøgns pleie og 

omsorgstjenester (25%) 

− Stadig flere eldre gjør dessuten 

at behovet øker 

 
 

S M 

Helsetilsyn 2011 
avdekket avvik:  
Ås kommune ved Moer 

sykehjem sikrer ikke i 

tilstrekkelig grad at 

pasientene får et 

forsvarlig 

rehabiliteringstilbud. 

Sykehjemmet har i liten 

grad systematisk 

evaluering av 

rehabiliteringstiltak. Det 

ble avdekket at det i løpet 
av vakten var lite tid til 

dokumentasjon og til 

registrering av avvik 

 

Svikt vil berøre den 
enkeltes livskvalitet 

og rettsikkerhet. 

16  Risiko for manglende kontroll 

vedbruk av beboeres og 

hjemmepleiedes penger. 

 

Risiko for feil ved brukerbetalinger 
i institusjon 

S M 

 Viktig for den enkelte 

bruker, for ansatte, og 

for kommunens 

omdømme 

17  Legemiddelhåndtering.  

 

− Manglende internkontroll for 

legemiddelhåndtering i 

hjemmetjenesten og sykehjem? 

 

− Kvalitetssikring av tjenesten 

og krav til utstrakt registrering 

og dokumentasjon er i følge 
rapport fra Helsetilsynet en 

utfordring for 

hjemmetjenestene og i 

sykehjem 

M M 

  

18  Hjemmetjenesten 

Kapasitetsutfordringer. Betjener 

stadig flere brukere uten at 

ressursene øker 

S M 

 Vesentlig ift. den 

enkelte bruker 

19  Samhandlingsreform 

Risikoområder: 

 

− Risiko for at kommunen  ikke 

disponerer nok plasser til ta i 

mot utskrivningsklare pasienter 

− Risiko for at proaktive tiltak 

for å redusere antall 

henvisninger til AHUS ikke gir 

forventet virkning. 

− Risiko for at kommunen ikke 

klarer å skaffe riktig 

kompetanse for å håndtere 

S S 
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pasienter som utskrives 

− Risiko for mangelfull 

finansiering 

− Risiko for uklare 

samarbeidsavtaler med 

helseforetaket og andre 

kommuner  

− Risiko for manglende 

oppfølging mot fastlegene 

− Risiko for svikt i IKT-systemer 

− Risiko for mangelfull 

koordinering 

20 Helse 

 

 

Kompetanse og kapasitet. 

− Større krav til legetjenester 

som følge av 

samhandlingsreformen 

− Stort trykk på helsestasjon  for 

ungdom og studenter 

− KOSTRA: 

Lavere nto drifts.utg. enn gj.sn. 

i  Follo og Akershus. 

− Lavere andel legeårsverk og 

fysioterapiårsverk enn gj.sn i 

Follo og Akershus. 

M S 

 

.  

Svikt vil berøre den 

enkeltes livskvalitet 

og rettsikkerhet 

21 Psykiske 

helsetjenester 

Integrering av tjenester. Kvalitet i 

tilbudet 

 

− Enhet for psykisk helse lagt 

sammen med kommunal 

rustjeneste i 2011 

− Økende pågang av søknad om 
tjenester. Utfordring å tildele 

kvalitativt gode tjenester til 

alle. 

M M 

  

22 NAV/Sosial 

omsorg 

 

 

Samhandling mellom kommune og 

NAV. Det kan være av interesse å 

undersøke hvordan dette fungerer  
 

Helsetilsyn 2010: 

− Ås kommune sikrer ikke at alle 
henvendelser om økonomisk 

sosialhjelp blir fanget opp 

 

− Ås kommune sikrer ikke 

tilstrekkelig individuell 

vurdering i alle saker. 

S M 

  Mangler i tjenesten 

kan få store 

konsekvenser for de 

det gjelder 

23 Barnevernet 

 

 

Risiko for manglende oppfyllelse 

av regelverk for hjelpetiltak i 

hjemmet og undersøkelsessaker.  

 
 

 

 

M M 

Forvaltningsrevisjon i 

2009 og Helsetilsyn i 

2011, men tvil om 

oppfølgingen. 

Svikt vil berøre den 

enkeltes livskvalitet 

og rettsikkerhet 
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Teknikk og miljø 
Nr Område/ 

oppgave 

Risikoområder 

 

Risikovurdering Risikoreduserende 

tiltak 

Vesentlighet 

Konse-

kvens 

S/M/L 

Sann-

synligh 

S/M/L 

24 VAR Risiko for manglende utbedring av 
ledningsnett. Utfordringer ift. å nå 
mål om vannkvalitet i vassdrag. 
 

− Årsgebyr blant de laveste i 

Follo i 2010.  
 

Risiko for manglende kompetanse-
spesielt ingeniører innen VAR. 

M M 

 Vesentlig for miljøet i 
vassdragene 

25 Vedlikehold av 

bygninger o.a. 

 

Risiko for omfattende 
vedlikeholdsetterslep.  
 

 

S S 

.  Etterslep i 
vedlikehold kan ha 
store økonomiske 
konsekvenser 
  

26 Prosjektstyring Risiko: økonomi 
 

− Skulle vært gjennomført 

investeringsstrategi i 2010, 

men ble ikke ble gjort. 

 

M M 

Skal innføres ny 
investeringsmodul i 

Agresso 2012 som skal gi 

bedre kvalitet på 

prosjektregnskap for 

rehab.prosjekter og 

nybygg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


