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1. Innledning
Vårt ønske er at denne overordnede risiko- og vesentlighetsanalysen (ROV) skal være et nyttig
verktøy for å sette seg inn i den enkelte kommunes rolle, ansvar og arbeidsoppgaver, samt det
tilbudet kommunen yter. Analysen er spesielt rettet mot politikere i kontrollutvalget og
kommunestyret, men vi håper den også skal være interessant for administrasjonen og andre som
ønsker å sette seg nærmere inn i kommunens virksomhet.

1.1. Bestilling
Kontrollutvalget vedtok i møte den 28. januar 200, sak 7/20, at Viken kommunerevisjon IKS (VKR) skal
utarbeide en overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og av selskaper
som kommunen har eierinteresser i.

1.2. Formål
Formålet med risiko- og vesentlighetsanalysen er å gi kontrollutvalget og kommunestyret et
overordnet verktøy for å velge områder innen kommunens virksomhet som det kan være
hensiktsmessig å sette spesielt fokus på, ved å gjennomføre forvaltningsrevisjon og / eller
eierskapskontroll.

1.3. Sentrale bestemmelser
Det fremgår av kommuneloven at kontrollutvalget skal sørge for at det utføres forvaltningsrevisjon av
kommunes virksomhet, og av selskaper kommunen har eierinteresser i. 1
1.3.1.

Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet,
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak.2
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder det
skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner.
Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og
virksomheten i kommunens selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne
ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon. Gjennom å vedta plan for gjennomføring av
forvaltningsrevisjon får kommunestyret en aktiv og sentral rolle, som er ment å styrke de folkevalgtes
kontroll med kommunens administrasjon og beslutningsgrunnlag. Kommunestyret kan delegere til

1

Kommuneloven (2018) § 23-2. Kontrollutvalgets ansvar og myndighet punkt c)
Kommuneloven (2018) § 23-3. Forvaltningsrevisjon
RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, fastsatt av NKRFs styre 1. februar 2011 og gjeldende som god kommunal revisjonsskikk for
forvaltningsrevisjonsprosjekter.
2
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kontrollutvalget å gjøre endringer i planperioden, dersom eventuell årlige gjennomgang avdekker
behov for justeringer.
Forholdet mellom forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon
Ved gjennomføringen av regnskapsrevisjon skal revisor vurdere om årsregnskapet er avlagt i samsvar
med lov og forskrift 3, samt om registreringen og dokumentasjonen av regnskapsopplysninger er i
samsvar med lov og forskrift. Videre skal revisor vurdere om årsberetningen inneholder de
opplysningene som lov og forskrift krever, om opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer
overens med årsregnskapet, samt om årsberetningen gir dekkende opplysninger om vesentlige
beløpsmessige avvik fra årsbudsjettet og om vesentlige avvik fra kommunestyrets eller fylkestingets
premisser for bruken av bevilgningene. Revisor skal gjennom revisjonen bidra til å forebygge og
avdekke misligheter og feil.
Med andre ord vil det være opp til kontrollutvalget gjennom forvaltningsrevisjon å eventuelt stille
spørsmål til kommunens økonomiforvaltning utover det som gjelder årsregnskapet.
Fra 2020 skal revisor foreta en forenklet etterlevelseskontroll 4 med økonomiforvaltningen. Revisor
skal foreta en risiko- og vesentlighetsvurdering som skal legges frem for kontrollutvalget, og en
skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen skal rapporteres innen 30. juni.
Dette er en ny oppgave som er tillagt regnskapsrevisor, og som kommer i tillegg til den ordinære
rapporteringen på regnskapsrevisjon. Lovutvalget forutsatte i sitt forslag at dette skulle gjøres med
begrenset omfang av ressurser, basert på moderat sikkerhet. Oppgaven er ikke revisjon og
bekreftelse med høy sikkerhet, men en kontroll som gjøres med langt enklere handlinger, i tråd med
ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk
finansiell informasjon.
Forenklet etterlevelseskontroll av økonomiforvaltningen omfatter ikke vurderinger av produktivitet,
kostnadseffektivitet, kvalitet, måloppnåelse og virkninger. Slike vurderinger faller inn under
forvaltningsrevisjon.
1.3.2.

Eierskapskontroll

Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, gjør dette i
samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.
Som for forvaltningsrevisjon, skal kontrollutvalget minst én gang i valgperioden, og senest innen
utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for hvilke
eierskapskontroller som skal gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og
vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap, med sikte på å finne ut hvor det er størst behov for

3

Kommuneloven (2018) § 24-5. Regnskapsrevisjonens innhold
Kommuneloven (2018) § 24-9. Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen
God kommunal revisjonsskikk – RSK 101 for Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen, utarbeidet i et samarbeid
mellom DnR og NKRF – Utkast til høring.
4
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eierskapskontroll 5. Også denne planen skal vedtas av kommunestyret selv, men kommunestyret kan
delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.

1.4. Kommunens ansvar og roller
Kommunene må håndtere risiko i mange ulike dimensjoner. Kommunelovens formålsbestemmelse 6
fremhever kommunenes sentrale ansvar og roller;
§ 1-1.Lovens formål
Formålet med loven er å fremme det kommunale og fylkeskommunale selvstyret og legge
nødvendige rammer for det. Loven skal legge til rette for det lokale folkestyret og et sterkt og
representativt lokaldemokrati med aktiv innbyggerdeltakelse.
Loven skal legge til rette for at kommuner og fylkeskommuner kan yte tjenester og drive
samfunnsutvikling til beste for innbyggerne. Loven skal også legge til rette for kommunenes og
fylkeskommunenes utøvelse av offentlig myndighet. Videre skal loven bidra til at kommuner og
fylkeskommuner er effektive, tillitsskapende og bærekraftige.
Kommunens virksomhet kan derfor ut fra et overordnet perspektiv deles inn i følgende:
•

et funksjonsdyktig kommunalt selvstyre, lokalt folkestyre og et sterkt og representativt
lokaldemokrati med aktiv innbyggerdeltagelse

•

yte tjenester og drive samfunnsutvikling til beste for innbyggerne

•

utøve offentlig myndighet

•

være effektiv, tillitsskapende og bærekraftig

Dette kan danne utgangspunkt for vurdering av risiko og vesentlighet med utgangspunkt i følgende
spørsmålsstillinger:7
•

Fungerer det lokale folkestyret som forutsatt i kommuneloven?

•

Driver kommunen samfunnsutvikling til beste for innbyggerne?

•

Produserer kommunen de tjenestene innbyggerne har krav på?

•

Utøver kommunen sin myndighet forsvarlig og i samsvar med loven?

•

Driver kommunen effektivt, tillitsskapende og bærekraftig?

Ut fra kommunens størrelse, og tilgjengelige ressurser, har vi valgt å belyse disse momentene der det
er relevant i et samfunnsperspektiv, et brukerperspektiv og et organisasjonsperspektiv. Disse er i
egne kapittel. I tillegg har vi et eget kapittel med risikovurderinger som gjelder kommunens eierskap i
selskaper.
Ved å ta utgangspunkt i kommunens overordnede plandokumenter vurderer vi om kommunen har
fokus på de krav som kommuneloven stiller til en kommune.

5

Kommuneloven (2018) § 23-4. Eierskapskontroll
Kommuneloven (2018) § 1 Lovens formål
7
Veileder i risiko- og vesentlighetsvurdering, fastsatt av styret i NKRF 03.12.2019, kap. 2
6
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2. Metode - leseveiledning
I dette kapittelet beskrives metoden rapporten bygger på og systematikken – oppbyggingen av
rapporten.

2.1. Teorigrunnlag
Vi har utarbeidet denne analysen med utgangspunkt i NKRFs «Veileder i risiko- og
vesentlighetsvurdering 8» og «Veileder i selskapskontroll – med vekt på eierskapskontroll9».
Her danner COSO rammeverket 10 utgangspunkt for gjennomgang av sammenhengen mellom mål,
risiko og styrings- og kontrolltiltak. Gjennomgangen vil ikke være revisjon, men en overordnet
beskrivelse og vurdering med henblikk på å avdekke områder hvor det er stor risiko for avvik,
eksempelvis innenfor måloppnåelse, regeletterlevelse, og økonomi.
Denne analysen er en overordnet og generell analyse av kommunen. Det vil si at den ikke er
uttømmende i forhold til de områder som det kan være hensiktsmessig å utføre forvaltningsrevisjon
eller eierskapskontroll innenfor.
Kommuner kan sies å være en organisasjon som i utgangspunktet skal forvalte og tilby innbyggerne
det samme tjenestetilbudet uansett hvor i landet kommunen ligger. På denne bakgrunn kan man si at
kommuner har en stor grad av felles trekk, og dermed også er utsatt for en del risikofaktorer som er
like. Dette kan vi omtale med begrepet generell risiko. Dette er risikofaktorer som kommunen kan
utsettes for fordi kommunen leverer en type tjeneste. Generelle risikofaktorer for kommunene kan vi
for eksempel finne i Fylkesmannens tilstandsrapport for kommunene eller Helsetilsynets årlige
tilsynsrapport.
Det er forskjeller mellom kommunene som kommer til syne der lokaldemokratiet har valgt å tilby
tjenester som ikke er lovbestemt, der kommuner velger å sette bort tjenesteproduksjonen til andre,
eller samarbeider med andre om å utføre tjenestene. Andre forskjeller på kommuner er demografiske
og geografiske forhold. Noen kommuner har naturressurser som gir de et godt inntektsgrunnlag.
Dette kan gi forskjellige utfordringer i forhold til omfang av og valg av løsninger for å tilby
befolkningen tjenestene de har krav på. I tillegg er det forskjeller i kommunens økonomiske
forutsetninger og kompetanse på de enkelte områdene. Dette kan vi omtale med begrepet
kommunespesifikk risiko. Dette er risikofaktorer som kommunen kan utsettes for på bakgrunn av
kommunens valg av måte å organisere, produsere og levere en type tjeneste på.
Analysen er basert på en vurdering av kommunen med utgangspunkt i plandokument, KOSTRArapportering, økonomisk informasjon, bruker-/spørreundersøkelser, informasjon fra nøkkelpersoner,

8

Veileder i risiko- og vesentlighetsvurdering, fastsatt av styret i NKRF 03.12.2019
Veileder i selskapskontroll – med vekt på eierskapskontroll, fastsatt av styret i NKRF 22.10.2018
10
COSO – Helhetlig risikostyring – Integrert med strategi og måloppnåelse, Sammendrag, juni 2017
9
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kontrollutvalgets vurderinger og revisjonens generelle kunnskap om risikoområder innenfor de
enkelte deler av kommunen. Analysen gjelder også selskaper hvor kommunen har eierinteresser.
Det er viktig å påpeke at de områder som anbefales i denne analysen ikke er et resultat av revisjon.
De konklusjonene som fremkommer er basert på en vurdering av iboende risiko for et område, samt
innsamlet informasjon om hva kommunen har av tiltak for å redusere slik risiko. Med risiko menes her
sannsynligheten for at et forhold kan inntreffe og konsekvensen (alvorlighetsgraden) dersom
angjeldende forhold (trussel) inntreffer. Endelige og kvalitetssikrede konklusjoner vil kreve at det
utføres revisjon på området.
Analysen deler kommunens tjenesteproduksjon inn i følgende tre perspektiver:
•

Samfunnsperspektivet – risikoen for at kommunen som organisasjon i samhandling med
andre offentlige og private organisasjoner ikke klarer å ivareta innbyggernes behov og andre
generelle samfunnsinteresser.

•

Brukerperspektiv – risikoen for at brukerne ikke får de tjenestene de har krav på gjennom lov
og forskrifter og vedtatte mål i kommunen.

•

Organisasjonsperspektiv – risikoen for at tjenesteproduksjon ikke blir produsert på en
ressursmessig (økonomisk) effektiv måte, og i tråd med lover og regler.

I tillegg har vi med et eget kapittel med risikovurderinger som gjelder kommunens eierskap i
selskaper.

2.2. Risiko
En kommune vil i stor grad utsettes for risiko på bakgrunn av to faktorer;
•

at kommunen skal levere en type tjeneste, eller et sett av tjenester.

•

kommunens valg av måte å organisere, produsere og levere tjenestene på.

Vi har lagt til grunn en definisjon av risiko som en funksjon av sannsynlighet for at uønskede forhold
inntreffer og konsekvenser dersom situasjonen oppstår. Risiko = sannsynlighet x konsekvens
Sannsynligheten for at uønskede forhold inntreffer en situasjon skal oppstå avhenger av;
kompleksitet på området (iboende risiko) og kommunespesifikk risiko (risikoreduserende tiltak)
Konsekvensen av at et forhold inntreffer kan være vanskelig å beregne. Noen situasjoner vil ha store
konsekvenser for de som blir berørt, men de vil berøre veldig få. Andre situasjoner vil berøre mange
flere, og kanskje alle innbyggere, men kan ha mindre konsekvenser for hver enkelt. Vi søker å gjøre en
vurdering hvor vi ser på konsekvenser dersom et forhold skulle inntreffe;
•

Hvilke konsekvenser har en svakhet eller mangel på kvalitet ved området / tjenesten for
innbyggerne. Hvor mange blir berørt og hvor alvorlige er konsekvensene.

•

Hvilke konsekvenser har en svakhet eller mangel på kvalitet ved området / tjenesten for
kommunen som organisasjon. Konsekvensene kan være relatert til økonomi, omdømme eller
eksterne rammebetingelser.
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Vurdering av mulige konsekvenser (alvorlighetsgrader) kan gjøres ut fra ulike perspektiver:
•

Fra et samfunns- og miljøperspektiv, vurdert ut fra hva som er vesentligst ved kommunens
virksomhet sett i forhold til storsamfunnet og miljøet.

•

Fra et politisk perspektiv, vurdert ut fra hvilke tjenesteområder som har størst vesentlighet
sett fra de folkevalgtes perspektiv. (Her vil oppfatningene av vesentlighet trolig variere
mellom de politiske grupperingene.)

•

Fra et økonomisk perspektiv, vurdert ut fra omfanget av et tjenesteområdes driftsutgifter sett
i forhold til kommunens totale driftsutgifter.

•

Fra brukernes perspektiv, vurdert ut fra hva brukerne av kommunale tjenester anser som
vesentligst.

•

Fra medarbeidernes perspektiv, vurdert ut fra hva de ulike medarbeiderne innenfor et
tjenesteområde anser som vesentligst. 11

Vi har valgt å vekte ovenstående punkter på en skala fra 1 til 3, hvor 1 vurderes som veldig lav
sannsynlighet (for at et forhold kan inntreffe) og ubetydelig konsekvens (dersom et forhold inntreffer)
og 3 vurderes som veldig høy sannsynlighet og veldig alvorlig konsekvens. Ut fra tallfestingen får vi
en gjennomsnittlig sannsynlighet og konsekvens for hvert område/hver tjeneste som er omtalt.
Dette kan illustreres slik:
•

Sannsynlighet vurdert ut fra:
o

•

kompleksitet på området (iboende risiko)

o

kommunespesifikk risiko (risikoreduserende tiltak)

o

for den enkelte innbygger

Konsekvensen hvis et forhold inntreffer:
o

for kommunen som organisasjon

Vurderingen av risiko kan fremstilles slik:
I kapittel 4-6 er utvalgte områder
beskrevet ut fra det enkelte
perspektiv som er tatt med i
analysen og risiko innenfor disse
områdene vurdert ut fra ovennevnte
modell. I kapittel 7 er de vurderte
risikoene fra hvert enkelt område
samlet og illustrert i et diagram som
vist til høyre. Den detaljerte
fremstillingen av hvordan risiko er
vurdert, kan ses i vedlegg 1.

11

Veileder i risiko- og vesentlighetsvurdering, fastsatt av styret i NKRF 03.12.2019, kap. 5.3.4
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Dersom det på et område (eller for en tjeneste) er høy sannsynlighet og stor konsekvens, bør det
vurderes å iverksette nærmere undersøkelse. Hvis det er høy sannsynlighet, men mindre konsekvens,
eller lav sannsynlighet, men en stor konsekvens, kan det også være aktuelt å vurdere behovet for
nærmere undersøkelse.
I vurderingen av risiko har vi tatt utgangspunkt i at risiko i en viss utstrekning er knyttet til at en
kommune skal levere en type tjeneste, eller et sett av tjenester. I så måte anser vi at konsekvensene
for innbyggerne eller kommunen dersom en svakhet eller mangel på kvalitet ved området /
tjenesten vil være stort sett lik uavhengig av hvilken kommune som leverer den. Den samme
betraktningen gjelder for kompleksiteten på området. I enkelte tilfeller vil andre faktorer som for
eksempel kommunestørrelse og kommunalt samarbeid om oppgaveløsningen kunne påvirke
vurderingene. Den faktoren som i stor grad vil variere fra kommune til kommune er
kommunespesifikk risiko. Dette er kommunens valg av måte å organisere, produsere og levere
tjenestene på, og dermed eventuelle risikoreduserende tiltak. Med unntak av denne variabelen har vi
valgt å utarbeide normtall for kommunene som benyttes som utgangspunkt i vurderingen. For den
kommunespesifikke risikoen har vi valgt å sette denne til moderat (2), og så justere denne ut fra
kunnskapen vi tilegner oss gjennom analysen.
Dette er femte gang revisjonen gjennomfører en risiko- og vesentlighetsanalyse / overordnet
analyse av eierkommunene. Normtallene vi har benyttet er basert på vårt arbeid med de fire tidligere
analysene, erfaringer fra forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon, samt dialog med
kommuneadministrasjoner, politikere og fagmiljøer.
I analysen vil denne risikovurderingen i stor grad basere seg på revisors vurdering. Vi prøver å
involvere flere i disse vurderingene, både de som er involvert i den aktuelle analysen, og andre som
regnskapsrevisorer med erfaring fra revisjon av kommunen. Revisjonen har også hatt en
gjennomgang av alle perspektivene og risiko knyttet til dette med kommunens administrasjon.

2.3. Vesentlighet
Vesentlighet er et begrep med mange betydninger og definisjoner avhengig av i hvilken
sammenheng det benyttes. I regnskapsrevisjon brukes begrepet ofte om feilinformasjon som
enkeltvis eller samlet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som treffes av brukerne
av regnskapet. Andre betydninger av vesentlighet går i retning av for eksempel hvor omfattende,
hvor stor andel av noe det reviderte område utgjør. Eller det kan gå i retning av hvilken betydning en
feil, svakhet eller mangel vil kunne ha for kommunen, samfunnet eller en større eller mindre gruppe
innbyggere / brukere.
Veileder i risiko- og vesentlighetsvurdering 12 peker på at det er svært vanskelig, om ikke umulig, å
måle ulike sektorers og virksomhetsområders vesentlighet opp mot hverandre. Det er anbefalt å ikke
prøve å måle hva som er viktigst av for eksempel skole, eldreomsorg, vann og avløp og kultur, eller å
rangere de ulike områdenes vesentlighet. Analysen bør bidra til at områder som anbefales for
forvaltningsrevisjon er vesentlige, men ikke nødvendigvis de mest vesentlige. I tillegg bør den bidra

12

Veileder i risiko- og vesentlighetsvurdering, fastsatt av styret i NKRF 03.12.2019, kap. 5.3.4
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til at en tilstrekkelig bred del av kommunens virksomhet over tid blir gjenstand for
forvaltningsrevisjon.
I vår analyse rangerer vi ikke områder etter vesentlighet. I risikovurderingen legger vi vekt på hvilke
konsekvenser en hendelse (svakhet eller mangel) vil kunne få, og i denne vil elementer av
vesentlighetsbegrepet inngå.

2.4. Informasjonsgrunnlag
2.4.1.

Dokumentasjon fra kommunen

I den overordnede analysen har vi benyttet styringsdokumenter fra Ås kommune. I referanselisten
fremkommer hvilke dokumenter revisjonen har innhentet fra kommunen.
Den overordnede analysen vil i hovedsak basere seg på kommuneplan og handlingsprogram,
årsmelding, men også andre kilder er benyttet, slik som årsrapport, regnskap, kommunes nettsider,
KOSTRA-tall og annen offentlig tilgjengelig statistikk, mm.
2.4.2.

Revisjonens kunnskap og erfaring fra tidligere arbeid med kommunen

I denne analysen bygger vi på erfaringer og funn fra tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjoner,
undersøkelser, selskapskontroller, samt erfaringer og funn fra regnskapsrevisjon.
I referanselisten fremkommer en oversikt over rapporter levert til kommunen de senere årene.
2.4.3.

Spørreundersøkelse og dialog med politisk nivå

Spørreundersøkelsen sendes ut til medlemmer av kontrollutvalgene og kommunestyrene. Den
sendes ut til de sittende (avtroppende) medlemmene mot slutten av valgperioden. Deltagelsen fra
kommuner i daværende Buskerud i forrige runde (2015) viste en svarprosent i snitt på 45% på alle
kommuner, og 43 % i fylkeskommunen.
Spørreundersøkelsen som ble gjennomført før sommeren 2019 i de øvrige kommunene i Viken
kommunerevisjon IKS fikk en svarprosent i snitt på 39 % i kommunene. Resultatet av undersøkelsen
presenteres sin helhet i kapittel 8. Ås kommune mottok sammen med Enebakk, Nesodden, Flå, og
Kongsberg kommuner spørreundersøkelsen våren 2020. Spørreundersøkelsen fikk en samlet
svarprosent på 48,8 %.
Svarprosenten for undersøkelsen var:

Ås kommune
Alle kommuner (2019)

13

Antall svar

Antall respondenter

Svarprosent

19

36

52,8 %

162

401

39,0 %

13
Alle kommuner = kommunene Drammen, Flesberg, Kongsberg, Krødsherad, Modum, Nedre Eiker, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag,
Sigdal, Svelvik og Øvre Eiker.
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2.4.4.

Dialog med administrativ ledelse

I arbeidet med denne analysen har vi hatt kontakt med administrasjonen. Det ble gjennomført et
oppstartsmøte hvor vi gikk gjennom bakgrunn for og intensjon bak risiko- og vesentlighetsanalysen.
Vi gikk også gjennom vårt behov for informasjon og dokumentasjon til arbeidet.
Det ble gjennomført et møte mellom revisjonen og ledergruppen i Ås kommune 9. september 2020 i
forbindelse med utarbeidelsen av denne analysen. Kommuneadministrasjonen redegjorde da for de
ulike kommunalområdene, og hvilke områder kommunen selv ser at det er knyttet risiko til.
Revisjonen har gjengitt kommuneadministrasjonens redegjørelse under de ulike perspektivene.
2.4.5.

Nasjonale trender for forvaltningsrevisjon

Deloitte AS gjennomførte på vegne av KS en kartlegging av «Det kommunale og fylkeskommunale
risikobildet» 14 for perioden 2016-2020. Dette var blant annet basert på analyse av innsamlede planer
for forvaltningsrevisjon, vedtatt av norske kommunestyrer og fylkesting. Kartleggingen av det
kommunale risikobildet viste at det var innenfor tjenesteområdet administrasjon og organisasjon det
var høyest forekomst av risikoområder, slik kommunene selv vurderte det. Innenfor dette området
pekte internkontroll seg ut, tett fulgt av risikoområdet personal, sykefravær og HMS. Dernest var det
tjenesteområdet helse- og omsorgstjenester som hadde høyest forekomst, der psykisk helse og rus
var identifisert som risikoområdet med høyest forekomst. I den andre enden av skalaen var
tjenesteområder som barnehage, næringsarbeid og kultur. Det var ingen vesentlige forskjeller ved
sammenligning på tvers av fylker eller på tvers av kommunestørrelse.
Vi viser derfor til at kartleggingen tyder på tendenser landet over der noen tjenesteområder får større
fokus fra kontrollutvalgene, mens andre tjenesteområder har blitt nedprioritert.
Ved å gjøre en enkel analyse av gjennomførte forvaltningsrevisjoner som er publisert gjennom NKRFs
forvaltningsrevisjonsregister 15, ser vi noe av de samme trendene. Her er en stor andel av
forvaltningsrevisjonsrapporter i kommunal sektor i Norge samlet, og kategorisert i; tjenesteområde,
tema, hovedfokus og fokusområde.
Flest rapporter er kategorisert innenfor tjenesteområde annet, skole, pleie og omsorg og
selskapskontroll. Et lavt antall rapporter er kategorisert innenfor områdene bolig, tannhelse, kultur,
samferdsel, vei, beredskap, kommunal og regional utvikling, sosialtjenester og barnehage.
Økonomisk internkontroll, økonomiforvaltning og økonomistyring er det dominerende tema. Andre
tema som forekommer ofte er blant annet, eierskapskontroll, anskaffelser, skole og pleie og omsorg.
Et fåtall rapporter er kategorisert innenfor temaene Avhending/salg, beredskap, barnevern,
barnehage, kommunal og regional utvikling, rus, bolig, miljø, sosialtjenester og barnevern.
Når det gjelder rapportenes hovedfokus er dette i stor grad regelverksetterlevelse og styringsinfoverktøy. Det er i liten grad rapporter med hovedfokus på kvalitet, produktivitet og måloppnåelse.

14
15

Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet for perioden 2016-2020, mars 2017
https://www.nkrf.no/forvaltningsrevisjonsregisteret og https://www.forvaltningsrevisjon.no/
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Dette vises også ved at virksomhetsstyring er det dominerende fokusområdet. Det er også noe fokus
på brukertilpassede tjenester og myndighetsutøvelse, mens det er få rapporter innenfor
fokusområder som iverksettelse av tiltak, anskaffelser, miljø og byutvikling samt gransking og
misligheter.
2.4.6.

KOSTRA

KOSTRA 16 står for Kommune-Stat-Rapportering og gir styringsinformasjon om ressursinnsatsen,
prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Det finnes tall om f.eks.
pleie- og omsorgstjenester, barnehagedekning og saksbehandlingstid, og man kan sammenligne
kommuner med hverandre, med regionale inndelinger og med landsgjennomsnittet.
KOSTRA-databasen – Faktaarkene - ble avviklet 15. mars 2018. Faktaarkene ble erstattet av KOSTRA
nøkkeltall med utvalgte tall for de ulike tjenesteområdene.
Innen aktuelle områder har vi valgt å ta med KOSTRA nøkkeltall og herunder kommunens
kvalitetsindikatorer og ressursbruk vurdert opp mot sammenlignbare kommuner. Av sammenlignbare
grupper har vi valgt å ta med gjennomsnittstallene fra KOSTRAs valgte kommunegruppe 17 for den
aktuelle kommune, fylket kommunen tilhører og landsgjennomsnittet.
Avvik fra sammenlignbare grupper kan ha flere årsaker. Det er viktig å være klar over at KOSTRA-tall
alene ikke er egnet for å benyttes som grunnlag til å gjøre konklusjoner.
Dersom kommunens ressursbruk innen et område er lavere enn sammenlignbare grupper, kan dette
bety at kommunens tjenester ikke er i samsvar med lov og forskrifter eller kommunens egne vedtak.
Dette kan i sin tur medføre at innbyggernes behov ikke fullt ut ivaretas. På den annen side kan nevnte
forhold også innebære at ressursene er bedre utnyttet i kommunen enn i sammenlignbare grupper.
En kommunes ressursbruk innenfor et område kan også avhenge av politiske prioriteringer av det
enkelte område. Et sikrere svar på hva avvik i ressursbruk reelt sett bunner i, vil kreve en grundigere
gjennomgang av angjeldende områder.
2.4.7.

Kommunebarometeret

I tillegg til KOSTRA-tallene har vi valgt å presentere kommunens rangering fra Kommunal rapports
"Kommunebarometer 18". Dette er en sammenlikning av landets kommuner, basert på til sammen 151
nøkkeltall som er gruppert innenfor 12 ulike sektorer 19. Hensikten er å gi beslutningstakere – særlig
lokalpolitikere – en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver. Tallene er i
hovedsak hentet fra KOSTRA, med tillegg av offentlig statistikk fra SSB, Utdanningsdirektoratet,
Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking. Undersøkelsen
publiseres i mars, med tall fra foregående år. Kommunebarometeret 2020 bygger således på tall og
statistikk som gjelder for 2019.

16

https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra/
Se vedlegg 2 for en oversikt over hvilke kommuner som inngår i KOSTRAs kommunegruppe.
18
http://kommunal-rapport.no/kategori/kommunebarometeret
19
https://kommunal-rapport.no/kommunebarometeret/2019/07/her-er-nokkeltallene-og-metoden-bak-arets-kommunebarometer
17
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Kommunebarometeret rangerer kommuner og gir karakter for å gjøre bildet lettere å lese. Kommunal
rapport anser ikke resultatet for å være perfekt, men at barometeret gir en god indikator, en kilde til å
kunne stille spørsmål og ikke minst la de mindre gode lære av de bedre. Rangeringen må ikke ses på
som en kvalitetskontroll, og det er naturlig at en kommune har noen bedre og noen svakere
rangeringer. Generelt vil en kommune med lavere inntektsnivå ha dårligere plasseringer enn en
kommune med høye inntekter. Likevel viser barometeret at noen kommuner skiller seg ut, og at det
som regel er store forskjeller mellom de beste og svakeste innenfor hver sektor. I små kommuner kan
spesielle faktorer gi kraftige utslag.
De 12 sektorene har følgende vekting:
Barnehage (10 %)

Kostnadsnivå (5 %)

Saksbehandling (2,5 %)

Barnevern (10 %)

Kultur (2,5 %)

Sosialtjenesten (7,5 %)

Grunnskole (20 %)

Miljø og ressurser (2,5 %)

Vann, avløp og renovasjon (2,5 %)

Helse (7,5 %)

Pleie og omsorg (20 %)

Økonomi (10 %)

Grunnskole og pleie og omsorg utgjør samlet 40 prosent av barometeret. Disse etterfølges av
barnevern, Barnehage og økonomi, og samlet utgjør disse 5 sektorene 70% av barometeret. De minst
vektlagte sektorene har en vekt på 2,5 prosent. Vektingen er skjønnsmessig, og det gjøres for å skille
mellom de viktige nøkkeltallene og de som er interessante, men relativt sett lite viktige.
Karakterer for nøkkeltallene, og dermed sektorene, settes ved at gjennomsnittet for kommune-Norge
settes til 3,5. Dette innebærer at kommuner som oppnår høyere enn 3,5 anses å være bedre enn
gjennomsnittet i landet, og oppnår man lavere enn 3,5 anses å være dårligere enn gjennomsnittet.
I tillegg til kommunebarometeret utarbeider Kommunal Rapport «Økonomibarometeret» som viser
kommunens plassering og historiske plasseringer innenfor en rekke økonomiske måltall, og
«Fremtidsbarometeret» som viser hvordan utsiktene for kommunen er fire år frem i tid.
2.4.8.

Tilsynsmyndigheter

Kommunene er i kontakt med flere statlige 20 tilsynsmyndigheter, som skal holde tilsyn med
kommunenes praksis på ulike områder.
Fylkesmannen 21 fører tilsyn med en rekke av kommunenes tjenesteområder, slik som fagområdene
Vergemål, Barn og foreldre, Barnehage og opplæring. Folk og samfunn, Miljø og klima, Landbruk og
mat, Helse, omsorg og sosialtjenester, Kommunal styring, Plan og bygg, samt Samfunnssikkerhet og
beredskap.

20
21

Kommuneloven (2018) Kapittel 30. Statlig tilsyn
https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/
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Fylkesmannen skal samordne 22 planlagte statlige tilsynsaktiviteter å vurdere det samlete omfanget
av statlig tilsyn med den enkelte kommunen. I tillegg har fylkesmann en rolle i oppfølging av
kommuner som er satt under statlig kontroll på grunn av økonomisk ubalanse 23 (ROBEK).
Helsetilsynet 24 er statens tilsynsorgan for Barnevernet, Sosiale tjenester og Helse- og
omsorgstjenester.
Mattilsynet 25 er statens tilsynsorgan for planter, fisk, dyr og næringsmidler. Mattilsynet skal være med
å sikre forbrukerne trygg mat og trygt drikkevann, fremme folke-, plante-, fiske- og dyrehelse,
miljøvennlig produksjon og etisk forsvarlig hold av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgaver knyttet
til kosmetikk og legemiddel, og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.
Arbeidstilsynet26 er statens tilsynsorgan for å følge opp at virksomheter holder et høyt nivå med
hensyn til helse, arbeidsmiljø og sikkerhet, samt at de ivaretar sitt ansvar etter blant annet
arbeidsmiljølovgivningen, allmenngjøringslovgivningen.
Arkivverket 27 skal gjennom tilsyn sørge for forsvarlig arkivhold og dokumentasjons-forvaltning i
offentlig sektor. Dette inkluderer alle faser i arkivenes liv – fra dokumentfangst og arkivdanning i
dagligarkiv til langtidslagring i arkivdepot.
Kartverket 28 er tilsynsmyndighet for matrikkel. Formålet med tilsynet er å følge opp om matrikkelen
blir ført i samsvar med lov og forskrift, og tilsynsmyndigheten (Kartverket) skal sammen med
kommunen avklare om kommunens virksomhet planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i
samsvar med matrikkelloven.
2.4.9.

Andre kilder

SSB Kommunefakta 29 er en nettside hvor det er samlet et utvalg relevant statistikk om den enkelte
kommune. Det presenteres statistikk fra områdene; Befolkning, Bolig, Arbeid og utdanning, Kultur,
Helse og Kommunens økonomi.
Viken fylkeskommunes statistikk- og tabellbank 30 er en nettside hvor det løpende publiseres
statistikk om Viken. Statistikkbanken er organisert etter FNs 17 bærekraftsmål. Den delen av
statistikken som ikke lar seg plassere i et bærekraftsmål er organisert etter tema.
Åpenhetsindeksen 2018 31 er utarbeidet av Pressens offentlighetsutvalg, får å se på hvor åpne Norges
kommuner er og hvor tilgjengelig informasjon er. Undersøkelsen har målt både hvor raske og

22

Kommuneloven (2018) § 30-6.Samordning av statlige tilsynsmyndigheter
Kommuneloven (2018) Kapittel 28. Statlig kontroll med kommuner og fylkeskommuner med økonomisk ubalanse
24
Helsetilsynet: https://www.helsetilsynet.no/
25
Mattilsynet: https://www.mattilsynet.no/
26
Arbeidstilsynet: https://www.arbeidstilsynet.no/
27
Arkivverket: https://www.arkivverket.no/forvaltning-og-utvikling/tilsyn
28
Kartverket: https://www.kartverket.no/eiendom/saksbehandling/veiledning-og-kurs/veiledning-for-lokalmatrikkelmyndighet/Tilsyn-med-matrikkelen/
29
SSB Kommunefakta: https://www.ssb.no/kommunefakta
30
Viken statistikk- og tabellbank: https://statistikk.akershus-fk.no/webview/
31
Innsyn i norske kommuner – Åpenhetsindeksen 2018, Pressens offentlighetsutvalg, april 2018
23
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korrekte kommunene er til å håndtere sine innsynskrav, og hvor tilgjengelig viktig informasjon, som
journaler, dokumenter, informasjon og kontaktdata er på kommunenes nettsider.
Pasient- og brukerombudet i fylkene utgir en årsmelding som beskriver de områdene ombudet ser
spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten har områder til forbedring 32.
Ombudet mottar en rekke henvendelser og er i tett og direkte kontakt med mange pasienter, brukere
og pårørende, og deres tilbakemeldinger, opplevelser og erfaringer skal alltid være en sentral del av
sektorens endringsprosesser mot bedre kvalitet og tryggere helsehjelp.

32

Pasient- og brukerombudet Oslo og Akershus, årsmelding. Hentet fra: https://helsenorge.no/boseksjon/PublishingImages/pasient-og-brukerombudet/oslo-og-akershus/%C3%85rsmelding%202018%20Pasient%20og%20brukerombudet%20i%20Oslo%20og%20Akershus.pdf
Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no
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3. Generelt om kommunen
Kommunebarometeret viser at Ås kommune er rangert
som den 41. beste kommunen i Norge totalt, ut fra
nøkkeltallene.

Kommunebarometeret
Ås kommunes totale rangering

2018

2019

2020

30

78

41

… justert basert på økonomiske
forutsetninger (korrigert inntektsnivå)

2018

2019

20

36

2020
Ikke
beregnet

3.1. Demografi
Kommunefakta 33 for Ås kommune:

per 4. kvartal 2019

Befolkning
Folketall

20 652

Endringer i befolkningen:
Fødte

195

Døde

144

Nettoflytting

175

Vekst i befolkningen siste kvartal

181

Forventet utvikling:
Befolkning i 2030

27 088

Befolkning i 2040

34 029

Bolig
Eneboliger

4 440

Leiligheter

1 452

Beboere per husholdning
Bor på landbrukseiendom
Bor trangt

2,2
4,5 %
12,9 %

Arbeid og utdanning
Sysselsatte i prosent av befolkningen 15 – 74 år
Begge kjønn
Menn

70,1

Kvinner

64,4

Samlet inntekt – median
Andel med utdannelse på universitets- og høyskolenivå

33

67,3

725 000
8 954

Barn med barnehageplass

93,4 %

Elever i SFO / AKS

74,6 %

SSB – Kommunefakta – https://www.ssb.no/kommunefakta.
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3.2. Organisering
Ås kommune har per 17. januar 2020 følgende organisering:

Politisk organisering:
Kommunen er organisert med en formannskapsmodell. Formannskapet er et saksforberedende
organ for kommunestyret, men har også blitt delegert beslutningsmyndighet av kommunestyret i en
lang rekke saker. Ås kommune har i tre hovedutvalg, klima- og miljøutvalg og Formannskap som
innstiller til kommunestyret 34.

34

Framsikt, Ås kommune. Om tjenesteområdet.
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Administrativ organisering:
Kommunen er ledet av rådmann med tillegg av fire kommunalsjefer. Kommunen er videre delt inn i
tre sektorer; Oppvekst og opplæring, Helse og mestring og Teknikk, samfunn og kultur. I tillegg har
kommunen felles støttefunksjon ved Organisasjon og fellestjeneste, herunder Organisasjon og
personal, Service og kommunikasjon, og Økonomi.
Oppvekst og læring består av 20 enheter, herunder 7 barnehager, 7 barneskoler og 2 ungdomsskoler,
Forebyggende helsetjenester, Bolig og avlastning unge, Barnevern, og Pedagogisk psykologisk
senter, samt Forvaltning barn og unge.
Helse og mestring består av Forvaltning voksen og NAV Ås herunder Ås læringssenter. Sykehjem og
bolig, samt Tjenester for hjemmeboende herunder Rus og psykisk helse, hjemmebaserte tjenester, og
helsedrift.
Teknikk, samfunn og kultur består av; Samfunnsutvikling herunder Plan, miljø og næring, Byggesak
og geodata. Teknikk herunder Eiendom, Prosjekt og Kommunalteknikk. Kultur og fritid herunder
Bibliotek, Kulturskole, og Kultur, idrett og frivillighet. Follo landbrukskontor ligger også innunder
dette kommunalområdet.
Kommunale samarbeid om oppgaveløsning:
Ås kommune er med i følgende kommunale samarbeid:
Aksjeselskap:
•

Follo Futura AS

•

Alarmsentral Brann Øst AS

Interkommunale selskap:
•

Follo barne- og ungdomsskole

•

Follo Brannvesen IKS

•

Follo lokalmedisinske senter IKS
o

Enebakk, Ås og Frogn som eiere fra 1.1.2020. Fra sommeren 2020 avvikles trolig
selskapet og tjenestene blir i stedet organisert som et vertskommunesamarbeid
under Nordre Follo kommune.

•

Follo Ren IKS

•

Krise- og incestsenteret i Follo IKS

•

Nordre Follo Renseanlegg IKS

•

Søndre Follo Renseanlegg IKS

•

Viken kommunerevisjon IKS

•

Viken kontrollutvalgssekretariat IKS

•

Øst 110-sentral IKS

Kommunelovens § 27- organer, nå kommunalt oppgavefellesskap (kommuneloven § 19-1):
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•

Follo Barnevernvakt

•

Follo Omsorgsboliger

•

Follo økonomiske rådgivningstjeneste

•

Kemneren i Follo

Samarbeidsavtale (§ 19-4):
•

Follo landbrukskontor

•

Felles innkjøpskontor

•

Tolketjenesten i Follo

•

Felles opplæringstilbud innen ulike områder

•

Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord

•

Stor-Follo IKT

Stiftelse:
•

Ås kommunes stiftelse for helse- og omsorgsmål

3.3. Økonomi
Kommunefakta 35 for Ås kommune:

per 4. kvartal 2019

Kommunens økonomi
Driftsresultat

-2,1 %

Kommunens lånegjeld per innbygger

83 541

Kommunens driftsinntekter per innbygger

76 013

Kommunens driftskostnader per innbygger

77 709

Ås kommunes handlingsprogram med økonomiplan og budsjett for 2020-2023 og regnskap viser
følgende hovedtall for utvikling i økonomien når det gjelder driftsregnskapet:
Tall i hele tusen

Driftsinntekter

Regnskap
2017

2018

2019

2020

-1 425 045

-1 494 808

-1 541 975

-1 496 321

1 391 567

1 447 275

1 577 074

1 412 804

-33 478

-47 532

35 099

Driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Netto finansposter

70 221

83 536

86 203

99 894

Netto driftsresultat

-25 112

-28 825

34 090

-12 275

8 856

17 435

-9 070

-16 256

-11 390

25 021

Interne finanstransaksjoner
Regnskapsmessig resultat

35

Budsjett

SSB – Kommunefakta – https://www.ssb.no/kommunefakta.
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Kommunen har hatt regnskapsmessig merforbruk i 2019. Kommunen har ikke uinndekket
regnskapsmessig merforbruk fra tidligere år.
Kommunebarometeret viser at Ås kommune er rangert som den

Kommunebarometeret

246 beste kommunen i Norge innenfor sektoren Økonomi.
Innenfor Kostnadsnivå er kommunen rangert som den 205.

Ås kommunes rangering
innenfor området ØKONOMI

beste kommunen i Norge.
Ifølge økonomiplan har kommunen budsjettert med ca. 1 163

2018

2019

2020

177

329

246

… innenfor området KOSTNADSNIVÅ

36

244 mill. kroner i frie driftsinntekter i 2020 . De frie inntektene
forventes å øke litt i planperioden frem mot 2023.

2018

2019

2020

45

38

205

Ås kommune har planlagt investeringer for ca. 1 736 675 mill.
kroner i planperioden 2020 – 202337, som er fordelt med
følgende beløp per år:

Tall i hele tusen

2020

Planlagte investeringer

2021

2022

2023

317 595

366 519

500 061

379 800

150 317

238 215

244 869

265 460

11 800

56 500

127 500

41 500

Finansiering:
Lån
Øremerkede
investeringstilskudd
MVA kompensasjon
Overføringer fra tidligere år
Salg av eiendom

51 478

66 304

92 692

68 840

104 000

0

0

4 000

0

5 500

35 000

0

Liste over de største investeringene i Ås kommune i planperioden:

36
37

•

Infrastruktur Ås sentrum

•

Åsgård skole (ferdig 2023)

•

Moer sykehjem (ferdig 2021)

•

Utvidelse Sjøskogen skole (ferdig 2025)

•

Nordby barnehage (ferdig 2020)

•

Nye omsorgsboliger

•

Flerbrukshall Ås VGS.

Framsikt, Ås kommune. Kommunestyrets budsjettvedtak.
Framsikt, Ås kommune. Kommunestyrets budsjettvedtak.
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4. Risikovurdering – Samfunnsperspektivet
Samfunnsperspektivet tar for seg Ås kommunes målsettinger i forhold til utviklingen av
lokalsamfunnet og hvordan det jobbes systematisk med denne utviklingen. Samfunnsperspektivet
retter fokuset mot om kommunen som organisasjon, og i samhandling med andre offentlige og
private organisasjoner ivaretar innbyggernes behov og andre generelle samfunnsinteresser.

4.1. Kommunen som aktør i samfunnsutviklingen
Vi viser også til den generelle beskrivelsen av kommunens demografi under kapittel 3.1.
Kommunen skal gjennom sin planlegging 38 legge til rette for utvikling og samordnet oppgaveløsning
i kommunen gjennom forvaltning av arealene og naturressursene i kommunen, og ved å gi grunnlag
for gjennomføring av kommunal, regional, statlig og privat virksomhet.
Kommunestyret har selv ledelsen av den kommunale planleggingen og sikre at kommunen har
tilgang til nødvendig planfaglig kompetanse. De skal vedta kommunal planstrategi 39, kommuneplan
40

og reguleringsplan 41, og skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges

interesser i planleggingen.
Kommunen skal gjennom sin virksomhet og sin organisering legge til rette for et funksjonsdyktig
kommunalt selvstyre, lokalt folkestyre og et sterkt og representativt lokaldemokrati med aktiv
innbyggerdeltagelse. Kommunens styringsdokumenter bør vise hvilke tiltak kommunen har gjort for å
legge til rette for dette.
Frivillige organisasjoner er viktige for demokratiet. Frivillig sektor 42 bidrar med store verdier til
samfunnet, er samfunnsbyggende og spiller en viktig rolle i den nordiske demokratiske modellen. De
er pådrivere og viktige kanaler for interessegrupper og engasjerte innbyggere. Frivillig sektor har
rollen både som aktør – gjennom å påvirke politiske prosesser, og som arena – gjennom å være en
skole i demokrati. Gjennom frivillig arbeid ytes det også en betydelig innsats som supplerer og
forsterker kommunale tjenester. KS og Frivillighet Norge har sammen laget en «Plattform for samspill
og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor» 43. Plattformen er et uttrykk for ønsket om bedre
samhandling mellom sektorene for å støtte og tilrettelegge for den omfattende og viktige aktiviteten
i frivillig sektor. Plattformen fastsetter prinsipper og handlinger for å styrke relasjonen mellom
offentlig og frivillig sektor i Norge.

38
LOV 2008-06-27 nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven), § 3-3. Kommunens planoppgaver og
planleggingsmyndighet
39
Plan- og bygningsloven, Kapittel 10. Kommunal planstrategi
40
Plan- og bygningsloven, Kapittel 11. Kommuneplan
41
Plan- og bygningsloven, Kapittel 12. Reguleringsplan
42
Regjeringen.no – Lokaldemokrativeileder – frivillig sektor og lokaldemokrati: https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-ogregioner/kommunereform/Verktoy/lokaldemokrativeilederen/kommunen-og-innbyggerne/frivillig-sektor-oglokaldemokratiet/id2425555/
43
KS og Frivillighet Norge – Plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor, august 2017.
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Generell risiko for området
Området er vurdert å ha høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Hovedmålene i kommunestyrets vedtatte kommuneplan 44 setter retningen for arbeidet med
handlingsprogram og økonomiplan. Handlingsprogrammet tar utgangspunkt i hovedmålene i
kommuneplanens samfunnsdel. Ås kommune har utarbeidet Handlingsplan 2020-2023.
Ås kommunes overordnede mål er å sikre at Ås kommune videreutvikles som et godt sted å bo for alle
kommunens innbyggere, og at kommunen evner å levere gode og effektive tjenester til kommunens
innbyggere. Kommunen har videre utarbeidet fire hovedmål som skal gi retning for utviklingen og danne
rammen for hovedsatsningene i perioden 2020-2023 45:
-

Ås skal være en miljøvennlig kommune med fokus på bærekraftig ressursbruk.

-

Ås skal være en inkluderende og mangfoldig kommune.

-

Ås skal være et kunnskaps- og kultursenter i regionen.

-

Ås kommune skal være en aktiv samfunnsutvikler og en attraktiv arbeidsgiver.

Kommunen redegjør for at den største utfordringen de nærmeste årene er at økonomien ikke
samsvarer med ambisjonsnivået. Ås kommune har gjennomført store investeringer for framtiden, og
flere investeringer står for tur. Samtidig har befolkningsveksten vært lavere enn forutsatt og vil være
lav de nærmeste årene. Dette gir lavere inntekter enn planlagt og veksttilskuddet reduseres. Lav
befolkningsvekst er en generell trend, men dette setter kommunen i en situasjon hvor de har flere
store og flotte bygg for framtidig kapasitet, men utfordres på å levere tjenester på dagens nivå
framover. Konkurransen mellom kommunene i Viken sine utbyggingsområder er stor 46.
Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og handlingsdel skal henge sammen og utgjøre en rød tråd
i kommunens helhetlige tjenestetilbud og produksjon, for å få til en felles satsing for å nå visjonen og
målene.
Kommuneplanens arealdel 2015-2027, vedtatt 3.2.2016, konkretiserer arealbruk og forvaltning av
naturressurser i et langsiktig perspektiv. Med økt press på arealreservene er det mange interesser
som Ås kommune må vurdere opp mot hverandre. Planperioden varer frem til 2027, og de valgene
som gjøres vil ha store konsekvenser langt frem i tid. Arealdelen er juridisk bindende og skal legges
til grunn for videre detaljplanlegging både for bevaring og utbygging, samt gi føringer for den
løpende saksbehandling 47.
Av samfunnsdelen så fremgår det at hovedsatsningsområdene er på miljø, mangfold og muligheter.
Innen 2027 skal Ås kommune være en miljøvennlig kommune med fokus på bærekraftig ressursbruk,
en inkluderende og mangfoldig kommune og et kunnskaps- og kultursenter i regionen, samt en aktiv

44

Kommuneplan 2015-2027
Framsikt. Ås kommune. Vedtatt handlingsprogram med økonomiplan og budsjett 2020-2023. Hovedsatsninger.
46
Framsikt. Ås kommune. Vedtatt handlingsprogram med økonomiplan og budsjett 2020-2023. Forord.
47
Ås kommune, Kommuneplanens arealdel 2015-2027, vedtatt 3.2.2016.
45
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og attraktiv arbeidsgiver. Det er kommunens verdier - åpenhet, ærlighet og redelighet – som skal
prege kommunens praksis og skal gjenspeiles i kommunens daglige handlinger.
Ås kommune har utarbeidet Forvaltningsplan for statlig sikrede friluftslivsområder i Ås Kommune for
2020-2023. Her beskrives en forvaltningsplan for områdene: Breivoll, Tangen, Stuene, og Berg.
Aktuelle tiltak er prioritert.
Høsten 2020 åpner Ås kommune et innbyggertorg i Rådhuset. Innbyggertorget skal være et
knutepunkt for informasjon, råd og veiledning om kommunens tjenester. Det er også en møteplass
som skal fremme samarbeid mellom innbyggere, lag og foreninger, næringsliv og kommunen 48.
Innspill fra kommuneadministrasjonen
Kommuneadministrasjonen mener det er viktig at kommunen klarer å skape gode bomiljø. De mener
planavdelingen i kommunen jobber godt med denne problemstillingen, ut ifra de ressurser som er
tilgjengelig. De ser også at lokalpolitikken påvirker samfunnsutviklingen når det eksempelvis åpnes
for dispensasjoner. Kommunen jobber mot kommune 3.0 og opprettelsen av innbyggertorget er den
del av dette.
Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Befolkningsprofil»:
Ås

Publiserte tall per 26. Mars 2020

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 13

Akershus

Alle

19288

20084

20335

20652

2147003

633189

5367580

Fødte per 1000 innbyggere

11

10,8

8,6

9,4

9,6

9,9

10,2

Døde per 1000 innbyggere

5

6

5

7

7,4

6,4

7,6

188

697

176

266

14202

6834

25327

Andel skilte og separerte 16-66 år

10

9,3

9,1

8,7

11,2

11

10,4

Andel enslige innbyggere 80 år og over

57

55,8

54,4

55,1

60,6

59,1

62

2

1,3

1,5

1,5

1,5

1,4

1,5

22

22,2

22,7

23,8

18

22,4

18,2

2

2

2

2

Innbyggere

Netto innflytting

Registrerte arbeidsledige i prosent av
befolkningen i alderen 15-74 år
Andel innvandrerbefolkning
Samlet fruktbarhetstall

AV KOSTRA-tallene kan vi se at befolkningstallet i kommunen har hatt en marginal økning de siste
årene. Andelen innvandrerbefolkning er høyere enn sammenlignbare kommuner i KOSTRA-gruppe 13.

48

Ås kommune, Innbyggertorget - et knutepunkt i Ås kommune.
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Forvaltningsrevisjon
Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor området de siste årene.
Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at kommunen som aktør i samfunnsutviklingen er blant kommunens oppgaver,
tjenesteproduksjon og organisering av driften. Det fremkommer av svarene at politikerne
vurderer temaet som en viktig til veldig viktig del av kommunens oppgaver. På spørsmål
om kommunens som aktør i samfunnsutviklingen er et område politikerne vil prioritere i
forvaltningsrevisjonen, svarer 5,3 % av respondentene at dette er et område de ønsker at skal
prioriteres fremover.
Kommunespesifikk risiko
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:

Sannsynlighet

Politikernes vurdering:

Viktighet

Høy

Konsekvens

Alvorlig

Viktig til veldig viktig

Prioritert av

5,3 %

4.2. Bærekraftig utvikling
Kommuneloven skal også bidra til at kommuner skal være bærekraftige. Begrepet bærekraftig
utvikling er definert som «Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene
for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. 49». En bærekraftig utvikling avgjøres av
sammenhengen mellom de tre dimensjonene; økonomi, miljø og sosiale forhold. På bakgrunn av
dette utarbeidet FN i 2015 et sett med bærekraftsmål 50, som er verdens felles arbeidsplan for å
utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030, som også er gjeldende
for Norge. Det er derfor relevant for kommuner å se til disse når de skal jobbe med å utvikle en
bærekraftig kommune. FNs bærekraftsmål er:
1. Utrydde fattigdom

10. Mindre ulikhet

2. Utrydde sult

11. Bærekraftige byer og samfunn

3. God helse

12. Ansvarlig forbruk og produksjon

4. God utdanning

13. Stoppe klimaendringene

5. Likestilling mellom kjønnene

14. Liv under vann

6. Rent vann og gode sanitærforhold

15. Liv på land

7. Ren energi for alle

16. Fred og rettferdighet

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

17. Samarbeid for å nå målene

9. Innovasjon og infrastruktur

49
50

https://www.fn.no/Tema/Fattigdom/Baerekraftig-utvikling
https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal
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Generell risiko for området
Området er vurdert å ha høy til veldig høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Av kommunens planstrategi for 2017-2020 51 fremkommer det at kommunen ønsker å finne
bærekraftige løsninger for arealbruk, transport og fortetting av tettsteder. Ås er en
landbrukskommune og for å redusere tap av verdifull matjord og oppfylle nasjonale mål om å øke
matproduksjonen i Norge må jordvern tillegges betydelig vekt i utbyggingsstrategiene framover. Et
viktig virkemiddel for å styrke jordvernet vil være å innføre krav om jordflytting der det ut fra andre
føringer, blant annet utbygging nær sentrumsområder, ikke kan unngås at dyrka eller dyrkbar jord blir
omdisponert.
Av kommuneplanens arealdel 2015-2027 fremgår at ved forrige kommuneplanrullering ble
utredningen Miljø- og samfunnsregnskap for fortetting ved stasjonsnære jorder utarbeidet på vegne
av Ruter, men i samarbeid med Ås kommune og Miljøverndepartementet. Ås sentrum ble brukt som
casestudie. Til grunn for arbeidet lå erkjennelsen om arealbrukens betydning for en bærekraftig
samfunnsutvikling. I utredningen drøftes problemstillinger rundt jordvern og befolkningsvekst. Fire
alternativer ble utredet; Alternativ A Fortetting på sentrumsnære jorder, Alternativ B Jordvern og høy
tetthet, Alternativ C Nedbygging av jorder og lav tetthet og Alternativ D Jordvern og lav tetthet. Selv
om utredningen Miljø- og samfunnsregnskap for fortetting ved stasjonsnære jorder ble gjennomført i
forbindelse med forrige kommuneplanrullering, men funnene og konklusjonene har fortsatt gyldighet
i dag. Utredningen har derfor ligget til grunn for det forberedende arbeidet Ås kommune har gjort
med kommuneplan 2015-2027.
Ås kommune har satt seg fire hovedmål, hvor et av hovedmålene er at Ås kommune skal være en
miljøvennlig kommune med fokus på bærekraftig ressursbruk. Dette er nærmere gjort rede for i
delkapittel 4.3 miljø og klima.
Innspill fra kommuneadministrasjonen
Kommuneadministrasjon forteller at det er gitt ambisiøse politiske føringer, men de ser det er
utfordrende å følge opp målene uten tilstrekkelig ressurser. Kommunen etterstreber å følge FNs sine
bærekraftsmål.
Forvaltningsrevisjon
Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor området de siste årene.
Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at bærekraftig utvikling er blant kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og organisering
av driften. Det fremkommer av svarene at politikerne vurderer bærekraftig utvikling som en viktig del

51

Vedtatt av kommunestyret 24.11.2016
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av kommunens oppgaver. På spørsmål om bærekraftig utvikling er et område politikerne vil prioritere
i forvaltningsrevisjonen, svarer 21,1 % av respondentene at dette er et område de ønsker at skal
prioriteres fremover.
Kommunespesifikk risiko
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

Sannsynlighet
Viktighet

Høy

Konsekvens

Alvorlig

Viktig

Prioritert av

21,1 %

4.3. Miljø og klima (energi)
Kommunalt arbeid med miljø, klima og energi reguleres i hovedsak av «Statlig planretningslinje for
klima- og energiplanlegging i kommunene» 52 (forskrift) med hjemmel i plan- og bygningsloven 53.
Miljøkommune.no 54 er et nettsted utarbeidet for å gi støtte til kommunene med tanke på krav og
veiledning til kommunal saksbehandling, med tanke på å løse miljøoppgaver på en god og effektiv
måte.
Regelverket har til formål å bidra til at kommunene gjennom planlegging og øvrig myndighets- og
virksomhetsutøvelse stimulerer og bidrar til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig
energiomlegging. Det er viktig at klimatilpasning og utslippsreduksjoner ses i sammenheng der det er
relevant, og at det planlegges for løsninger som både reduserer utslippene og reduserer risiko og
sårbarhet som følge av klimaendringer. Det er satt krav til at kommunene innarbeider tiltak og
virkemidler ved å ta hensyn til dette i sine overordnede planer. Videre er det blant annet også gitt
føringer for bolig-, areal- og transportplanlegging 55, forvaltning av strandsonen langs sjøen 56,
vernede vassdrag 57 og forurensning 58.
Kommunen har tilsynsmyndighet med avløp, og forurensningsforskriften gir ikke kommunen hjemmel
til å delegere myndigheten videre til andre.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat til høy risiko.

52

FOR 2018-09-28 nr 1469 – Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene
erstattet FOR 2009-09-04 nr 1167 – Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene fra 28. september 2018
53
LOV 2008-06-27 nr 71 – Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
54
www.miljokommune.no
55
FOR 2014-09-26 nr 1222 – Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
56
FOR 2011-03-25 nr 335 – Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen
57
FOR 1994-11-10 nr 1001 – Forskrift om rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag
58
LOV 1981-03-13 nr 6 – Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
FOR 2004-06-01 nr 931 – Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
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Kommunespesifikk informasjon
Ås kommune har satt seg fire hovedmål, hvor et av hovedmålene er at Ås kommune skal være en
miljøvennlig kommune med fokus på bærekraftig ressursbruk. Kommunen har satt følgende
delmål59:
-

Ås skal være et visningsvindu for bærekraftig areal- og tettstedsutvikling

-

Ås skal være et lavenergisamfunn

-

Ås skal ha en utforming som fremmer folkehelse og livskvalitet

-

Ås skal ha levende lokalsentra der det er lett å leve miljøvennlig

-

Barn og unge skal være aktive i utviklingen av et bærekraftig Ås

-

Ås skal ha en bærekraftig forvaltning av naturmiljø og grønnstruktur

-

Ås skal ha et levedyktig og fremtidsrettet landbruk

For å nå disse målene skal kommunen følge opp regional plan for klima og energi og utarbeide en
egen handlingsplan for klima og energi i tråd med denne. I tillegg vil de følge andre lokale planer, slik
som Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv, Tiltaksplan for sykling og gange, samt gjennomføre
prosjekter med bruk av skolehager i samarbeid med NMBU 60.
Det fremkommer at Planstrategi 2017-2020 at veitrafikken i Ås stod for nærmere 89 % av
klimautslippene i 2013. En stor andel av utslippene skyldes trafikk på E6 og E18. Det er lette kjøretøy
som står for utslipp av den største delen av CO2-ekvivalenter 61. Deretter følger tunge kjøretøy. Lokal
trafikk bidrar også til utslippene, særlig langs fylkesveiene 152 og 156. Kommunen ser derfor at tiltak
knyttet til utslippsreduksjon bør ses i sammenheng med kommunens planarbeid innen areal og
transport62.
Klimadashbord for Viken 63 viser at jordbruk bidrar noe til utslippene. Utslippstrenden gikk noe ned i
2017, men har deretter vært stigende.
Kommunen påpeker i sin planstrategi for 2017-2020 at for å møte de forventede klimautfordringene
er klimatilpasning, overvannshåndtering og flomsikring viktig. Kommunen må håndtere
overvannsproblematikken i et endret klima og ved økt fortetting av både bebygde arealer og
nyutviklede områder og ha en oversikt over områder som kan være utsatt for flom og
oversvømmelse.
Ås kommune ser at et økende antall planinitiativ gir press på miljø-, natur- og friluftslivsverdiene i
kommunen. Kommunen ønsker derfor å vektlegge disse verdiene og områder for rekreasjon.

Innspill fra kommuneadministrasjonen

59

Framsikt. Ås kommune. Hovedsatsninger.
Framsikt. Ås kommune. Hovedsatsninger.
Klimadashbord for Viken. H
62
Ås kommune. Planstrategi 2017-2020.
63
Klimadashbord for Viken.
60
61
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Kommuneadministrasjonen forteller at miljø og klima er et område som påvirkes av politisk føring og
av økonomi. De politiske ambisjonene som er satt for Ås kommune i forhold til miljø og klima ligger
over ambisjonene for fylkeskommunen. Kommunen ser det er utfordrende å følge opp de områdene
som er kostbare.
Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Klima og energi»:
Ås

Publiserte tall per 26. mars 2020

Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt
eide bygg

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 13

Akershus

Alle

117 KR

128 KR

152 KR

117 KR

131

131

132

Energiutgifter som andel av brutto
driftsutgifter

0,8 %

0,8 %

0,9 %

0,8 %

0,66

0,73

0,67

Andel av energikostnader i
(fylkes)kommunens eiendomsforvaltning
brukt på fornybare energikilder

100 %

100 %

100 %

100 %

96,4

97,5

95,8

160

162

148

128

147

145

145

2

Energibruk per m eid areal (kWh)
Andel … … … av totalt forbruk i (fylkes)kom.
eiendomsforvaltning, egne bygg:
•

Elektrisitetsforbruk

81

80

77

79

81

81

84

•

Fjernvarmeforbruk

19

20

23

21

15

13

12

•

Oljeforbruk

0

0

0

0

1

1

1

•

Naturgassforbruk

0

0

0

0

1

0

1

•

Bioenergiforbruk

0

0

0

0

2

4

2

•

Fornybarforbruk

95

94

93

100

96

97

96

0

0

0

0

4

3

4

Utslipp av CO2 knyttet til energibruk
(g/kWh)

Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Plan, byggesak og miljø»:
Ås

Publiserte tall per 26. mars 2020

Søknader om nye bygninger i strandsonen
som ble innvilget

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 13

Buskerud

Alle

..

..

..

..

153

17

876

Andel av søknader om nye bygninger i
LNF-/LNFR-områder som ble innvilget

100

100

100

..

96

95

96

Andel av søknader om tiltak i freda eller
verneverdige områder / bygninger som
ble innvilget

50

50

..

..

44

48

46

Av tabellen ser vi at energiforbruket pr m2 eid areal har gått ned i perioden. For 2019 er forbruket
lavere enn sammenlignbare kommuner. Energiforbruket er også knyttet 100 % til fornybare kilder.
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Kommunebarometeret viser at Ås kommune er rangert som
den 104. beste kommunen i Norge innenfor sektoren Miljø og
ressurser.

Kommunebarometeret
Ås kommunes rangering innenfor
området
MILJØ OG RESSURSER

Forvaltningsrevisjon
Det har ikke vært utført forvaltningsrevisjon innenfor dette
området de siste årene.

2018

2019

2020

127

78

104

Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at miljø og klima (energi) er blant kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og
organisering av driften. Det fremkommer av svarene at politikerne vurderer miljø og klima (energi)
som en moderat til viktig del av kommunens oppgaver. På spørsmål om miljø og klima (energi) er et
område politikerne vil prioritere i forvaltningsrevisjonen, svarer 15,8 % av respondentene at dette er et
område de ønsker at skal prioriteres fremover.
Kommunespesifikk risiko
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

Sannsynlighet
Viktighet

Høy

Konsekvens

Moderat

Moderat til viktig

Prioritert av

15,8 %

4.4. Beredskapsplaner og ROS-analyser
Kommunalt beredskapsarbeid reguleres i hovedsak av lov 64 og forskrift 65 om kommunal
beredskapsplikt. Til dette arbeidet har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 66
utarbeidet veiledere, håndbøker og informasjonsmateriell. Formålet med loven er å beskytte liv,
helse, miljø, materielle verdier og kritisk infrastruktur ved bruk av ikke-militær makt når riket er i krig,
når krig truer, når rikets selvstendighet eller sikkerhet er i fare, og ved uønskede hendelser i fredstid.
Kommunen skal utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 67 (ROS) for å kartlegge hvilke
uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene
inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. Denne skal legges til grunn for kommunens
arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, og ved utarbeiding av planer etter Plan- og
bygningsloven. Analysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner eller ved
endringer i risiko- og sårbarhetsbildet.

64

LOV 2010-06-25 nr 45, Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven)
FOR-2011-08-22-894, Forskrift om kommunal beredskapsplikt
66
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/
67
Sivilbeskyttelsesloven, § 14, Kommunal beredskapsplikt – risiko- og sårbarhetsanalyse
65
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Med utgangspunkt i risiko- og sårbarhetsanalysen skal kommunen utarbeide en beredskapsplan 68
som skal inneholde en oversikt over hvilke tiltak kommunen har forberedt for å håndtere uønskede
hendelser. Den skal minimum inneholde en plan for kommunens kriseledelse, varslingslister,
ressursoversikt, evakueringsplan og plan for informasjon til befolkningen og media.
Beredskapsplanen skal være oppdatert og revideres minimum én gang per år, og kommunen skal
sørge for at planen blir jevnlig øvet.
Fylkesmannen fører tilsyn 69 med lovligheten av kommunens oppfyllelse av plikter.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Ås kommune har utarbeidet en helhetlig ROS-analyse som danner grunnlaget for kommunens
overordnede beredskapsplan 70. ROS-analysen kommunen har fremlagt for revisjonen ble utarbeidet i
2015. Det fremgår ikke av dokumentet at den har blitt revidert de senere årene. De ulike kommunale
sektorene skal i sitt daglige arbeid følge opp med egne risikovurderinger og risikostyring.
Ås kommune er en landbrukskommune med relativt store gårdsbruk og betydelig korndyrking. 38 %
av kommunen er jordbruksarealer og 45 % er skog. Kommunen har en kort kystlinje i Bunnefjorden,
samt to større innsjøer, Årungen og Østensjøvannet.
Kommunen har to kommunale sykehjem, syv barneskoler, to ungdomsskoler, samt ni kommunale
barnehager. Det er også 12 private barnehager og 2 private familiebarnehager. Norges miljø- og
biovitenskaplige universitet (NMBU) med rundt 5200 studenter ligger i Ås sentrum.
Fornøyelsesparken Tusenfryd ligger også i Ås og har et årlig besøk på nærmere 500 000 gjester.
De nasjonale hovedfartsårene E6 og E18, samt viktige regionale ferdselsåren som fylkesvei 152 og
156, går gjennom Ås kommune. Østfoldbanen og en betydelig andel godstrafikk på jernbane går også
gjennom kommunen.
I ROS-analysen har kommunen lagt ved deres risikovurderinger av ekstremvær, større skogbrann på
Eldor, kvikkleireskred i bolig- og næringsområde, influensaepidemi, langvarig bortfall av vann,
togulykke, langvarig bortfall av IKT, tilsiktet alvorlig hendelse på skole (skoleskyting). Kommunen har
utarbeidet mulige forslag til tiltak som kan hindre eller bidra til bedre håndtering dersom det skal
oppstå en hendelse 71.

68

Sivilbeskyttelsesloven, § 15, Kommunal beredskapsplikt – beredskapsplan for kommunen
Forskrift om kommunal beredskapsplikt, § 10. Tilsyn
70
Ås kommune, Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2015.
71
Ås kommune, Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2015.
69
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Oversikt over oversendt dokumentasjon fra Ås kommune vedrørende beredskap og ROS:
Beskrivelse – tittel på dokument

Datert

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse
Beredskap ved pandemier (Ebola virus disease)

Juni 2015
Oktober 2014

ROS informasjonssikkerhet – internkontroll og personvern

Januar 2020

Beredskapsplan ved pandemi virksomhet barnehage

2020

Beredskapsplan ved pandemi virksomhet grunnskole

2020

Øvelser
Kommunen forteller at de deltar på alle øvelsene som er i regi av fylkeskommunen. De skulle ha
deltatt i en atomøvelse våren 2020 sammen med fylkeskommunen. Denne har blitt utsatt grunnet
Covid-19 pandemien. Kommuneledelsen har også gjennomført skrivebordsøvelser alene og sammen
med universitetet knyttet til større arrangement, slik som 17. mai.
Innspill fra kommuneadministrasjonen
Kommunen forteller at våren 2020 har utfordret organisasjonen med tanke på beredskap. Det har
vært stor aktivitet i organisasjonen for å lage lokale beredskapsplaner sett i forhold til pandemier.
Kommunen forteller at en ny helhetlig ROS-analyse skal utarbeides i forbindelse med ny
kommuneplan i 2021.
Forvaltningsrevisjon
Follo distriktsrevisjon IKS gjennomførte en forvaltningsrevisjon av samfunnssikkerhet og beredskap i
Ås kommune i 2016. 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.
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.
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•

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. Ifølge
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.

Revisjonen anbefalte Ås kommune å vurdere 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 helseberedskapsplanen

Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at beredskapsplaner og ROS-analyser er blant kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon
og organisering av driften. Det fremkommer av svarene at politikerne vurderer beredskapsplaner og
ROS-analyser som en viktig del av kommunens oppgaver. På spørsmål om beredskapsplaner og ROSanalyser er et område politikerne vil prioritere i forvaltningsrevisjonen, svarer 31,6 % av
respondentene at dette er et område de ønsker at skal prioriteres fremover.
Kommunespesifikk risiko
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:
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Sannsynlighet
Viktighet

Høy

Konsekvens

Alvorlig

Viktig

Prioritert av

31,6 %
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5. Risikovurdering – Brukerperspektivet
Brukerperspektivet tar for seg tjenesteområdene som Ås kommune etter lov og forskrift eller
gjennom lokale prioriteringer skal tilby sine innbyggere. I denne analysen er kommunens
tjenesteproduksjon i hovedsak delt inn etter rapporteringsstrukturen i KOSTRA. Inndelingen kan
derfor avvike noe fra hvordan den enkelte kommune har organisert sin tjenesteproduksjon.
Brukerperspektivet retter fokuset mot om brukerne får de tjenestene de har krav på, gjennom lov og
forskrifter og vedtatte mål i kommunen.

5.1. Oppvekst og kultur
5.1.1.

Barnehage

Det er kommunens ansvar å tilby plass i barnehage til barn bosatt i kommunen. Barn med nedsatt
funksjonsevne og barn med vedtak etter lov om barnevernstjenester har rett til prioritet.
Barnehageloven 72 regulerer kommunal barnehagedrift, så vel som privat barnehagedrift.
Barnehagene skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og
fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på
grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet
og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til
uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barnehagene skal
også være en pedagogisk virksomhet, og loven stiller krav til grunnbemanning og pedagogisk
kompetanse.
Det er departementet som fastsetter nærmere regler om barnehagens innhold og oppgaver i forskrift
om rammeplan 73. Rammeplanen skal utdype lovens bestemmelser om formål, innhold og barns og
foreldres medvirkning. Rammeplanen skal være et redskap for barnehagens ansatte og et grunnlag
for myndighetenes tilsynsansvar. Med rammeplanen som grunnlag skal hver barnehage fastsette en
mer detaljert plan for barnehagens aktiviteter gjennom året. Planen må blant annet konkretisere
barnehagens arbeid med å sikre barns medvirkning.
Som barnehageeier plikter kommunen å drive virksomheten i samsvar med gjeldende lover og
regelverk. Kommunen er lokal barnehagemyndighet 74, og har gjennom denne en dobbeltrolle som
godkjennings- og tilsynsmyndighet både med egne og private barnehager. Dette kan innebære en

72

LOV 2005-06-17 nr 64; Lov om barnehager (barnehageloven)
FOR-2017-04-24-487 Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
74
LOV 2005-06-17 nr 64; Lov om barnehager (barnehageloven), § 8.
73
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balansegang mellom delvis motstridende oppgaver, som kan være en utfordring 75, spesielt for
private barnehager.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat til høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Ås kommunes barnehagetilbud består av 7 kommunale, 12 private barnehager og 2 private
familiebarnehager og pedagogisk psykologisk senter (PPS). Barnehagene har ulike profiler og
satsningsområder, og varierer i størrelser og gruppeorganisering. Geografisk ligger barnehagene
spredt rundt om i hele kommunen 76.
I Ås kommune er det full barnehagedekning. Fra planstrategi for 2017-2020 fremkommer det at Ås
kommune har til sammen ca. 1250 barnehageplasser. Barnehagene har i 2018 og 2019 hatt en
overkapasitet på barnehageplasser, da det har vært færre barn i den aktuelle aldersgruppen enn tidligere
prognoser har vist. Det har vært en nedgang med ca. 100 barnehagebarn i Ås kommune siden 2015. Det
forventes en gradvis økning av barnetallet fremover, men med dagens overkapasitet vil det ta tid før
kapasiteten utfordres. Det er igangsatt utbygging av ny barnehage i Nordby, og denne vil stå ferdig til
barnehagestart i 2020. Dette vil øke kapasiteten nord i kommunen. Togrenda barnehage legges ned som
planlagt når Nordby barnehage åpner. Ny barnehage på Dyster Eldor planlegges å stå ferdig i 2024, men
bør vurderes opp mot barnetallene i løpet av planperioden. I kommunens handlingsprogram for 2019-2022
(vedtatt 12.12.2018) fremgår det at en avdeling i Frydenhaug, Søråsteigen og Tunveien barnehager er
stengt. Bemanningen er også redusert tilsvarende. Det er planlagt å åpne en av de stengte avdelingene
høsten 2019. Sagalund barnehage med 2 avdelinger foreslås nedlagt fra 1.8.19, og barna og de
ansatte overføres til de andre barnehagene. Det fører til at alle de stengte avdelingene vil åpnes 77.
Av årsberetningen 2019 78 fremgår det at nedgang i antall barn gir lavere brukerbetaling. Virksomhet
barnehage endte likevel med et mindreforbruk. Kommunen forklarer dette med at enhetene har
tilpasset bemanningen etter antall barn, redusert og omstilt merkantile ressurser, gjort endringer i
forhold til barnehagestruktur, samt frigjort en styrerstilling.
I kommunens handlingsplan mener kommunen selv at de kommunale barnehagene i Ås holder et høyt
faglig nivå. Dette skyldes i stor grad tre ting. God barnehagelærer- og fagarbeiderdekning, høy
kompetanse og kontinuitet i styrergruppen og systematisk og kontinuerlig arbeid. Det har gjennom 12
år vært jobbet spesielt med Reggio Emilia pedagogikken. Filosofien og arbeidsformen passer godt
med rammeplanens intensjon om medvirkning, læring, dokumentasjon og bruk av fagområder.
Styrerne arbeider sammen om utviklingen av barnehagene og arbeider med felles kompetanse-

75

Meld. St. 7 2009–2010: Gjennomgang av særlovshjemler for statlig tilsyn med kommunene og NOU 2012:1: Til barnas beste, Ny
lovgivning for barnehagene
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Framsikt. Ås kommune, Barnehage.
Ås kommune, Planstrategi for 2017-2020
78
Ås kommune, Årsberetning 2019, 14.4.2020.
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utvikling for alle ansatte i barnehagene. Måten de kommunale barnehagene i Ås har arbeidet på i
mange år er samstemt med ny rammeplan for barnehagene som trådte i kraft 1.8.2017 79.
Barnehagesektoren i Ås har et betydelig privat innslag. En særlig utfordring er knyttet til hvordan de
private aktørene kan innlemmes i ambisjonene, samordningene og effektiviseringene, samtidig som
de fortsatt skal ha en selvstendig plass med rom for innovasjon og alternativer 80.
Innspill fra kommuneadministrasjonen
Kommunen har sett at det er utfordringer knyttet til vedtak fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
og gjennomføring av disse i barnehagene og i skolene. Kommunen etterspør om det er en
samstemming mellom hva vedtaket sier og hva barnehagene og skolene gir av tilbud til barna.
Kommunen ser samarbeidet mellom tjenestene som et risikoområde.
Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Barnehager»:
Ås

Publiserte tall per 26. mars 2020

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 13

Akershus

Alle

Andel barn 1-2 år i barnehage,
i forhold til innbyggere 1-2 år

88

88

85,7

86,3

84,8

85,3

84,3

Andel barn 1-5 år i barnehage,
i forhold til innbyggere 1-5 år

95

94,8

93,7

93,4

92,4

92,6

92,1

Andel barn 3-5 år i barnehage,
i forhold til innbyggere 3-5 år

100

99

99

98

97,1

97

97

Andel barn i kommunale barnehager
i forhold til alle barn i barnehage

54

52,8

51,3

51,5

40

46,9

50,1

Antall barn korrigert per årsverk til
grunnbemanning, alle barnehager

6

5,9

5,8

5,8

5,8

5,8

5,7

Andel barnehagelærere i forhold til
grunnbemanning

41

41,5

40,7

41,4

41,1

34,1

40,7

Andel barn som får spesialpedagogisk
hjelp, i forhold til alle barn i kommunale
barnehager

2

2,2

2,4

2,3

4,1

3,5

3,9

Korrigerte brutto driftsutgifter til
barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte
oppholdstimer i kommunale barnehager

63

68

71,7

74,9

78,2

74,9

79,5

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage
i forhold til innvandrerbarn 1-5 år

84

87

82

94

86,4

90,1

87,2

Netto driftsutgifter barnehager i prosent av
kommunens totale netto driftsutgifter

17

17

16

15

15

16

14

130640

142357

144508

154996

159955

157570

164320

52,2

54,6

57

60,2

60,6

59,6

63

Netto driftsutgifter barnehager, per
innbygger 1-5 år
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per
korrigerte oppholdstimer i kommunale
barnehager

Funksjon 201 = Barnehage | Funksjon 211 = Styrket tilbud til førskolebarn | Funksjon 221 = Barnehagelokaler og skyss

79
80

Ås kommune, Handlingsplan med økonomiplan og budsjett 2020-2023.
Framsikt. Ås kommune, Barnehage.
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KOSTRA-tall for 2019 viser at Ås kommune hadde en dekningsgrad for barnehager på 93,4 % for barn i
alderen 1-5 år, som er noe over gjennomsnittet for både sammenlignbare kommuner og landet for
øvrig.
Kompetansen til personalet er den viktigste ressursen i barnehagene, og en forutsetning for at
barnehagen skal være en arena for lek, omsorg, læring og sosial utjevning. Sentrale myndigheter har
rettet fokus på å øke antall ansatte med godkjent barnehagefaglig kompetanse. Av tabellen over
fremgår det at kommunen har en høy andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent
barnehagelærerutdanning, og ligger likt med sammenlignbare kommuner og over landet for øvrig.
Kommunebarometeret viser at Ås kommune er rangert som den

Kommunebarometeret

164. beste kommunen i Norge innenfor sektoren Barnehage.

Ås kommunes rangering innenfor
området BARNEHAGE

Forvaltningsrevisjon
Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor
området de siste årene.

2018

2019

2020

167

211

164

Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at barnehagene er blant kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og organisering av
driften. Det fremkommer av svarene at politikerne vurderer barnehagene som en viktig del av
kommunens oppgaver. På spørsmål om barnehage er et område politikerne vil prioritere i
forvaltningsrevisjonen, svarer 10,5 % av respondentene at dette er et område de ønsker at skal
prioriteres fremover.
Kommunespesifikk risiko
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

5.1.2.

Sannsynlighet
Viktighet

Moderat til høy

Konsekvens

Alvorlig

Viktig til veldig viktig

Prioritert av

10,5 %

Grunnskole

Opplæringsloven 81 gjelder for grunnskoleopplæringen og videregående opplæring i offentlige skoler
og lærebedrifter. Loven gjelder også for grunnskoleopplæring i private grunnskoler som ikke får
statstilskudd etter friskoleloven og privat hjemmeopplæring i grunnskolen.

81

LOV 1998-07-17 nr 61; Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)
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Den kommunale grunnskoleopplæringen skal i samarbeid med hjemmet, åpne dører mot verden og
fremtiden og gi elevene og historisk og kulturell innsikt og forankring. Barn og unge har både rett og
plikt til grunnskoleopplæring i samsvar med opplæringsloven og tilhørende forskrifter.
Opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte elev. Dersom en elev ikke får
tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring har vedkommende rett til spesialundervisning. Skolen
skal også sørge for at elever på 1. til 4. trinn, som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving
eller regning, raskt får intensiv opplæring slik at forventet progresjon blir nådd.
Grunnskoleelevene har også rett til å gå på den nærmeste eller ved den skolen i nærmiljøet som de
sokner til. Og ikke minst har alle elever rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel
og læring.
I 2009 ble videreutdanningsstrategien Kompetanse for kvalitet opprettet av regjeringen for å styrke
kompetansen til lærere og skoleledere i grunnopplæringen. I 2015 ble ordningen styrket og innrettet
til å bli en studiepoenggivende videreutdanning. Målet er at flest mulig lærere har kompetanse i tråd
med kompetansekravene til undervisning, jf. Opplæringsloven § 10-2 82.

Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat til høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Ås kommune har totalt ni grunnskoler, med overkant av 2400 elever fordelt på sju barneskoler og to
ungdomsskoler. Den minste barneskolen har fra rett under 100 elever og den største har cirka 400
elever. Friskolen Steinerskolen holder også til i kommunen 83.
Skoleeiere skal ha en plan for kompetanseutvikling for sine ansatte som viser hvordan
kompetansekravene skal oppfylles 84. Av oversendt dokumentasjon fremkommer det at Ås kommune
har utarbeidet en plan for videreutdanning av lærere på barneskolene og ungdomsskolene.
Kommunen har planlagt for hvor mange lærere de årlig skal sende på videreutdanning, i hvilke fag og
fra hvilke skoler. Skolene har behov for ulik kompetanse, og det er spesielt engelskfaget som
prioriteres i tillegg til norsk og matematikk. Det er også lærere som har tatt videreutdanning innenfor
programmering, tysk, fransk, og mat og helse 85. Alle de kommunale skolene har hatt og skal ha flere
lærere på videreutdanning. Planen er utarbeidet slik at skolene i Ås vil ha lagt til rette for at de lærere
som har behov for kompetanseheving får dette innen 2025. Det er staten som finansierer
hovedtyngden av kompetanseutviklingen.
Ås kommune har utarbeidet Handlingsplan for et godt psykososialt miljø i skolene og SFO og skal
brukes være implementert, synliggjort og brukes konsekvent av alle skolene og SFO i kommunen.
Planen ble gjort gjeldene fra januar 2017. Kunnskapsdepartementet har siden planen ble igangsatt
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Kunnskapsdepartementet, Kvalitet for kompetanse.
Framsikt. Ås kommune, Grunnskoleopplæring.
84
Kompetanse for kvalitet
85
Ås kommune, Kompetansebehov skoler Ås oppdatert 24.9.29.
83
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revidert opplæringslovens kapittel 9A, som omhandler elevenes læringsmiljø og planen ble revidert i
henhold til nye lovkrav 86.
Kommunen har bygget ut Solberg skole og Rustad skole med overkapasitet, slik at de kan ta for
befolkningsveksten som er forventet å komme de neste årene. Det er planlagt at også Åsgård skole
skal bygges ut de neste årene, med mulighet til å ta imot den ventede befolkningsveksten.
Det har vært et økende antall elever som har blitt henvist til PPS for utredning og spørsmål om
spesialundervisning. For å snu denne utviklingen har skolene i samarbeid med PPS, fått etablert gode
tiltak for tilpasset opplæring, samt felles rutiner for ressursteam og hva skolene må gjøre før henvisning 87.
Ås kommune eier sammen med alle syv Follokommunene Follo barne- og ungdomsskole. Det er en
eierskapsavtale som regulerer driften. Dette er en interkommunal skole for elever med spesielle
behov. Det er barn med psykisk utviklingshemming som går der. Skolen tilbyr høy spesialkompetanse
innenfor det spesialpedagogiske feltet. Elevene går i små grupper med høy voksenkontakt88. Ås
kommune har åtte elevplasser på Follo barne- og ungdomsskole, hvor det i dag benyttes 13 plasser.
Sommeren 2020 går 4 elever fra Ås ut av ungdomsskolen på Follo barne- og ungdomsskole. Det
foreslås å redusere med 2 elevplasser til 11 elevplasser fra høsten 2020 89
Innspill fra kommuneadministrasjonen
Kommunen har sett at det er utfordringer knyttet til vedtak fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
og gjennomføring av disse i barnehagene og i skolene. Kommunen etterspør om det er en
samstemming mellom hva vedtaket sier og hva barnehagene og skolene gir av tilbud til barna.
Kommunen ser samarbeidet mellom tjenestene som et risikoområde.
Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Grunnskole»:
Ås

Publiserte tall per 26. mars 2020

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 13

Akershus

Alle

Årstimer til særskilt norskopplæring per
elev med særskilt norskopplæring

29

83,2

94,5

87,9

31,2

34,8

31,5

Årstimer til spesialundervisning per elev
med spesialundervisning

150

148

156,3

154

136,7

132,2

138,8

Elever i kommunale og private grunnskoler
som får særskilt norskopplæring

3

3

2

2

5,5

4,4

6,4

Elever i kommunale og private grunnskoler
som får spesialundervisning

7

7,5

7

6,1

7,4

6,7

7,7

Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale
prøver i lesing 8.trinn

85

82

52

77

75,5

78,4

75,5

Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale
prøver i regning 8.trinn

78

78

73,7

64,6

69,1

72,4

69,3

Gruppestørrelse 2

19

18,1

18,7

17,1

16,8

17,3

16

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng

41

42,9

42,7

43,4

41,9

42,6

41,9

86

Ås kommune, Handlingsplan for et godt psykososialt miljø i skolene og SFO
Framsikt. Ås kommune. Grunnskoleopplæring.
88
Framsikt, Nesodden kommune, Skoler inkl. SFO.
89
Framsikt. Ås kommune. Grunnskoleopplæring.
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Ås

Publiserte tall per 26. mars 2020

Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202,
215, 222, 223), i prosent av samlede netto
driftsutgifter
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor
(202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 13

Akershus

Alle

26

26

26

26

22,9

24,3

22,4

99673

103097

108141

117720

108028

105268

117878

Funksjon 202 = Grunnskole | Funksjon 215 = Skolefritidstilbud | Funksjon 222 = Skolelokaler | Funksjon 223 = Skoleskyss

KOSTRA-tallene viser at Ås kommune de tre siste årene har brukt flere årstimer per elev enn
sammenlignbare kommuner og landet forøvrig når det gjelder årstimer brukt til særskilt
norskopplæring. Kommunen har også brukt noen flere årstimer per elev med spesialundervisning enn
sammenlignbare kommuner og landet forøvrig. Tallene viser videre at netto driftsutgifter i
grunnskolesektor per innbygger 6-15 år ligger på nivå med sammenlignbare kommuner og landet for
øvrig.
Kommunebarometeret viser at Ås kommune er rangert

Kommunebarometeret
Ås kommunes rangering innenfor

som den 30. beste kommunen i Norge innenfor sektoren
Grunnskole.

området GRUNNSKOLE

2018

2019

2020

38

54

30

Elevundersøkelsen
Elevundersøkelsen som gjennomføres hvert år måler
hvordan elever på 7. trinn vurderer læringskultur,

elevdemokrati og medvirkning, faglig utfordring, felles regler, trivsel, mestring, støtte fra lærere,
motivasjon og vurdering for læring, samt støtte hjemmefra på en skala fra 1-5.
Undersøkelsen gjennomført 2019-2020 viser at elevene ved skolene i Ås opplever at læringskultur er
lik slik tidligere elever også opplevde det, og har gjennomsnittlig svart at den faglige utfordringen nå
er høyere enn hva tidligere elever har svart (4,2 av 5). Hvordan elevene vurderer egen trivsel de siste
årene har også ligget stabilt de siste årene (4,3 av 5 i 2019-20). Elevene mener de får god støtte fra
lærerne og har gjennomsnittlig gitt en score på 4,4 90.
Forvaltningsrevisjon
Viken kommunerevisjon gjennomfører i skrivende stund en forvaltningsrevisjon av elevenes
psykososiale skolemiljø. Denne vil leveres i løpet av høsten 2020.
Viken kommunerevisjon IKS gjennomførte våren 2020 en forvaltningsrevisjon knyttet til ansatte
arbeidsmiljø. Formålet med forvaltningsrevisjonen var å undersøke hvordan arbeidsmiljøet ved de
kommunale skolene i kommunen ivaretas, og hvordan det sikres at ansatte ved skolene har og
opprettholder god kompetanse. Se delkapittel 6.11 Helse-, miljø og sikkerhet (HMS) for et
sammendrag av revisjonens funn.

90

Elevundersøkelsen. Ås kommune.
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Follo distriktsrevisjon gjennomførte i 2016 en forvaltningsrevisjon av skoleutbygging. Formålet med
prosjektet var å undersøke hvordan Ås-skolen etterlever kravene i opplæringsloven om tenlege
grunnskolar. Hovedkonklusjonene i rapporten var at Ås kommune har en hensiktsmessig
skolestruktur, og skolebyggene har høy kapasitetsutnyttelse. Fremlagte dokumenter fra kommunen
og eksterne konsulenter vitner om grundig forberedelse og gjennomføring av byggeprosjekter.
De seks bestående skolebyggene gir godt grunnlag for opplæring i tråd med opplæringsloven. Årlige
elevundersøkelser og Ungdata-undersøkelser viser at Ås-elevenes trivsel har økt de senere år og er
på nivå med landsgjennomsnittet. Enkelte trinn på noen skoler har utfordringer. Ansatte og
foreldrerepresentanter som revisor har intervjuet, bekrefter at Ås-elevene trives i det store og hele
har tjenlige grunnskoler. Følgende anbefalinger ble gitt:
•

Skolebehovsanalyse bør oppdateres om lag annethvert år, som grunnlag for
handlingsprogrammet.

•

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.

•

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.

•

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

•

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.

Tilsyn fra Fylkesmannen
Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med Nordbytun ungdomsskole i 2019 som en del av et nasjonalt
tilsyn. Det overordnede formålet er skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og bestod
av følgende temaer:
•

skolens arbeid med opplæringen i fag

•

underveisvurdering for å øke elevenes læringsutbytte

•

underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og spesialundervisning

•

vurdering av behov for særskilt språkopplæring

Fylkesmannen gjennomførte stedlig tilsyn ved Nordbytun ungdomsskole 8.05.2019. Ås kommune ble
bedt om å se til at:
•

rektor sikrer at undervisningspersonalet knytter opplæringens innhold til kompetansemål i
det enkelte faget

•

rektor sikrer at undervisningspersonalet ivaretar elevenes rett til å kjenne til hva som blir
vektlagt i vurdering av elevens kompetanse

•

rektor sikrer at opplæringen samlet dekker alle kompetansemålene på hovedtrinnet/i faget
og de individuelle opplæringsmål i IOP
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•

innholdet i IOP-en samsvarer med enkeltvedtaket når det gjelder innholdet i opplæringen,
herunder tydeliggjøre når det er gjort avvik fra LK06

•

IOP-en har egne mål for opplæringen når elevens opplæring skal avvike fra ordinære
læreplaner 4

•

elevene fra og med 8. årstrinn får halvårsvurdering midt i opplæringsperioden i alle fag og på
slutten av opplæringsåret i fag som ikke er avsluttet

•

skolen har en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at lærerne i halvårsvurderingen gir
informasjon om elevenes kompetanse i fagene og veiledning om hvordan elevene kan øke
kompetansen sin

Ledelsen ved Nordbytun gav sitt svar på Fylkesmannens rapport 31.3.2020. Her fremkommer det at
rektor har satt i gang tiltak knyttet til Fylkesmannens funn i deres tilsyn. Rektor har vedlagt
dokumentasjon som viser til arbeidet gjennomført eller under gjennomføring.
Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at grunnskolen er blant kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og organisering av
driften. Det fremkommer av svarene at politikerne vurderer skolene som en viktig til viktig del av
kommunens oppgaver. På spørsmål om grunnskole er et område politikerne vil prioritere i
forvaltningsrevisjonen, svarer 47,4 % av respondentene at dette er et område de ønsker at skal
prioriteres fremover.
Kommunespesifikk risiko
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

5.1.3.

Sannsynlighet
Viktighet

Høy

Konsekvens

Alvorlig

Viktig til veldig viktig

Prioritert av

47,4 %

Skolefritidsordning (SFO)

Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning 91 før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn
med særskilte behov på 1. – 7. årstrinn. Flere kommuner har kalt sitt tilbud til skolefritidsordning for
Aktivitetsskole (AKS).
Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder,
funksjonsnivå og interesse hos barna. Barn med nedsatt funksjonsevne skal gis gode utviklingsvilkår.
Elever har i utgangspunktet ikke rett til skyss til og fra skolefritidsordningen. Kravet til politiattest
gjelder også for ansatte i skolefritidsordningen.
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Kommunen kan kreve utgiftene til skolefritidsordningen dekt gjennom egenbetaling 92 fra foreldrene.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Alle barneskolene i Ås kommune har SFO. Det fremkommer av Forskrift om skolefritidsordningen i Ås
kommune gjeldene fra 1.8.2020 at SFO har et internkontrollsystem i henhold til gjeldende forskrifter
og retningslinjer, og at de benytter seg av kommunens internkontrollsystem.
Satsene for SFO inneværende skoleår er 3110 kr for en helplass og 2330 kr for en deltidsplass. Det
fremgår av Framsikt at Ås kommune har i dag et tilbud om deltidsplasser på 10 timer/uke i tillegg til
et fulltidstilbud. Dette er en god ordning for foreldre, og rådmannen ser en økning i antall elever som
benytter deltidsplass i stedet for heltidsplass. Dette gjør at SFO'ene får lavere inntekter, mens
mulighetene for å redusere bemanning i realiteten er liten. Regjeringen foreslår å innføre en ny
betalingsordning fra august 2020 for lavinntektsfamilier med barn på 1. og 2. trinn i SFO 93.
Det fremkommer i Framsikt at kommunen våren 2020 skal igangsette et prosjekt for å se på økonomi,
bemanning, vedtekter og organisering av skolefritidsordningene i Ås 94.
Det fremkommer av Revidert Plan for overgang mellom barnehage og skole og SFO at virksomhetene
har et samarbeid for å sikre at barn ivaretas. I dette samarbeidet deltar også pedagogisk-psykologisk
senter dersom det er barn som har behov for videre spesialpedagogisk hjelp i skolen og i SFO 95. Det
fremgår av Handlingsplan for et godt psykososialt miljø i barnehagene, skolene og SFO at SFO på
samme måte som skolene skal arbeide kontinuerlig og systematisk for et godt skolemiljø 96.
Innspill fra kommuneadministrasjonen
Kommunen har sett at det ved enkelte skoler ikke er etablert et godt samarbeid mellom skoleledelse
og SFO. Det er nylig startet et arbeid med å forbedre dette. Kommunen presiserer at dette ikke
gjelder alle skolene.
Forvaltningsrevisjon
Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor området de siste årene.
Spørreundersøkelse
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at skolefritidsordninger er blant kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og organisering
av driften. Det fremkommer av svarene at politikerne vurderer skolefritidsordningen som en viktig del
av kommunens oppgaver. På spørsmål om barnehage er et område politikerne vil prioritere i

92

Rundskriv H-3/14 – Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester
Framsikt. Ås kommune, Grunnskoleopplæring.
Framsikt. Ås kommune, Grunnskoleopplæring.
95
Ås kommune, Revidert plan for overgang mellom barnehage og skole og SFO.
96
Ås kommune, Handlingsplan for et godt psykososialt miljø i barnehagene, skolene og SFO.
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forvaltningsrevisjonen, svarer 10,5 % av respondentene at dette er et område de ønsker skal
prioriteres fremover.
Kommunespesifikk risiko
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:

Sannsynlighet

Politikernes vurdering:

5.1.4.

Viktighet

Høy

Konsekvens

Alvorlig

Viktig

Prioritert av

10,5 %

Voksenopplæring

Den som er over opplæringspliktig alder, og som trenger grunnskoleopplæring har rett til slik
opplæring, så langt de ikke har rett til videregående opplæring etter § 3-1 97. Retten til opplæring
omfatter til vanlig de fagene som er nødvendig for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for
voksne. Opplæringen skal også tilpasses behovet til den enkelte. Opplæringen og
undervisningsmaterialet skal være gratis.
Ett vilkår for å ha rett til grunnskoleopplæring er at søkeren har lovlig oppholdstillatelse i landet. Også
voksne som mottar grunnskoleopplæring har rett til spesialundervisning, dersom vilkårene er oppfylt.
Fylkeskommunene har også et ansvar for voksenopplæring. Personer som er over 25 år og som har
fullført grunnskoleopplæring, men ikke fullført videregående opplæring har etter søknad rett til
videregående opplæring for voksne. Den som har fullført videregående opplæring i et annet land,
men ikke får godkjent opplæringen som studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Norge, har også
rett til videregående opplæring for voksne. Voksne som er tatt inn i videregående opplæring har rett
til å fullføre opplæringsløpet.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha lav risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Voksenopplæringen i Ås kommune er organisert under tjenesteområdet for grunnskole.
Voksenopplæringen består av tilbud til voksne med utvidede behov med fokus på, grunnskole og
norsk- og samfunnsfagsopplæring, og arbeider med de samme fokusområdene som grunnskolen.
Ås kommune har inngått i et interkommunalt samarbeid med Vestby og Frogn kommuner om et
læringssenter for voksne, hvor Ås er vertskommune. Ås læringssenter har tilbud i norsk med
samfunnskunnskap for innvandrere og grunnskoleundervisning for voksne bosatt i kommunene. I
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tillegg tilbys spesialundervisning og kveldsundervisning i norsk 98. Tilbudet gjelder ikke for voksne
med psykisk utviklingshemming. Det fremgår i Framsikt at det vil være behov for å tilsette noen flere
lærere, samtidig som det vil åpne muligheter for en effektiviseringsgevinst ved at klasserommene
fylles opp og kommunen får inntekter fra samarbeidskommunene.
Kunnskapsdepartementet har nylig sendt ut forslag til lov om integrering (som skal erstatte
introduksjonsloven). Det foreslås blant annet å differensiere programtiden for deltakere i
introduksjonsprogrammet. Deltakere med høyere utdanning kan gjøre seg ferdig på tre måneder,
mens det vil bli mulig å få utvidet tid (inntil fire år) for deltakere med begrenset skolegang fra sitt
hjemland. Videre foreslås det å heve kravet til kunnskaper i norsk muntlig for rett til statsborgerskap
fra nivå A2 til nivå B199.
Forvaltningsrevisjon
Det har ikke vært gjennomført en forvaltningsrevisjon innenfor området voksenopplæring de siste
årene.
Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at voksenopplæringen er blant kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og organisering
av driften. Det fremkommer av svarene at politikerne vurderer voksenopplæringen som en moderat
til viktig del av kommunens oppgaver. På spørsmål om barnehage er et område politikerne vil
prioritere i forvaltningsrevisjonen, svarer 5,3 % av respondentene at dette er et område de ønsker at
skal prioriteres fremover.
Kommunespesifikk risiko
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

5.1.5.

Sannsynlighet
Viktighet

Lav

Konsekvens

Liten

Moderat til viktig

Prioritert av

5,3 %

Barnevern

Barnevernloven 100 skal sikre barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og
utvikling, får nødvendig helsehjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Loven skal bidra til at barn
møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse, og at alle barn og unge får gode og trygge
oppvekstsvilkår.
Barnevernloven gjelder for alle barn som har bosted i landet og oppholder seg her og som er under
18 år. Kommunen plikter å yte forsvarlige tjenester og tiltak. Barnet har rett på nødvendige tiltak når
lovens vilkår for tiltaket er oppfylt. Kommunen skal også ivareta at alle barn får medvirke i alle
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Ås kommune, Ås læringssenter.
Framsikt. Ås kommune, Grunnskoleopplæring.
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forhold som omhandler barnet etter barnevernloven. De skal sikre at barnet får tilstrekkelig og
tilpasset informasjon og at de fritt får gi uttrykk for sine synspunkter. I tillegg plikter kommunen å
samarbeide både med barn og foreldre.
Kommunen er ansvarlig for å utføre de oppgavene som følger av barnevernloven, som ikke er tillagt
et statlig organ og de skal ha et internkontrollsystem som sikrer dette. Kommunen har også ansvaret
for nødvendig opplæring av barneverntjenestens personell. Barneverntjenesten skal blant annet
arbeide forebyggende, samarbeide med andre deler av forvaltningen og frivillige organisasjoner,
samt utarbeide individuell plan for å ivareta barns interesser. Det er barneverntjenesten i
oppholdskommunen til barnet som er ansvarlig for å yte tjenester og tiltak etter barnevernloven.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
I Ås kommune er barnevern organisert under kommunalområdet for oppvekst og opplæring og
rammeområdet for barn, unge og familier.
Det fremkommer i Framsikt at barnevernstjenesten de siste årene har opplevd stor
gjennomstrømning av barnevernkonsulenter i tjenesten og har måttet leie inn konsulenter for å utføre
ordinær saksbehandling. Et stadig skifte av barnevernkonsulenter har vært belastende for familiene
og samarbeidspartnere. Det har vært en økning i antall familier som krever en sammensatt og bred
bistand, noe som har medført budsjettoverskridelser. Parallelt med dette kommer det statlige
føringer om at barneverntjenestene skal øke egen kompetanse og i større grad overta tiltak, som i
dag driftes av det statlige barnevernet101.
Kommunen forteller i samtaler med revisjonen at kommunen har ansatt en ny leder for barnevernet i
kommunen. Tjenesten har i senere tid stått for egne tiltak, og har slik sett minimert behovet for
eksterne konsulenter. Kommunen ser at dette har gitt bedre tjenester som er tilpasset det enkelte
barn og familie.
Av vedtatt handlingsplan med økonomiplan og budsjett 2020-2023 102 har kommunens satt seg som
hovedmål å være en inkluderende og mangfoldig kommune. Et delmål er at barn og unge skal
oppleve trygghet i hverdagen. For å nå dette skal blant annet tiltaksarbeidet i barnevernstjenesten
endres fra å kjøpe fra private aktører til å utvikle egne kommunale tiltak. Kommunen har som strategi
å omorganisere barnevernstjenesten fra generalist til spesialistmodell, hvor barneverntjenesten er
inndelt i team. Herunder team mottak- og undersøkelse, team hjelpetiltak og team fosterhjem og
ettervern. Kommunen mener det vil bidra til å øke barneverntjenestens totale kompetanse og gi en
ønsket stabilitet i personalgruppen, som igjen øker barneverntjenestens tilgjengelighet overfor
familier og samarbeidspartnere 103.
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Framsikt. Ås kommune. Barnevern.
Ås kommune, Handlingsplan med økonomiplan og budsjett 2020-2023.
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Framsikt. Ås kommune. Barnevern.
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Kommunen vil videre opprette et 2-årig prosjekt med mål om å utvikle egne hjelpetiltak i Ås
kommune, samt kartlegge og iverksette interkommunale samarbeid om tiltak til barn og familier.
Kommunen mener det vil bidra til en økt kontroll over kostnad og innhold i de tiltakene
barneverntjenesten skal tilby. Videre kan prosjektet bidra til å gjøre Ås kommune i stand til å
imøtekomme de varslede store oppgaveoverføringene fra stat til kommune 104.
Ifølge Handlingsplan – vold i nære relasjoner skal barneverntjenesten i Ås prioritere å jobbe mot vold
i nære relasjoner. Handlingsplan for et godt psykososialt miljø i skolene og i SFO fremgår det at alle
skolene i Ås har en egen kontaktperson i barnevernet, som gir mulighet for at skolene kan drøfte en
bekymring anonymt105.
Ås kommune deltar i et interkommunalt samarbeid med andre Follokommuner i en felles
barnevernsvakt. Follo Barnevernsvakt er akutt beredskap på kveld og helg for kommunene i
Folloregionen 106.
Innspill fra kommuneadministrasjonen
Kommuneadministrasjonen ser at risikoen i tjenesten har blitt redusert etter tjenesten fikk ny leder og
nye tiltak har blitt iverksatt.
Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Barnevern»:
Ås

Publiserte tall per 26. mars 2020

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 13

Akershus

Alle

Netto driftsutgifter til barnevernstenesta
per innbygger 0-22 år

5708

6234

6203

7146

7916

7368

8367

Barn med melding ift. innbyggere 0-17 år

4

5,4

4,2

4,8

4,7

4,3

4,6

Prosentdelen barn med undersøking ift.
innbyggere 0-17 år

4

6

5

5

4,8

4,8

4,8

Barn med barnevernstiltak ift. innbyggere
0-22 år

4

2,9

3

3,5

3,6

3,3

3,8

Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn
med undersøking eller tiltak

49171

49952

58165

58367

52530

50995

55987

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

36551

51856

56341

65143

43147

39986

42162

Brutto driftsutgifter per barn som er
plassert av barnevernet (funksjon 252)

323021

308882

351561

405630

449643

483740

439020

Barn med undersøking eller tiltak per
årsverk (funksjon 244) (antall)

20

22,4

17,3

17,4

20

19,8

18,8

Undersøkelser med behandlingstid innen
3 måneder

94

90

97

96

88

92

89

Funksjon 244 = Barneverntjeneste | Funksjon 251 = Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet | Funksjon 252 =
Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet

104

Framsikt. Ås kommune. Barnevern.
Ås kommune, Handlingsplan – vold i nære relasjoner.
106
Enebakk kommune. Barnevernvakten.
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KOSTRA-tallene viser at netto driftsutgifter til barnevernstjenesten per innbygger 0-22 år har vært
økende i perioden, men for 2019 ligger utgiftene fremdeles lavere tilsvarende gjennomsnittet i
samme KOSTRA-gruppe, Akershus og resten av landet. Det har vært en økning i brutto driftsutgifter
per barn som er plassert av barnevernet. Utgiftene for 2019 er fortsatt lavere enn for EKG 13, Akershus
og landet.
Kommunebarometeret viser at Ås kommune er rangert som
den 2. beste kommunen i Norge innenfor sektoren Barnevern.

Kommunebarometeret
Ås kommunes rangering innenfor
området BARNEVERN

Forvaltningsrevisjon
Follo distriktsrevisjon IKS gjennomførte i 2017 en
forvaltningsrevisjon av barnevernstjenesten i Ås kommune.

2018

2019

2020

34

7

2

Prosjektets formål var å undersøke hvordan
bekymringsmeldinger har vært fulgt opp, og om de hjelpetiltakene som barneverntjenesten
iverksetter i hjemmet fungerer.
Revisjonen fant at det var forbedringspotensial i samarbeidet mellom barnevernet og andre tjenester
i kommunen. Revisjonen anbefalte da at kommunen burde etablere samarbeidsordninger på
systemnivå for å bidra til økt forståelse for enhetenes ulike roller. Revisjonen fant at forståelsen og
praktiseringen av taushetsplikt og opplysningsplikt i samarbeidet mellom tjenestene i kommunen
synes å virke begrensende i forhold til samarbeidet og tilliten til barnevernstjenesten. Revisjonen fant
også at barnevernet informerte for lite til andre enheter, men at det var et ønske blant andre enheter
som jobber med barn å styrke samarbeidet med barnevernstjenesten. Det kom frem at i de
enkeltsakene barnevernet og andre enheter samarbeidet, fungerte det bra.
Revisjonen kom med følgende anbefalinger til kommunen:
•

Gjennomføre tiltak som avklarer roller og ansvar for kommunens tjenesteenheter, de krav
lovverkene setter til enhetene og hvordan helhetlige tilbud på tvers av enheter kan sikre at
barn og foreldre får et best mulig tilbud om hjelpetiltak.

•

Utvikle en helhetlig plan som samordner tjenestetilbudet til barn og unge.

•

Sikre at bekymringsmeldinger sendes til barnevernet, herunder at:
o

saker som bør meldes, blir meldt.

o

klargjøre den enkeltes personlige ansvar for å melde.

o

•

følge opp den lave meldingsfrekvensen fra barnehagene.

Påse at tiltaksplaner beskriver en ønsket situasjon som lar seg evaluere. Evalueringen bør
gjennomføres mer systematisk med fokus på om de tiltak som iverksettes, fører til at målene
for tiltakene blir nådd.

•

Sørge for at skriftlige avtaler utarbeides mellom de enheter som bør samarbeide.

•

Vurdere å gjennomføre brukerundersøkelse.

Tilsyn fra Fylkesmannen
Fylkesmannen i Oslo og Viken gjennomførte tilsyn med Ås kommune og barnevernstjenesten og
NAV-kontoret 9.-11. april 2019. De undersøkte om barneverntjenesten og sosiale tjenester i NAV
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sørger for at ettervern og samarbeid blir utført i samsvar med aktuelle lovkrav slik at
tjenestemottakerne får trygge og gode tjenester.
Fylkesmannen undersøkte om kommunen la til rette for og følger opp at ungdommene mottar
individuelt tilpassede, koordinerte og forsvarlige barneverntjenester og sosiale tjenester, ved at
barneverntjenesten og sosialtjenesten:
•

Innhenter informasjon om ungdommens helhetlige situasjon og mulige behov for tjenester

•

Legger til rette for gjennomfører løpende samarbeid mellom kommunale enheter som yter
barneverntjenester og sosiale tjenester, og andre kommuner

•

Koordinerer tjenestene ungdommen mottar fra kommunale enheter

•

Tilbyr og ytrer individuelt tilpassede og forsvarlige barneverntjenester og sosiale tjenester i
overgangen til voksenlivet

•

Tilrettelegger for og følger opp at brukermedvirkning blir iverksatt ved alle temaene som skal
undersøkes.

Fylkesmannen vurderte at kommunens styringstiltak, funn fra resultatdokumenter og samtaler med
ungdom, ansatte og ledere fører til at det ikke er grunnlag for å fastslå lovbrudd på det undersøkte
området. Fylkesmannens konklusjon er at det ikke ble avdekket lovbrudd, og tilsynet ble derfor
avsluttet.
Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at barnevern er blant kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og organisering av driften.
Det fremkommer av svarene at politikerne vurderer barnevern som en viktig til veldig viktig del av
kommunens oppgaver. På spørsmål om barnevern er et område politikerne vil prioritere i
forvaltningsrevisjonen, svarer 31,6 % av respondentene at dette er et område de ønsker at skal
prioriteres fremover.
I samtale med politikere i kommunen i Kontrollutvalgsmøtet 12.2.2020, så var det enkelte som var
bekymret for situasjonen i barnevernet i kommunen. Deres bekymring var knyttet til bemanning og
kompetanse, samt knyttet til økonomiske overskridelser de siste årene. De ønsket et interkommunalt
samarbeid innenfor barnevern.
Kommunespesifikk risiko
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:
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Sannsynlighet
Viktighet

Høy

Konsekvens

Alvorlig

Viktig til veldig viktig

Prioritert av

31,6 %
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5.1.6.

Kultur og idrett

Kommunene skal sørge for økonomiske, organisatoriske, informerende og andre relevante
virkemidler og tiltak som fremmer og legger til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet 107
regionalt og lokalt. Kommunene har ansvar for folkebibliotekene 108 og kulturskolene 109. Mange
kommuner har organisatorisk tilknytning til ett eller flere lokale museer. Kommunene har ansvar for å
forvalte kunst kommunen selv eier.
Som andre frivillige organisasjoner 110 er også idrettslag viktige for demokratiet, og bidrar med store
verdier til samfunnet og er samfunnsbyggende. Gjennom frivillig arbeid ytes det en betydelig innsats
som supplerer og forsterker kommunale tjenester. I «Den norske idrettsmodellen» 111 fremgår det
blant annet at kommunene er den viktigste offentlige bidragsyteren når det gjelder å skape gode
rammebetingelser for lokal idrettsaktivitet. Det fremgår videre at tilrettelegging for idrett ikke er en
lovpålagt oppgave for kommunene, og at tilskuddsnivået i stor grad kan være påvirket av
kommuneøkonomien. Kommunen samarbeider med idretten gjennom et idrettsråd 112, og formålet er
at det skal være en arena for samarbeid mellom idrettslag, idrettskrets og kommunen.
I enkelte kommuner er det innført en ordning med innsynsrevisjon. Her setter kommunestyret som
vilkår for tilskuddet at revisor har innsynsrett hos tilskuddsmottakeren, for å kontrollere om tilskuddet
er benyttet i tråd med formålet.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Kultur og idrett er organisert under kommunalområdet for teknikk, samfunn og kultur.
Tjenesteområdet Kultur, idrett og fritidstjenester omfatter 10 resultatområder:
-

Aktivitetstilbud barn og unge

-

Bibliotek

-

Kino

-

Muséer

-

Kunstformidling

-

Idrett og tilskudd til idrettsanlegg

-

Musikk og kulturskole

-

Andre kulturaktiviteter

-

Den norske kirke

-

Andre religiøse formål.

107

LOV 2007-06-29 nr 89; Lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd (kulturlova)
LOV 1985-12-20 nr 108; Lov om folkebibliotek (folkebibliotekloven)
109
LOV 1998-07-17 nr 61; Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova), § 13-6.
110
Regjeringen.no – Lokaldemokrativeileder – frivillig sektor og lokaldemokrati: https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-ogregioner/kommunereform/Verktoy/lokaldemokrativeilederen/kommunen-og-innbyggerne/frivillig-sektor-oglokaldemokratiet/id2425555/
111
Meld. St. 26 2011–2012: Den norske idrettsmodellen
112
LOV for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, vedtatt på Idrettstinget 2019, med virkning fra 1. januar 2020.
108

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no

50

Ås kommune | 2020 | Risiko- og vesentlighetsanalyse

Kultur
Ås kommune har to bibliotek. Et i Ås kulturhus og en filial på Vinterbro senter. Biblioteket tilbyr utleie
av bøker, foredrag, aktiviteter for barn og voksne, lesestunder og språkkafe.
På hovedbiblioteket i Ås sentrum er det utfordringer knyttet til trange forhold for samlingen,
manglende sitteplasser til brukerne og uhensiktsmessige arrangementsordninger. Tjenesten til
skolene vil fremover bli justert til nivået den var før 2014, siden biblioteket ikke lenger har en stilling
knyttet til skolebibliotektjenesten 113.
Det fremgår av Framsikt at det er behov for å skifte et utslitt scenegulv snarest mulig i kinoteateret.
Garderober og tilliggende drifts- og aktivitetsrom i kjelleren har også et akutt behov for vedlikehold og
ventilasjon. På grunn av trange budsjetter vil ikke antall arrangementer økes i særlig grad, men
allerede eksisterende arrangementer og aktiviteter vil styrkes og videreutvikles. Kulturhuset
rehabiliteres og oppgraderes i tråd med eksisterende utviklingsplan. Det satses også på utvikling av
konsertarenaen i foajéen både med program og med utvikling av kafé-/serveringstilbudet.
Kulturskolen i Ås har 1200 elevplasser med tilbud innenfor musikk, teater, dans og visuelle kunstfag
til barn mellom 2-20 år, hvor målgrunnen er elever i grunnskolen og videregående skole. Kulturskolen
har en rekke gratistilbud gjennom året i tillegg til de faste tilbudene med egenbetaling 114.
Kommunen følger Norsk kulturskoleråds rammeplan med tilpasninger til lokale forhold. Her
fremkommer det at utfordringer for kulturskolene er å videreutvikle et større mangfold i tilbudet for å
bedre rekrutteringen av barn og unge med ulik kulturell bakgrunn 115. Kulturskolen har også ansvaret
for Den kulturelle skolesekken i Ås og underviser i prosjektperioder alle elevene i grunnskolene i
kommunen 116.
I kommuneplanens samfunnsdel for 2015-2027, vedtatt i kommunestyret 2.9.2015, fremgår det at
kommunen ser på bevaring av kulturminner som et potensiale for verdiskapning. Kommunene har et
selvstendig ansvar for å verne lokalt viktige kulturminner etter plan- og bygningsloven 117. Ås
kommunes Plan for kulturminner ble utarbeidet i 1999. Kommuneplanens arealdel 2002-2012 har
kartlagt hvor og hvilke kulturminner kommunen har ansvar for. Som kulturminneforvalter vil
kommunen arbeide for at kulturbærende elementer som kulturlandskap, tettstedsstrukturer,
bygningsmiljø og enkeltbygninger ivaretas og utvikles som viktige historieformidlere.
Idrett
Ås kommune har utarbeidet en frivillighetsmelding. Her fremgår det at kommunen vil tilrettelegge for
utvikling av kultur- og fritidstilbud som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, tilrettelegge for
deltakelse i frivillige aktiviteter og organisasjoner, samt sikre en felles arena for dialog mellom
kommunen og frivillige organisasjoner.

113

Framsikt. Ås kommunen. Kultur-, idrett- og fritidstjenester.
Framsikt. Ås kommunen. Kultur-, idrett- og fritidstjenester.
Norges kulturråds rammeplan.
116
Framsikt. Ås kommunen. Kultur-, idrett- og fritidstjenester.
117
Ås kommune, Kommuneplanens samfunnsdel for 2015-2027.
114
115
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Kommunen vil i perioden 2020-2023 bidra til å:
•

Opprette en funksjon som frivillig- og idrettskoordinator.

•

Utrede muligheter og konsekvenser for bruk av skolelokaler og andre tilgjengelige lokaler
vederlagsfritt til rådighet for frivillige organisasjoner i Ås.

•

Utvikle en frivillig portal på kommunens nettside. Portalen kan blant annet inneholde
informasjon om kommunens bistand til frivillige organisasjoner, en oversikt over frivillige
organisasjoner i Ås, en aktivitetskalender og gode historier og prosjekter.

•

Legge til rette for tilgjengelig og enkel behandling av søknader om økonomiske tilskudd og
leie av lokaler.

Ås kommunes to svømmehaller er lokalisert ved Ås ungdomsskole og ved Nordbytun ungdomsskole.
Her tilbys det skolesvømming og et kommunalt tilbud til innbyggerne. I tillegg leies hallene ut til
trenings- og idrettsformål.
Det fremgår av Framsikt at den kraftige befolkningsveksten som kommer i Ås kommune i årene
fremover skaper store utfordringer for kapasiteten til aktivitets- og undervisningstilbudene, og til
lokaler og anlegg. Med forventet vekst og fortetting, spesielt i Ås sentralområde, bør det på sikt
planlegges flere idrettsanlegg i Ås. For å få til en effektiv planlegging av idrettsanlegg er det
nødvendig med god samhandling med idretten, også på kommuneplannivå 118.
Innspill fra kommuneadministrasjonen
Kommunen forteller at kulturskolen i kommunen gjør det bra og at de har fått oppmerksomhet
utenfor kommunen den siste tiden. Kulturskolen har stått for et større prosjekt hvor kultur har vært
brukt for å motvirke fremmedfrykt i skoler og barnehager.
Kommunen forteller at de må vurdere hva som er lovpålagte oppgaver og hva som ikke er en
lovpålagt oppgave for kommunen. Kommunen ser at et godt tilbud innenfor kultur og idrett kan være
viktig for å bidra til å gjøre kommunen attraktiv for økt tilflytning til kommunen. Samtidig er det
krevende for kommuneøkonomien.
Kommunen ønsker seg en idrettskontakt som kan være bindeleddet mellom idretten og kommunen.
Kommunen opplever å ha et godt samarbeid med idrettsrådet.
Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Kultur / Barne- og ungdomstiltak»
Ås

Publiserte tall per 26. mars 2020

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 13

Akershus

Alle

Netto driftsutgifter til kultursektoren i
prosent av kom. totale netto driftsutgifter

3,8

3,7

4

4,5

4,1

4,2

4,2

Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i
prosent av kom. totale netto driftsutgifter

1,1

1,1

1,4

2,3

1,4

1,7

1,4

Netto driftsutgifter til barn og unge
(f231+f383) i prosent av kommunens totale
netto driftsutgifter (prosent)

1,2

1

1

0,9

0,8

0,9

0,8

118

Framsikt. Ås kommunen. Kultur-, idrett- og fritidstjenester.
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Ås

Publiserte tall per 26. mars 2020

Netto driftsutgifter til allmenn kultur
(f370+f373+f375+f377+f385+f386)
Netto driftsutgifter til kultursektoren per
innbygger

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 13

Akershus

Alle

14942

15821

17521

16338

2363179

570991

6466130

1868

1860

2118

2608

2399

2417

2620

1

1

Brutto investeringsutgifter til
kultursektoren per innbygger

431

247

256

319

1 194

686

1 573

Besøk i folkebibliotek per innbygger

7,4

7,1

7,5

7,7

4,4

4

4

Besøk per kinoforestilling

57,4

70,2

65,3

50,4

24,1

22,8

27,2

Barn 6-15 år i kommunens kulturskole

24,1

24,4

24,6

35,7

15,4

16,4

18,9

1

1

1,1

1,2

1,1

1,5

0,8

7287

7551

8267

8217

662748

199439

1809288

Omløpshastighet for bøker
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek

Funksjon 231 = Aktivitetstilbud til barn og unge | Funksjon 370 = Bibliotek | Funksjon 373 = Kino | Funksjon 375 = Muséer |
Funksjon 377 = Kunstformidling | Funksjon 380 = Idrett og tilskudd til andre idrettslag | Funksjon 381 = Kommunale idrettsbygg og
idrettsanlegg | Funksjon 383 = Kulturskole | Funksjon 385 = Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg | Funksjon
386 = Kommunale kulturbygg

KOSTRA-tallene viser at kommunens netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger har vært
økende og ligger på samme nivå som sammenlignbare tall for kommuner og landet for øvrig. Det
fremkommer at bruk av kulturtilbud som folkebibliotek og kino ligger over gjennomsnittet i forhold til
sammenlignbare kommuner. Dette gjelder også deltakelse i kommunens kulturskole, hvor det har
vært en økning i antall deltakere fra 2018 til 2019.
Kommunebarometeret viser at Ås kommune er rangert

Kommunebarometeret
Ås kommunes rangering innenfor

som den 59. beste kommunen i Norge innenfor sektoren
Kultur.

området KULTUR

2018

2019

2020

167

121

59

Forvaltningsrevisjon
Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor området de siste årene.
Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at kultur og idrett er blant kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og organisering av
driften. Det fremkommer av svarene at politikerne vurderer kultur og idrett som en moderat til viktig
del av kommunens oppgaver. På spørsmål om kultur og idrett er et område politikerne vil prioritere i
forvaltningsrevisjonen, svarer 0,0 % av respondentene at dette er et område de ønsker at skal
prioriteres fremover.
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Kommunespesifikk risiko
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

5.1.7.

Sannsynlighet
Viktighet

Moderat

Konsekvens

Alvorlig

Moderat til viktig

Prioritert av

0,0 %

Tros- og livssynssamfunn

Den norske kirke ble selvstendig fra staten fra 2017. Kommunene har hatt det økonomiske ansvaret
for kirken siden kommunene ble opprettet i 1837 119. Dette ansvaret omfatter at kommunen utreder en
del utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd. Staten gir tilskudd 120 etter budsjettsøknad fra
Kirkemøtet.
Tilskuddsordningen for tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke skal sikre stor grad av
økonomisk likebehandling av tros- og livssynssamfunnene i Norge 121. Det årlige tilskuddet skal
tilsvare statens og kommunens budsjetterte utgifter per medlem i Den norske kirke.
Det er fremmet et forslag til lovvedtak til stortinget med forslag til ny lov om tros- og
livssynssamfunn 122. Loven tar for seg vilkår for registrering som tros- eller livssynsamfunn, regler for
tilskudd til tros- og livssynssamfunn, regler om inn- og utmelding av trossamfunn, vigselsrett for trosog livssynssamfunn m.m. Rammelovgivning om Den norske kirke inngår som et kapittel i
loven. Forslaget foreslår enkelte endringer i ekteskapsloven 123 og lov om gravplasser, kremasjon og
gravferd 124, og den nye loven er tenkt å erstatte lov om Den norske kirke, lov om trudomssamfunn og
ymist anna 125 og lov om tilskott til livssynssamfunn 126.
I enkelte kommuner er det innført en ordning med innsynsrevisjon. Her setter kommunestyret som
vilkår for tilskuddet at revisor har innsynsrett hos tilskuddsmottakeren, for å kontrollere om tilskuddet
er benyttet i tråd med formålet.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha lav til moderat risiko.

119

KA – Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter: Kirke og kommune – Samarbeid, ansvar og utfordringer i lokalsamfunnet,
desember 2016
120
LOV-1996-06-07-31: Lov om Den norske kirke (kirkeloven), § 2 a.
121
https://www.regjeringen.no/no/tema/tro-og-livssyn/tros-og-livssynssamfunn/id2000112/,
122
Prop. 130 L (2018 –2019): Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)
123
LOV-1991-07-04-47: Lov om ekteskap [ekteskapsloven]
124
LOV-1996-06-07-32: Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven)
125
LOV-1969-06-13-25: Lov om trudomssamfunn og ymist anna
126
LOV-1981-06-12-64: Lov om tilskott til livssynssamfunn
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Kommunespesifikk informasjon
I Ås kommune er det fire kirker som tilhører Den norske kirke 127. I tillegg er det andre frikirkelige
menigheter og andre livssynssamfunn som humanetisk forbund og innenfor islam og buddhisme i Ås.
Av kommuneplanens samfunnsdel for 2015-2027 128 fremkommer det at Ås kommune i samarbeid
med Ås kirkelige fellesråd vil bidra til å videreutvikle kirken som en kulturarena og en viktig formidler
av kulturhistorie.
Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Kirke»:
Ås

Publiserte tall per 26. mars 2020

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 13

Akershus

Alle

Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av
totale netto driftsutgifter.

1

0,9

0,9

0,8

1

0,9

1,1

Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i
prosent av samlede netto driftsutgifter

1

0,8

0,8

0,7

0,9

0,8

1

Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av
antall innbyggere

61

60

59

58

68,3

63,6

68,6

Døpte i prosent av antall fødte

44

34,1

44,8

35,9

51,4

43,3

50,6

Konfirmerte i prosent av 15-åringer

51

54,5

33,2

38,3

51,7

45,7

54,3

Kirkelige gravferder i prosent av antall
døde

81

83,1

84,5

77,8

85

82,8

85,3

Medlemmer i tros- og livssynssamfunn
utenfor Dnk i prosent av antall innbyggere

15

14,6

15,5

15,9

13,2

14,5

12,6

399

397

403

412

552

497

630

1

1

1

1

24

36

37

Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393
per. innbygger i kroner
Lønnsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innb.

Funksjon 390 = Den norske kirke | Funksjon 393 = Gravplasser og krematorier

KOSTRA-tallene viser at kommunen har netto driftsutgifter for kirken har redusert seg noe de siste
årene og ligger noe under sammenlignbare kommuner og landet for øvrig. Prosentandelen som lar
seg døpe og konfirmere har gått ned de siste årene og ligger noe under sammenlignbare kommuner
og landet for øvrig.
Forvaltningsrevisjon
Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor området de siste årene.
Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at tro og livssyn er blant kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og organisering av
driften. Det fremkommer av svarene at politikerne vurderer tro og livssyn som en lite viktig til
moderat del av kommunens oppgaver. På spørsmål om tro og livssyn er et område politikerne vil

127
128

Ås kommune, Kirkene og kirkekontoret i Ås.
Ås kommune, Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027.

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no

55

Ås kommune | 2020 | Risiko- og vesentlighetsanalyse

prioritere i forvaltningsrevisjonen, svarer 0 % av respondentene at dette er et område de ønsker at
skal prioriteres fremover.
Kommunespesifikk risiko
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

Sannsynlighet
Viktighet

Lav

Konsekvens

Moderat

Lite viktig til moderat

Prioritert av

0,0 %

5.2. Helse, omsorg og sosial
Pasient- og brukerombudet skal hjelpe innbyggerne med spørsmål om helsetjenester og gi råd og
veiledning om rettigheter man har som pasient. Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus har i
sin årsmelding for 2018 129 pekt på en rekke områder de mener de kommunale helse- og
omsorgstjenestene i Oslo og kommuner Akershus har ut utfordringer knyttet til. Dette er:
•

Gruppen som innvilges langtidsplass på sykehjem blitt gradvis dårligere. Dette stiller stadig
større krav til kompetanse hos dem som jobber i sykehjemmene, i tillegg til at det også vil
kunne medføre krav til en økt bemanning.

•

Samhandlingen internt i kommunene og mellom kommunene og sykehusene kan bli bedre.
Det samme gjelder informasjonen og samarbeidet mellom helsepersonell og de pårørende,
der det er naturlig.

•

Det er store ulikheter mellom kommuner og bydeler både når det gjelder antall timer som
tildeles til brukerstyrt personlig assistent (BPA).

•

Det er uønsket variasjon i både tilgang og bruk av helsetjenester for mennesker med psykiske
helseproblemer. Variasjon ses gjennom hele behandlingsforløpet, fra henvisning, ventetid,
utredning, behandling og oppfølging.

•

Rusavhengige kan ha behov for ulike hjelpetiltak over tid. De ser at det er avgjørende at
tiltakene er koordinert. Opphold i behandlingsforløpet fører til sårbare overganger. En mer
aktiv bruk av individuell plan vil kunne bidra til bedre behandlingsforløp.

5.2.1.

Helsetjenester

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige
helsetjenester 130. Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer
med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller
nedsatt funksjonsevne.

129
130

Årsmelding 2018, Pasient- og brukerombudet – Oslo og Akershus
LOV 2011-06-24 nr 30; Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
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Kommunen har plikt til å tilby blant annet helsetjeneste i skolene, helsestasjonstjeneste og
svangerskaps- og barselomsorgtjenester og hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner. Videre
skal kommunen tilby utredning, diagnostisering og behandling, herunder fastlegeordning, samt
sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering. Kommunen har også plikt til å
samarbeide med spesialisthelsetjenesten.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Innenfor kommunalområdet Kommunehelse er følgende tjenester organisert:
-

Forebygging, helsestasjon og skolehelsetjenesten

-

Annet forebyggende helsearbeid

-

Diagnose, behandling, rehabilitering

-

Akutthjelp helse- og omsorgstjenesten.

Forebyggende helsetjenester består av svangerskapsomsorgen, helsestasjonen 0-5 år,
skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom og studenter, familieteamet og ergoterapi- og
fysioterapi-gruppen for barn. I tjenesteområdet ligger også fastlegetjenesten, kommunalt
fastlegekontor, legevakt, kommunale akutte døgnplasser (Follo LMS), ergoterapi – og
fysioterapitjenesten 131.
En kartlegging kommunen selv har gjort viser at kun 10% av de som benytter seg av tilbudet på
helsestasjon for ungdom og studenter, er Ås-ungdom i aldersgruppen 13-18 år. De øvrige 90 % som
benytter seg av tilbudet er studenter fra 19 år og oppover. Å omstille driften slik at tilbudet også
treffer Ås-ungdommen er viktig i et forebyggende perspektiv 132
Follokommunene Nordre Follo, Enebakk, Frogn og Ås har en felles legevakt, legevaktsentral og
kommunale akutte døgnplasser gjennom et vertskommunesamarbeid hvor Nordre Follo er vert.
Samarbeidets hovedformål er å sikre at de som oppholder seg i deltakerkommunene ytes god og
forsvarlig øyeblikkelig hjelp ved akutte situasjoner og ulykker gjennom Follo lokalmedisinske senter.
Her utføres:
•

Heldøgns medisinske akuttberedskap/legevakttjenester

•

Medisinsk nødmeldetjeneste (legevaktsentral)

•

Kommunale akutte døgnplasser (Follo LMS) 133.

Ås kommune samarbeider med Ahus og andre Follokommuner innenfor helseområdet for å sikre
systematisk samarbeid mellom helhetlige, koordinerte og kvalitative gode helsetjenester. Overordnet
samarbeidsavtale mellom Ahus og kommunene skal sikre en tydelig oppgave-, ansvars- og

131

Framsikt. Ås kommune. Kommunehelse.
Framsikt. Ås kommune. Kommunehelse.
133
Ås kommune, Samarbeidsavtale for administrativt vertskommunesamarbeid ved Follo medisinske senter.
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funksjonsfordeling mellom partene. Avtalen angir overordnede bestemmelser om samarbeidsformer
og beskriver formelle møteplasser mellom partene 134.
I Overordnet samhandlingsplan for Ahus og tilhørende kommuner fremkommer det at kommunen har
en avgjørende rolle for gjennomføringen av kvalitetsreformen Leve hele livet. Denne reformen skal
ses i sammenheng med regjeringens plan for omsorgsfeltet, herunder Demensplan 2020 135. Målet for
samhandlingen er bedre helse i befolkningen og gode behandlingsforløp. Det skal være fokus og
samarbeid for å legge til rette for økt mestringsevne hos de som lever med kronisk sykdom og/eller
nedsatt funksjon som følge av sykdom. Ekstra fokus skal rettes mot barn og unge.
For planperioden 2020-2022 er det satt følgende satsningsområder for Ahus og kommunene for
bedre helse i befolkningen og sikre gode behandlingsforløp 136:
•

Samarbeid om de mest sårbare pasientgruppene

•

Psykisk helse og avhengighet

•

Digital samhandlingsteknologi

•

Kompetanse

I tilknytning til den overordnede samarbeidsavtalen er det inngått delavtaler mellom partene. Dette
gjelder blant annet svangerskap-, fødsel- og barselomsorg, forebygging og beredskap og
akuttmedisinsk kjede, samt andre oppgaver som løses av spesialisthelsetjenesten 137.
I Framsikt redegjør kommunen for at effekten av samhandlingsreformen har de siste årene kommet
tydeligere frem for alle resultatområdene ved at krav og oppgaver til kommunehelsetjenesten stadig
øker. Kommunen ilegges flere og mer omfattende oppgaver enn tidligere. Disse stiller større krav til
kompetanse og tilgjengelig ressurser, uten at det medfølger tilstrekkelig finansiering 138.
Follokommunene Nordre Follo, Ås, Nesodden, Enebakk og Frogn har gått sammen om en felles
satsning på velferdsteknologi i Follo i årene 2017-2020. Prosjektets hovedmål har vært å sikre
brukervennlige og effektive helsetjenester som best imøtekommer brukerens behov. Folloprosjektet
skal bidra til at velferdsteknologi er en integrert del av kommunenes tjenestetilbud innen 2020.
Folloprosjektet skal videre bidra til at kommunene lykkes med å sikre overgangen fra implementering
til drift, og fra innovative løsninger til etablerte løsninger 139.
Innspill fra kommuneadministrasjonen
Kommunen tilbyr helsetjenester til studentene som bor i kommunen ettersom dette er politisk ønske.
Kommunen ser også at det er noe utfordringer knyttet til fordeling av tjenester for de innbyggere
under og over 18 år.

134

Akershus universitetssykehus, Overordnet samarbeidsavtale mellom Ahus og kommuner.
Ås kommune, Overordnet samhandlingsplan mellom Ahus og kommuner.
136
Ås kommune, Overordnet samhandlingsplan mellom Ahus og kommuner.
137
Ås kommune, Overordnet samhandlingsplan mellom Ahus og kommuner.
138
Framsikt. Ås kommune. Kommunehelse.
139
Ås kommune, Prosjektmandat Felles satsing om velferdsteknologi i Follo.
135
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Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Helse- og omsorgstjenester»:
Ås

Publiserte tall per 15.juni 2020

2016

2017

Gjennomsnitt (2019)
2019

EKG 13

Akershus

Alle

24089

26481

23731

28025

Årsverk helse og omsorg per 10 000 innb.

272

295

249

300

Legetimer per uke per beboer i sykehjem

1

1

1

1

Andel innbyggere 67-79 år med
dagaktivitetstilbud

0

1

1

1

Netto driftsutgifter til
kommunehelsetjenesten i prosent av
kommunens samlede netto driftsutgifter

5

5

5

5

Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere

9

11

10

11

Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000
innbyggere

Utgifter kommunale helse- og
omsorgstjenester per innbygger

2018

9

9

9

10

Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innb. 0-20 år

69

40

42

45

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to
uker etter hjemkomst

92

93

89

90

KOSTRA-tallene viser at netto driftsutgifter per innbygger for kommunehelsetjenesten ligger på
samme nivå som tilsvarende kommuner og landet for øvrig. Avtalte årsverk i helsestasjons- og
skolehelsetjeneste ligger vesentlig høyere enn i tilsvarende kommuner og landet for øvrig.
Kommunebarometeret viser at Ås kommune er rangert som
den 210. beste kommunen i Norge innenfor sektoren Helse.

Kommunebarometeret
Ås kommunes rangering innenfor
området HELSE

Forvaltningsrevisjon
Follo distriktsrevisjon gjennomførte en forvaltningsrevisjon

2018

2019

2020

212

212

210

av samhandlingsreformen i Ås i 2014/2015. Formålet med
revisjonen var å undersøke om Ås kommune hadde styring og kontroll med innføringen av
samhandlingsreformen og om de delene av reformen som er satt ut i livet, virker etter hensikten.
Utskrivningsklare pasienter
Revisjonen fant at dokumentasjonsrutinene mellom Akershus Universitetssykehus HF (Ahus) og Ås
kommune fungerte generelt sett bra. Kommunen har meldte få avvik fra avtalen i 2014, men har ikke
et system som registrerer antall og type avvik. Ahus og kommunene er i ferd med å forbedre
opplegget for avviksmelding gjennom et eget prosjekt, og revisjonen forutsetter at prosjektet
frembringer tilfredsstillende rutiner for registrering og håndtering av avvik.
Kommunestyret i Ås har vedtatt som målsetting at antall boenheter med heldøgns bemanning skal
dekke 20 % av antall 80+-åringer. Ås kommune har i dag en dekningsgrad på ca. 19 %. Utfra forventet
befolkning har Ås kommune planer for å utvide kapasiteten når det gjelder både akutte døgnplasser,
plasser for demenspasienter og sykehjemsplasser. Antall reinnleggelser fremstår ikke som et
problem for Ås kommune.
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Bemanning og kompetanse
Ås kommune har identifisert områder som krever økt fokus, både i forhold til bemanning og
kompetanse. Reformen har også ført til en økning i bemanningen på visse områder. Totalt er økningen
i antall sykepleiere 26,3 årsverk.
Økonomistyring
Ås kommune har rutiner og systemer for kontroll av økonomien i forbindelse med
samhandlingsreformen. Statstilskuddet til Ås kommunes medfinansiering av sykehus-innlegging har
ligget høyere enn kommunens utgifter til dette.
Kommunens kostnader for overliggerdøgn ligger under statstilskuddet, som dermed også går til drift
av kommunens behandlingstilbud for de utskrevne pasientene. Revisjonen har ikke avdekket svikt i
kommunens kontroll av fakturaene fra Ahus.
Forebyggende arbeid
Ås kommunes helseforebyggende arbeid, herunder forebygging av sykehusinnlegging, er forankret i
kommunale planer, men planverket kan fremstå som noe fragmentert og som en videreføring av det
forebyggende arbeidet fra før 2012. Det fremkommer heller ikke hvordan forebyggende tiltak skal
redusere antall sykehusinnleggelser. Forebyggende tjenester ytes til innbyggerne i praksis ved
sykehjem, hjemmetjenesten, eldresenter og dagsenter, helsestasjon og skolehelsetjeneste,
frisklivsentral og frivillighetssentral, samt ved skoler og barnehager.
Revisjonen kom da med følgende anbefalinger til Ås kommune:
•

Utvikle sitt system for registrering og melding av avvik i Kvalitetslosen

•

Gjennomføre brukerundersøkelse i helse og omsorg

•

Gjennomføre analyser av fremtidige kompetanse- og bemanningsbehov

•

Spisse forebyggingsarbeidet i tråd med reformens intensjoner.

Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at helsetjenester er blant kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og organisering av
driften. Det fremkommer av svarene at politikerne vurderer helsetjenester som viktig til veldig viktig
del av kommunens oppgaver. På spørsmål om helsetjenester er et område politikerne vil prioritere i
forvaltningsrevisjoner fremover, svarer 21,1 % av respondentene at dette er et område de ønsker at
skal prioriteres.
Kommunespesifikk risiko
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:
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Sannsynlighet
Viktighet

Høy

Konsekvens

Alvorlig

Viktig til veldig viktig

Prioritert av
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5.2.2.

Omsorgstjenester

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige
omsorgstjenester 140. Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer
med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller
nedsatt funksjonsevne.
Kommunen skal tilby helsetjenester i hjemmet, personlig assistanse, institusjonsplass og
dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. I tillegg har kommunene har ansvar for
krisesentrene 141.
Det er ikke skarpe skiller mellom helsetjenester og omsorgstjenester, og inndelingen mellom dem i
denne rapporten bygger på en skjønnsmessig vurdering, og behovet for å skape en oversiktlig og
leservennlig struktur.
Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus har i sin årsmelding for 2018 142 sett at den gruppen
som innvilges langtidsplass på sykehjem blitt gradvis dårligere. Dette stiller stadig større krav til
kompetanse hos dem som jobber i sykehjemmene, i tillegg til at det også vil kunne medføre krav til
en økt bemanning.
Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus ser at overganger mellom de ulike tilbudene er
sårbare. Enkelte pasienter, og særlig eldre pasienter, opplever en runddans mellom sykehus, KAD
(Kommunal Akutt Døgnavdeling), helsehus, trygghetsavdeling og hjem. Noen i livets siste fase.
Samhandlingen internt i kommunene og mellom kommunene og sykehusene kan bli bedre. Det
samme gjelder informasjonen og samarbeidet mellom helsepersonell og de pårørende, der det er
naturlig.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Tjenesteområdet Pleie og omsorgstjenester i institusjon består av å gi tilbud til pasienter ved
Moertunet, Moer sykehjem og avlastningsboligen for barn og unge. Tjenesten har totalt ca. 200
årsverk, fordelt på ca. 330 personer. Antall pasienter i tjenesten totalt er ca. 170 fordelt på somatisk
langtidsavdeling, medisinsk korttidsavdeling, skjermet, forsterket skjermet, avlastningsbolig for barn
og unge, kjøkken og vaskeri 143.
Det fremgår av Virksomhetsplan for virksomhet sykehjem og boliger at Ås kommunes
satsningsområder i 2020 er på samhandling og kvalitet. Kommunen ønsker at virksomheter og
enheter skal samarbeide på tvers for å unngå silotankesett, bedre ressursutnyttelsen, og bidra til

140

LOV 2011-06-24 nr 30; Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
LOV 2009-06-19 nr 44; Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova)
142
Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus. Årsmelding 2018.
143
Framsikt. Ås kommune. Pleie og omsorgstjenester i institusjon
141
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kvalitet ved at det skapes en sunn kunnskapsdelingskultur144. Kommunen redegjør for at et helhetlig
tjenesteforløp krever fleksibilitet og samarbeid på tvers både økonomisk, faglig og driftsmessig 145.
Sammen med virksomhet for kultur, idrett og fritid jobber virksomhet sykehjem med prosjektene «Ås
kommune – et demensvennlig samfunn» og «Musikk i alle livets faser»146. Av Framsikt fremkommer
det at aktivitørtjenesten skal gi et tilbud om sosiale og kulturelle aktiviteter for langtidsbeboere i
sykehjemmet. Utfordringen her er at tjenesten ikke er lovpålagt og har dermed i flere omganger blitt
skåret ned 147.
For å sikre internkontroll ved omsorgsvirksomhetene skal ledelsen fokusere på internkontroll og
styring, og har satt opp flere tiltak for å sikre det. Det fremgår at virksomhetsledere/stabsleder skal
sikre gjennomføring av ROS-analyser i egen virksomhet som grunnlag for arbeidet med
handlingsplanprogrammet 2021-2023. Enhetsledere skal gjennomføre ROS-analyse i egen enhet.
Disse skal være grunnlaget for arbeidet med handlingsplanprogrammet 2021-2023.
Kommunen redegjør for at overordnet strategisk kompetansebygging er viktig for å møte dagens og
nær fremtids faglige utfordringer. Ås kommune må på bakgrunn av det stramme arbeidsmarkedet
oftere rekruttere nye medarbeidere. Kommunen vil også nyttiggjøre seg og bidra til å utvikle den
kompetansen medarbeiderne allerede har. Virksomhetslederne/stabslederne har et særskilt ansvar
for å sikre rekruttering av relevant og kompetent arbeidskraft, og samtidig bidra til noe
kompetanseutvikling, fornyelse av tjenester og arbeidsformer.
Krise- og incestsenteret i Follo IKS er et interkommunalt selskap, og eies og drives av Ås, Nordre
Follo, Nesodden, Frogn, Vestby og Enebakk. Senteret ligger i Ås. Krise- og incestsenteret driftes med
offentlige midler. Krisesenterets budsjett bevilges i sin helhet fra kommunene ut ifra innbyggertall.
Incestsenterets budsjett bevilges med 80% driftsmidler fra staten og 20% fra kommunene ut ifra
innbyggertall.
Krise- og incestsenterets hovedmål er å:
•

Yte hjelp til voksne og barn i mishandlingssituasjoner, herunder tvangsekteskap
kjønnslemlestelse, voldtekt og menneskehandel

•

Synliggjøre og bekjempe privat vold

•

Yte hjelp til personer som har vært utsatt for incest eller seksuelle overgrep, og deres
pårørende

•

Gi rask og kortvarig bistand

Innspill fra kommuneadministrasjonen
Omsorgstjenestene i kommunen har pågående omstillingsprosjekter hvor de ønsker å vri tjenester fra
å være knyttet til institusjoner til å være hjemmetjenester. Med dette ønsker kommunen å tilby best
mulig tjenester til den enkelte innbygger. Kommunen ønsker å bli bedre på rehabilitering, og vil bruke

144

Ås kommune, Virksomhetsplan for virksomhet sykehjem og boliger.
Framsikt. Ås kommune. Pleie og omsorgstjenester i institusjon.
146
Ås kommune, Virksomhetsplan for virksomhet sykehjem og boliger.
147
Framsikt. Ås kommune. Pleie og omsorgstjenester i institusjon
145
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deler av sykehjemmet, hvor det er ledig kapasitet, til dette. Målet er at innbyggere kan bo lengst
mulig i eget hjem, enn å bo på sykehjem.
Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Helse- og omsorgstjenester»:
Ås

Publiserte tall per 15.juni 2020

2016

2017

Gjennomsnitt (2019)
2019

EKG 13

Akershus

Alle

24089

26481

23731

28025

Årsverk helse og omsorg per 10 000 innb.

272

295

249

300

Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i
prosent av kommunens samlede netto
driftsutgifter

30

32

30

31

Andel brukerrettede årsverk i
omsorgstjenesten m/helseutdanning

80

77

74

78

Utgifter kommunale helse- og
omsorgstjenester per innbygger

2018

Årsverk per bruker av omsorgstjenester

1

1

..

1

Andel innbyggere 80 år og over som bruker
hjemmetjenester

23

28

..

30

Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år

50

50

..

48

Andel innbyggere 80 år og over som er
beboere på sykehjem

13

11

12

12

Andel brukertilpassede enerom m/ eget
bad/wc

86

90

92

89

4741

3889

3783

3794

1

4

5

10

Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon
Andel private institusjonsplasser

KOSTRA-tallene viser at netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent ligger noe under
sammenlignbare kommuner og landet for øvrig. Andel innbyggere 80 år og over som bruker
hjemmetjenester er noe lavere enn sammenlignbare kommuner og landet for øvrig. Ås kommune har
også en lavere andel brukertilpassede enerom m/eget bad/wc enn sammenlignbare kommuner og
landet for øvrig.
Kommunebarometeret viser at Ås kommune er rangert som
den 249. beste kommunen i Norge innenfor sektoren Pleie
og omsorg.

Kommunebarometeret
Ås kommunes rangering innenfor
området PLEIE OG OMSORG

Forvaltningsrevisjon

2018

2019

2020

Follo distriktsrevisjon IKS gjennomførte en

222

388

249

forvaltningsrevisjon av Ås kommunes hjemmetjenester i
2014. Formålet var å undersøke i hvilken grad Ås kommune yter hjemmetjenester i samsvar med
vedtak og andre forutsetninger. Problemstillingene var knyttet til saksbehandlingsrutiner for tildeling
av hjemmetjenester, rutiner for nødvendig hjelp, nye vedtak ved endrede behov, rutiner for å avdekke
og rette opp svikt i tjenester og brukermedvirkning.
Revisjonen konkluderte med at hjemmetjenester i all hovedsak ytes i samsvar med vedtak og andre
forutsetninger. Kommunen har etablert gode rutiner for oppfølging av hjemmetjenestene og har et
løpende fokus på forbedringer. Momenter til forbedringer som har kommet opp underveis i
revisjonen har blitt tatt tak i umiddelbart, og forbedringsarbeidet er påbegynt.
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Revisjonen kom med følgende anbefalinger til Ås kommune:
•

Innføre rutine for dokumentasjon av utførelsen av Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA).
Dette vil gjøre det enklere å følge opp det enkelte vedtak, redusere forekomsten av avvik og
bidra med dokumentasjon ved eventuelle klager.

•

Innføre rutine for enkel bruker-/ pårørendeundersøkelse, for eksempel ett kvartal i året.

•

Sikre at data som rapporteres til IPLOS og KOSTRA overenstemmer.

Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at omsorgstjenester er blant kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og organisering av
driften. Det fremkommer av svarene at politikerne vurderer omsorgstjenester som en viktig til veldig
viktig del av kommunens oppgaver. På spørsmål om omsorgstjenester er et område politikerne vil
prioritere i forvaltningsrevisjoner fremover, svarer 15,8 % av respondentene at dette er et område de
mener bør prioriteres.
Kommunespesifikk risiko
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

5.2.3.

Sannsynlighet
Viktighet

Høy

Konsekvens

Alvorlig

Viktig til veldig viktig

Prioritert av

15,8 %

Mennesker med nedsatt funksjonsevne

Kommunen har ansvar for konkrete tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne 148, samt å
etablere et råd for målgruppen.
Regjeringen har nylig kommet med en strategi for likestilling av mennesker med
funksjonsnedsettelse som gjelder for perioden 2020–2030 149. Her er det blant annet vist til at FNkonvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) forplikter norske
kommuner til å jobbe helhetlig med tjenesteutvikling for å sikre grunnleggende rettigheter for
personer med funksjonsnedsettelse. Regjeringen ønsker at kommunene skal ha mer kunnskap om
konvensjonens innhold og forpliktelser som ledd i arbeidet med likestilling av personer med
funksjonsnedsettelse. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne
(CRPD) skal ivaretas i all politikkutforming.
Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus har i sin årsmelding for 2018 150 har sett at det er store
ulikheter mellom kommuner og bydeler både når det gjelder antall timer som tildeles til brukerstyrt
personlig assistent (BPA), men også i hvilken grad man tildeler BPA i de tilfeller bruker tildeles færre

148

LOV 2011-06-24 nr 30; Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven),
LOV-2017-06-16-51; Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven)
«Et samfunn for alle Regjeringens strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse for perioden 2020–2030», Barneog likestillingsdepartementet, desember 2018
150
Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus. Årsmelding 2018.
149
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timer omsorgstjenester enn 32 timer i uken, eventuelt 25 timer i uken. Enkelte kommuner tildeler
tjenester organisert som BPA ned i timetall godt under 25 timer i uken, mens andre svært sjelden
fatter vedtak om BPA dersom timetallet er under 32. Ombudet mener at det ikke bør være slik, og ser
at slik tjenesten tilbys i mange kommuner i dag, er det grunn til å spørre om hensyn til kommunens
økonomi går foran den enkelte brukers rett til et fritt og likestilt liv.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha høy til veldig høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
I Ås kommune er det Tjenester til hjemmeboende som tilbyr tjenester til innbyggere med nedsatt
funksjonsevne. Det er et stort spenn i tjenestemottakernes behov – fra trygghetsalarmer til tjenester i
boliger med heldøgnsbemanning. Kommunen ønsker at de fleste tjenester kan bli løst i hjemmet og
at fokus skal være på personers ressurser, egenmestring og ulike tjenester i hjemmet. Kommunen
ønsker å bruke velferdsteknologi for å nå dette målet151.
Innspill fra kommuneadministrasjonen
Kommunen har hatt utfordringer knyttet til å levere tilrettelagte boliger til unge utviklingshemmede
som skal flytte ut av familieboligen. Kommunen har også sett at det er en utfordring knyttet til de
tjenester som tilbys ressurskrevende brukere. De er usikre på om det er en samordning mellom de
tjenester de mottar fra de er barn til de er voksne.
Forvaltningsrevisjon
Det har ikke vært gjennomført en forvaltningsrevisjon innenfor området de siste årene.
Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at omsorgstjenester er blant kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og organisering av
driften. Det fremkommer av svarene at politikerne vurderer tjenester til innbyggere med nedsatt
funksjonsevne som en viktig del av kommunens oppgaver. På spørsmål om temaer knyttet til nedsatt
funksjonsevne er områder politikerne vil prioritere i forvaltningsrevisjoner fremover, svarer 0 % av
respondentene at dette er et område de mener bør prioriteres.
Kommunespesifikk risiko
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

Sannsynlighet
Viktighet

Høy

Konsekvens

Alvorlig

Viktig

Prioritert av

0,0 %

151

Framsikt. Ås kommune. Tjenester til hjemmeboende
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5.2.4.

Psykisk helsearbeid

Kommunen har ansvar for konkrete tjenester til mennesker med psykiske lidelser 152.
Psykisk helse må også forstås i et folkehelseperspektiv. Mange kommuner rapporterer at psykisk
helse er deres største folkehelseutfordring og at de mangler kunnskap om tiltak, verktøy og metoder
som de kan ta i bruk. Psykisk helse skapes ikke i helsesektoren. Regjeringens folkehelsemelding 153
fra 2019 framholder at et viktig strategisk mål fremover er derfor å sørge for at de sektorer som har
de mest sentrale virkemidlene for å fremme psykisk helse også har et eierskap til området.
Barnehager, skoler, arbeidsplasser og lokal- og nærmiljø er de viktigste arenaer for å fremme god
psykisk helse.
Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus har i sin årsmelding for 2018 154 funnet at det er
uønsket variasjon i både tilgang og bruk av helsetjenester for mennesker med psykiske
helseproblemer. Variasjon ses gjennom hele behandlingsforløpet, fra henvisning, ventetid, utredning,
behandling og oppfølging.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Enhet for rus- og psykisk helse hjelper mennesker med psykiske lidelser og/eller rusutfordringer
som opplever funksjonstap som følge av rus- eller psykiske helseutfordringer i kortere eller lengre
perioder i livet155. Kommunens rus og psykiske helsetjeneste består av følgende tilbud:
-

Støttesamtaler/samtalebehandling med psykisk helsearbeider/psykolog

-

Samtaletilbud for pårørende til mennesker med rusutfordringer eller psykiske lidelser

-

Aktivitetssenter med tilbud på dagtid og noe på kveldstid

-

Ambulerende tjenester, hjemmebesøk med fokus på praktisk bistand og opplæring

-

Personalbaser tilknyttet boliger for målgruppen vår

-

Kurs

-

Mestring av depresjon (KID)

-

Mestring av angst

-

Pårørendekurs

I Overordnet samhandlingsplan fremkommer det at et usammenhengende behandlingsforløp er en
av utfordringene tilknyttet samhandlingen mellom sykehus og kommune relatert til pasienter
innenfor psykisk helse og rusavhengighet 156. Pasienter innenfor denne gruppen kan ha behov for

152

LOV 2011-06-24 nr 30; Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
Psykisk helse og livskvalitet – https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/folkehelse/innsikt/psykisk-helse-oglivskvalitet/id2544452/
154
Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus. Årsmelding 2018.
153

155
156

Ås kommune, Rus og psykisk helsetjeneste.
Overordnet samhandlingsplan for Akershus universitetssykehus og tilhørende kommuner.
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hjelp og bistand fra ulike tjenester og forvaltningsnivåer samtidig. Dette stiller krav til samhandling
for å sikre et helhetlig og koordinert forløp.
Ås kommune har i samarbeid med andre Follokommuner et døgntilbud for personer med psykiske
lidelser- og rusproblemer. I Øyeblikkelig hjelp døgntilbud for personer med psykiske lidelser og
rusproblem fremkommer det at tilbudet som gis ved Follo lokalmedisinske senter er for å bidra til at
gruppen også får et behandlingstilbud når spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten er
stengt kveld, natt og helg 157. Målet med prosjektet er mer helhetlige tjenester til brukergruppen rus
og psykisk helse.
Målet for samarbeidsprosjektet er å:
•

Utarbeide helhetlige pasientforløp for personer med psykiske lidelser- og rusproblemer som
trenger øyeblikkelig hjelp/behandling.

•

Øke forståelse på tvers av nivåene, for hverandres arbeidsmåter og organisering.

•

Gi helhetlige tjenester til denne pasientgruppen.

•

Etablere og iverksette felles prosedyrer og rutiner.

•

Etablere felles språk og begrepsbruk.

Et delmål er å samlokalisere ressursene knyttet mot tjenestene for Follo LMS og DPS etter kl. 17.00.
Ås kommune utarbeider en Plan for samordnet og helhetlig innsats for barn og unge i Ås 2020-2024,
hvor psykisk helse belyses. Kommunen anerkjenner at alle har en psykisk helse og beskriver psykiske
plager og lidelser som et økende helseproblem. I planen påpeker kommunen at de har hatt en større
befolkningsvekst de siste årene, som utfordrer kommunen i levering av robuste, forutsigbare og
effektive systemer som kan håndtere flere brukere.
Innspill fra kommuneadministrasjonen
Kommunen tilbyr samtaletjenester til de innbyggerne som har behov for oppfølging. Det er
utarbeidet kriterier for hvem som får tilbudet. Det er psykiatriske sykepleiere og psykologer som
tilbyr tjenestene. Kommunen opplever å ha et godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten, og de
kjøper tjenester av eksterne ved behov.
Kommunen ser at de har utfordringer med å tilby passende boliger til tunge psykisk syke.
Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Psykisk helse og rus»:
Ås

Publiserte tall per 26. mars 2020

2016

2017

Gjennomsnitt (2019)
2018

Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10
000 innbyggere (helse- og omsorg)
Årsverk av personer med videreutdanning i
psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere
(helse og sosial)

157

2019

EKG 13

Akershus

Alle

5

4,6

3,8

4,6

9,5

9

7,4

8,5

Øyeblikkelig hjelp – Døgntilbud for personer med psykiske lidelser og rusproblemer
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Ås

Publiserte tall per 26. mars 2020

2016

2017

Gjennomsnitt (2019)
2018

2019

EKG 13

Akershus

Alle

Andel nyinnflyttede med psykiske probl.

15

9

10

10

Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere
med psykiske lidelser

:

9

8

7

Andel med psykiske lidelser på venteliste

:

..

..

..

Andel rusmiddelmisbrukere med psykiske
lidelser på venteliste

:

..

..

..

KOSTRA-tallene viser at kommunen gjennomsnittlig har flere årsverk av psykiatriske sykepleiere per
10 000 innbyggere enn sammenlignbare kommuner, fylket og landet for øvrig.
Forvaltningsrevisjon
Follo distriktsrevisjon IKS gjennomførte en forvaltningsrevisjon av tilbudet til barn og unge innenfor
psykisk helsearbeid i 2018. Formålet var å vurdere om Ås kommunes tilbud til barn og unge innen
psykisk helsearbeid var i tråd med sentrale og lokale myndigheters krav. Rapporten omhandler bl.a.
hvilke helsefremmende og forebyggende tiltak som er iverksatt i kommunen, hvordan psykisk
helsearbeid for barn og unge fremkommer i kommunale planer, hvilken oversikt kommunen har over
risikoutsatte grupper samt ressurssituasjon og kompetanse. Revisjonen har også sett på hvordan
ansvaret for det psykiske helsearbeidet for barn og unge er forankret i kommunen, hvordan
samarbeid og koordinering er ivaretatt mellom enheter, samt sider ved kommunens oppfølging,
herunder bruk av individuell plan.
Revisjonen kom med følgende anbefalinger til Ås kommune:
•

Utarbeide en oversikt over hvilke grupper av barn og unge som er risikoutsatt i forhold til
utvikling av psykiske vansker.

•

Utarbeide en samlet oversikt over tiltak rettet mot målgruppen.

•

Sørge for at tiltak er samordnet og forankret i kommunens ledelse

•

Utarbeide skriftlige avtaler som ramme for de samarbeidsordninger som etableres.

•

Vurdere om en mer fleksibel bruk av individuell plan kan praktiseres når dette kan være nyttig
for brukeren.

Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at psykisk helsearbeid er blant kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og organisering
av driften. Det fremkommer av svarene at politikerne vurderer psykisk helsearbeid som en viktig til
veldig viktig del av kommunens oppgaver. På spørsmål om spørsmål knyttet til om psykisk
helsearbeid er et område politikerne vil prioritere i forvaltningsrevisjoner fremover, svarer 0 % av
respondentene at dette er et område de mener bør prioriteres.
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Kommunespesifikk risiko
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:

Sannsynlighet

Politikernes vurdering:

5.2.5.

Viktighet

Høy

Konsekvens

Alvorlig

Viktig til veldig viktig

Prioritert av

0,0 %

Rusomsorg

Den kommunale helse- og omsorgstjenesten 158 har ansvar for oppfølging av personer som er i risiko
for å få, eller som har, et rusmiddelproblem, og kan kontaktes for råd og veiledning. Dette gjelder
både pårørende og den som har problemer.
Kommunen har ansvar for mange tjenester til mennesker med rusmiddelproblemer; råd og
veiledning, behandlings- og rehabiliteringstjenester, praktisk bistand og opplæring, plass i institusjon,
helsetjenester i hjemmet, økonomisk stønad og arbeidsrettede tiltak, tilbud om midlertidig bolig og
bistand til å skaffe bolig for vanskelig stilte på boligmarkedet 159.
Både kommunens sosialtjeneste, helse- og omsorgstjeneste og lege kan henvise til tverrfaglig
spesialisert rusbehandling i spesialisthelsetjenesten 160.
Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus har i sin årsmelding for 2018 161 redegjort for at
rusavhengige har ofte behov for ulike hjelpetiltak over tid. De ser at det er avgjørende at tiltakene er
koordinert. Opphold i behandlingsforløpet fører til sårbare overganger. Slike situasjoner oppstår for
eksempel mellom avgiftning og oppstart behandling, og når behandlingen er avsluttet og det burde
vært både et bolig- og et aktivitetstilbud forberedt. Dette må planlegges i god tid, helst før oppstart
behandling. En mer aktiv bruk av individuell plan vil kunne bidra til bedre behandlingsforløp.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Det fremgår av Framsikt at hjemmeboende som har et rusmiddelproblem skal få nødvendig bistand
slik at de oppnår størst mulig grad av trygghet, selvstendighet og livskvalitet. Tjenesten for
rusomsorg består av praktisk bistand og opplæring, saksbehandling, råd og veiledning, samtaler med
ruskonsulent, henvisning til spesialisthelsetjenesten med mer 162.

158

LOV 2011-06-24 nr 30; Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
LOV 2009-12-18 nr 131, Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven)
Helsenorge – https://helsenorge.no/helsehjelp/rustiltak
161
Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus. Årsmelding 2018.
162
Framsikt. Ås kommune. Sosiale og arbeidsrettede tjenester.
159

160
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Enhet for rus- og psykisk helse hjelper mennesker med psykiske lidelser og/eller rusutfordringer.
Kommunens ruskonsulenter er en viktig del av kommunens rusomsorgsarbeid. Kommunens
rusomsorgstilbud består av følgende tilbud 163:
-

Støttesamtaler/samtalebehandling med psykisk helsearbeider/psykolog

-

Oppfølging av ruskonsulent i form av blant annet motivasjonssamtaler, henvisninger til
spesialisthelsetjenesten for LAR, avgiftning og behandling, samarbeid med andre instanser
samt koordinering av ansvarsgrupper.

-

Samtaletilbud for pårørende til mennesker med rusutfordringer eller psykiske lidelser

-

Aktivitetssenter med tilbud på dagtid og noe på kveldstid

-

Ambulerende tjenester, hjemmebesøk med fokus på praktisk bistand og opplæring

-

Personalbaser tilknyttet boliger for målgruppen vår

-

Kurs

-

Mestring av depresjon (KID)

-

Mestring av angst

-

Pårørendekurs

I Overordnet samhandlingsplan fremkommer det at et usammenhengende behandlingsforløp er en
av utfordringene tilknyttet samhandlingen mellom sykehus og kommune relatert til pasienter
innenfor psykisk helse og rusavhengighet 164. Pasienter innenfor denne gruppen kan ha behov for
hjelp og bistand fra ulike tjenester og forvaltningsnivåer samtidig. Dette stiller krav til samhandling
for å sikre et helhetlig og koordinert forløp.
Det fremgår i Framsikt at rustjenesten har gjennom mange år mottatt tilskuddsmidler fra
Fylkesmannen. Tilskuddsmidlene har vært brukt til å bygge ut rustjenesten til det den er i dag med
bemannet bolig og ruskonsulenttjeneste. Det er svært usikkert hvor lenge kommunen vil fortsette å
motta tilskuddsmidler, som må søkes om og innvilges for et år om gangen. Pr. i dag dekkes
halvparten av rustjenestens lønnsmidler av Fylkesmannen. Rus og psykisk helsetjeneste jobber aktivt
med å bruke enhetens samlede ressurser best mulig til enhver tid og har nå tre ambulerende
tjenestebaser som gir hjemmeboende praktisk bistand og opplæring ved behov uavhengig av om
vedkommende har en psykisk lidelse eller et rusmiddelproblem 165.
Det er utarbeidet en Alkoholpolitisk handlingsplan for Ås kommune 2016-2020, vedtatt i KST
20.4.2016 166. Det fremkommer i handlingsplanen at den kommunale alkoholpolitikken vil følge opp
hovedmålene for den nasjonale alkoholpolitikken, å begrense totalforbruket av alkohol for å
begrense samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholforbruk kan medføre. Ås kommune
mener det er særlig viktig å begrense alkoholbevillinger for arrangementer rettet mot barn og
ungdom. Det skal derfor ikke være tillatt å skjenke ved arrangementer rettet mot barn og ungdom.
Handlingsplanen har satt følgende mål:
-

Endre spesielt skadelige drikkemønstre.

163

Ås kommune. Rus og psykisk helsetjeneste.
Overordnet samhandlingsplan for Akershus universitetssykehus og tilhørende kommuner.
165
Framsikt. Ås kommune. Sosiale og arbeidsrettede tjenester.
166
Ås kommune, Alkoholpolitisk handlingsplan for kommune 2016-2020, vedtatt i KST 20.4.2016.
164
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-

Hindre overskjenking.

-

Redusere ulovlig omsetning av alkohol

-

Øke oppslutningen om alkoholfrie arrangementer og tilbud.

-

Styrke positive holdninger til rusfritt ungdomsmiljø

For å nå følgende mål i planperioden har det blitt satt følgende tiltak:
-

Vedta forutsigbar skjenkepraksis gjennom lokale forskrifter og retningslinjer.

-

Sikre at kommunen har bred juridisk kompetanse knyttet til salgs-, skjenke -og
kontrollvirksomhet.

-

Samarbeid med frivillige organisasjoner i Ås kommune om rusforebyggende arbeid.
(Natteravn, 1.mai arrangement o.l.)

-

Få bedre oversikt og kunnskap om rus- og alkohol, trivsel, fysisk- og psykisk helse i
befolkningen i Ås kommune.

-

Forankring av det rusforebyggende arbeidet i Positivt Oppvekstmiljø.

-

Vilkårssetting for salgs- og skjenkebevillingene som gis 167.

Innspill fra kommuneadministrasjonen
Kommunen ser at de har utfordringer med å tilby passende boliger til innbyggere med alvorlig
rusproblematikk. Kommunen kjøper tjenester av eksterne tilbydere ved behov.
Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Psykisk helse og rus»:
Ås

Publiserte tall per 26. mars 2020

2016

2017

Gjennomsnitt (2019)
2018

2019

Brutto driftsutgifter til tilbud til personer
med rusproblemer pr. innb. 18-66 år

469,8

Netto driftsutgifter til tilbud til personer
med rusproblemer pr. innb. 18-66 år

312,2

Andel netto driftsutgifter til tilbud til
personer med rusproblemer
Årsverk av personer med videreutdanning i
rusarbeid per 10 000 innb. (helse og sosial)

11,2
1,9

Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere

:

Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere
med psykiske lidelser

:

Andel rusmiddelmisbrukere på venteliste

:

Andel rusmiddelmisbrukere med psykiske
lidelser på venteliste

:

EKG 13

Akershus

Alle

633,3

539,2

856,6

538,8

450,4

717,7

13,5

13,5

16,8

2,9

1,7

3,1

7

6

7

9

8

7

..

..

..

..

..

..

Antall vedtak om kjøp av tiltak til
rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor
kom. per 10 000 innbyggere 18-66 år

0

1,3

0,5

1,5

Antall vedtak om kjøp av tiltak til
rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor
kom. per 10 000 innbyggere

0

0,8

0,3

1

Antall vedtak om midlertidige tiltak til
rusmiddelmisbrukere per 10 000
innbyggere 18-66 år

0

0,7

2,7

2,5

167

Ås kommune, Alkoholpolitisk handlingsplan for Ås kommune 2016-2020.
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Ås

Publiserte tall per 26. mars 2020

2016

2017

Antall vedtak om midlertidige tiltak til
rusmiddelmisbrukere per 10 000 innb.

Gjennomsnitt (2019)
2018

2019

EKG 13

Akershus

Alle

0

0,4

1,7

1,6

KOSTRA-tallene viser at netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer per innbygger 1866 år er noe lavere enn sammenlignbare kommuner, fylket og landet for øvrig.
Forvaltningsrevisjon
Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjonen innenfor området rusomsorg de senere årene.
Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at rusomsorg er blant kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og organisering av driften.
Det fremkommer av svarene at politikerne vurderer rusomsorg som en moderat til viktig del av
kommunens oppgaver. På spørsmål knyttet til om rusomsorg er et område politikerne vil prioritere i
forvaltningsrevisjoner fremover, svarer 0 % av respondentene at dette er et område de mener bør
prioriteres.
Kommunespesifikk risiko
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

5.2.6.

Sannsynlighet
Viktighet

Høy

Konsekvens

Alvorlig

Moderat til viktig

Prioritert av

0,0 %

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisks sosialhjelp reguleres i hovedsak av lov om sosiale tjenester i NAV 168, forvaltningsloven 169
og Arbeids- og velferdsdirektoratets rundskriv H35, Sosialtjenesteloven 170. Økonomisk sosialhjelp er
organisert gjennom den kommunale tjenesten i NAV 171.
Målet er å bidra til å gjøre søkerne selvhjulpne, samt å forebygge utenforskap, økonomisk og sosialt.
Dette gjøres gjennom opplysning, råd, veiledning og oppfølging, å yte sosial stønad som for
eksempel livsopphold, boutgifter (husleie, strøm, etablering mm.), barnehage, SFO/AKS, lege- og
tannlegeutgifter, aktiviteter mm., samt økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning. NAV har også
ansvar for bolig gjennom bostøtte, midlertidig og varig botilbud og utleie av kommunal bolig, samt

168

LOV 2009-12-18 nr 131, Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven)
LOV 1967-02-10, Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven, fvl)
170
Arbeids- og velferdsdirektoratets rundskriv H35 – Hovednr. 35 - Sosialtjenesteloven.
171
https://www.nav.no/no/person/flere-tema/sosiale-tjenester
169
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KVP – kvalifikasjonsprogrammet. Mottakerne kan ha flere og sammensatte behov, de kan være korteller langvarige, og de kan utredes for overgang til statlige ytelser.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Ås kommune yter arbeidsrettet oppfølging av alle som søker økonomisk sosialhjelp etter Lov om
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Den arbeidsrettede oppfølgingen består av råd
og veiledning både når det gjelder rettigheter og plikter etter gjeldende regelverk, samt praktisk
bistand. Etter kartlegging og veiledning er ofte utbetaling av ytelser til livsopphold for kortere eller
lengre perioder et resultat. Brukerne har enten sosialhjelp som hovedinntektskilde eller som
supplering. Ytelsen er subsidiær og er samfunnets nedre sikkerhetsnett- Det vil si at alle andre
muligheter for selvforsørgelse skal være prøvd. Kommunen følger statens veiledende satser for
sosialhjelp 172.
Det fremgår av Foreløpig Mål- og disponeringsbrev 2020 til NAV fylke at de langsiktige og
overordnede føringene for NAV er flere i arbeid, bedre brukermøter og pålitelig forvaltning. Følgende
prioriteringer er satt for 2020 173:
•

Bedre og tettere arbeidsrettet oppfølging av mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)

•

Bidra til flere i arbeid og økt inkludering av utsatte grupper på arbeidsmarkedet

•

Bidra til et inkluderende arbeidsliv

•

Bidra til bedre brukermøter og en pålitelig forvaltning

Innspill fra kommuneadministrasjonen
Kommunen har hatt fokus på å jobbe med skjønnsvurderingen knyttet til hvem som skal få økonomisk
sosialhjelp fra kommunen. Kommunen har sett at boligprisene i kommunen har økt over tid og at det
er nå er dyrere å bo i kommunen nå enn det var tidligere. Dette kan ha bidratt til økte forskjeller
mellom innbyggere.
Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Sosialtjeneste»:
Ås

Publiserte tall per 26. mars 2020

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 13

Akershus

Alle

368

336

359

373

53972

116032

135680

Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år

86

66

67

70

10243

22465

24621

Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6
måneder eller mer

141

135

120

159

22452

44541

54637

Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt
som hovedinntekt

48

43

45

43

5391

12992

14759

Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som
viktigste kilde til livsopphold

147

94

134

148

24093

48076

56619

Sosialhjelpsmottakere

172
173

Framsikt. Ås kommune. Sosale og arbeidsrettede tjenester.
Ås kommune, Foreløpig Mål- og disponeringsbrev 2020 til NAV fylke
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Ås

Publiserte tall per 26. mars 2020

Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig
Antall barn i familier som mottok
sosialhjelp

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 13

Akershus

Alle

13

12

24

20

3361

9131

9824

144

141

153

166

27038

58573

69385

KOSTRA-tallene viser at antallet sosialhjelpsmottakere har vært noe varierende de siste fire årene.
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp har steget de siste årene.

Kommunebarometeret
å kommunes rangering innenfor

Kommunebarometeret viser at Ås kommune er rangert
som den 269. beste kommunen i Norge innenfor sektoren
Sosialtjeneste.

området SOSIALTJENESTE

2018

2019

2020

289

154

269

Forvaltningsrevisjon
Follo distriktsrevisjon IKS gjennomførte en
forvaltningsrevisjon av styring og samarbeid i NAV Ås i

2014. Prosjektet hadde som formål å vurdere NAV Ås sin styrings- og organisasjonsmodell og hvilke
virkninger reformen har hatt for brukerne.
Revisjonen fant da at undersøkelser viser at lokal samarbeidsavtale med NAV Akershus er inngått,
årlige møter gjennomføres slik det framgår i avtalen. Det rapporteres hver mnd. til rådmannen i Ås
kommune på interne mål. Det er ikke fastsatt mål som det rapporteres på i årsrapport og
tertialmeldinger. Det samarbeides med flere andre virksomheter i kommunen. Ut ifra de funnene
spørreundersøkelsen ga, synes det som det var et potensiale for å samarbeide ytterligere om
brukerne. NAV Ås bør utarbeide et helhetlig internkontrollsystem og foreta aktuelle risikovurderinger.
Det synes også som det var behov for å øke de ansattes kompetanse på noen områder. Den
gjennomførte brukerundersøkelsen for 2012 viste at brukerne var rimelig godt fornøyde med NAV Ås.
Revisjonen kom da med følgende anbefalinger til Ås kommune:
•

En bør utarbeide et helhetlig internkontrollsystem.

•

Det bør gjennomføres risikovurderinger.

•

Heve kompetansen til de ansatte på relevant regelverk.

•

Vurdere innspill til endringer på publikumsmottaket for å styrke personvernet til brukerne.

•

Vurdere å fastsette mål som det rapporters på i årsrapport.

Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at økonomisk sosialhjelp er blant kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og
organisering av drift. Det fremkommer av svarene at politikerne vurderer økonomisk sosialhjelp som
moderat til viktig del av kommunens oppgaver. På spørsmål knyttet til om rusomsorg er et område
politikerne vil prioritere i forvaltningsrevisjoner fremover, svarer 5,3 % av respondentene at dette er et
område de mener bør prioriteres.
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Kommunespesifikk risiko
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:

Sannsynlighet

Politikernes vurdering:

5.2.7.

Viktighet

Moderat

Konsekvens

Alvorlig

Moderat til viktig

Prioritert av

5,3 %

Boligsosiale tjenester

Kommunens ansvar innenfor boligsosiale tjenester reguleres i hovedsak av helse- og
omsorgstjenesteloven 174, sosialtjenesteloven 175, plan- og bygningsloven 176 og folkehelseloven 177.
Ansvar og oppgaver i det boligsosiale arbeidet er fordelt på flere sektorer og forvaltningsnivåer.
Staten skal sikre gode rammebetingelser. Frivillige og ideelle organisasjoner er viktige
samarbeidspartnere, og brukere, pårørende og interesseorganisasjoner skal involveres.
Kommunene har hovedansvaret for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Kommunene skal blant
annet medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på
boligmarkedet, som boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger
det på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre årsaker. NAV-kontoret er forpliktet til å finne
midlertidig botilbud til de som ikke klarer det selv.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha høy risiko.

Kommunespesifikk informasjon
Boligsosiale tjenester er organisert innunder Eiendomsavdelingen 178. Ås kommune har et
boligtildelingsutvalg. Boligtildelingsutvalget behandler søknader om kommunal bolig etter vilkårene
fastsatt i kommunens boligsosiale handlingsplan og skal dessuten ha en totaloversikt over
kommunens boligsosiale arbeide 179.
Ås kommune har utarbeidet en Boligsosial handlingsplan for Ås kommune 2015-2019. Av Boligpolitisk
plan Ås kommune 2020-2023, vedtatt 23.10.2019 fremgår det at Boligsosial handlingsplan skal
rulleres 180. Planen fikk en bred politisk behandling i Hovedutvalg for helse og sosial, Hovedutvalg for
teknikk og miljø, formannskapet og kommunestyret. Av handlingsplanen fremgår det at kommunen

174

LOV 2011-06-24 nr 30; Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
LOV 2009-12-18 nr 131, Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven)
176
LOV 2008-06-27 nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven – pbl)
177
LOV 2011-06-24 nr 29: Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
178
Ås kommune, Virksomhetsplan 2019 – Eiendomsavdelingen.
179
Framsikt. Ås kommune. Sosiale og arbeidsrettede tjenester.
180
Ås kommune, Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023.
175
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har 246 kommunale boliger, hvor 116 er omsorgsboliger, 23 er flyktningeboliger og 107 er ordinære
utleieboliger. I handlingsplanen så fremkommer det at kommunen har kartlagt at behovet for
bolighjelp er størst blant unge med helseutfordringer og kommunale tjenester, som fremdeles bor
hos foreldre, samt blant enslige unge og voksne. Kommunen har egne boliger til rusavhengige,
personer med psykiske lidelser, personer med fysisk/psykisk utviklingshemming.
Det er eiendomsavdelingen som er tillagt ansvaret for å gjennomføre kjøp og salg av boliger. For
kommunen er det viktig å få god geografisk spredning på boligene, slik at det ikke er en stor
konsentrasjon av kommunale boliger i et lite boligområde. Det er ønskelig at boligene er av nyere
dato, har er godt vedlikeholdt og har gode byggetekniske løsninger. 181
Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Sosialtjeneste»:
Ås

Publiserte tall per 26. mars 2020

Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 13

Akershus

Alle

13

12

24

20

3361

687

9824

Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Bolig»:
Ås

Publiserte tall per 26. mars 2020

Totalt antall kommunalt disponerte boliger

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 13

Akershus

Alle

293

293

297

299

39615

8775

108931

Kommunalt disponerte boliger per 1000
innbyggere

15

15

15

14

18

14

20

Andel kommunale boliger som er
tilgjengelige for rullestolbrukere

33

33

33

33

53,0

51,0

49,0

470

502

557

1765

1622

1901

1437

Brutto investeringsutgifter til boligformål
per innbygger i kroner
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig

5160

6135

6512

7132

10311

8454

10382

Andel nye søkere som har fått avslag på
kommunal bolig

40

56

54

65

28

39

31

Husstander i midlertidige botilbud i mindre
enn 3 måneder

14

9

0

0

1424

333

3656

Antall boliger godkjent av kommunen for
finansiering med startlån, per 1000 innb.

1

0,9

0,9

0,6

1,5

0,9

1,3

Antall husstander tilkjent statlig bostøtte
fra Husbanken per 1000 innbyggere

12

12

10

9

14,9

10,1

14,5

KOSTRA-tallene viser at brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner har triplet
seg fra 2018 til 2019, og at dette også ligger noe over tilsvarende kommuner, og landet for øvrig.
Antall husstander som får tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere er redusert de
siste fire år og ligger lavere enn sammenlignbare kommuner, og landet for øvrig.

181

Ås kommune, Boligsosial handlingsplan for Ås kommune 2015-2019.
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Forvaltningsrevisjon
Viken kommunerevisjon IKS gjennomført en forvaltningsrevisjon av de kommunale boligene i Ås i
2020. Formålet med rapporten var å se på i hvilken grad Ås kommune forvalter utleieboliger på en
tilfredsstillende måte. Ås kommune disponerer 248 egne utleieboliger og kan tilby boliger for dem
som ikke kan skaffe seg dette på egenhånd. Alle kommunens utleieboliger er blitt gjenstand for en
gjengs leie vurdering. For mange av boligene er det syv år siden en slik vurdering ble foretatt.
Revisjonen mente at kommunen bør foreta nye vurderinger av gjengs leie for de boliger der det ikke
er gjort de siste tre årene, samt utarbeide rutiner for å gjøre slike vurderinger etter de regler sagt i
husleieloven.
Revisjonen kom med følgende anbefalinger til Ås kommune:
•

Gjennomføre gjengs leievurdering av boliger hvor dette ikke er gjort siste tre år.

•

Gjennomgå portefølje av boliger for å vurdere om boligen både har en beliggenhet og en
beskaffenhet som er tilpasset leietagerne.

•

Vurdere behovet for overkapasitet av utleieboliger.

•

Etablere et system som systematiserer opplysninger om boligens generelle beskaffenhet og
behov for vedlikehold.

•

Gjennomføre jevnlige tilstandsvurderinger av boligene.

•

Gjennomføre tilstrekkelig preventivt vedlikehold.

•

Sikre tilstrekkelig kapasitet for raskt å kunne klargjøre boligene for ny utleie.

•

Følge rutinebeskrivelse om samarbeid om husleierestanser.

Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at boligsosiale tjenester er blant kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og organisering
av drift. Det fremkommer av svarene at politikerne vurderer boligsosiale tjenester som moderat til
viktig del av kommunens oppgaver. På spørsmål knyttet til om boligsosiale tjenester er et område
politikerne vil prioritere i forvaltningsrevisjoner fremover, svarer 10,5 % av respondentene at dette er
et område de mener bør prioriteres.
Kommunespesifikk risiko
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no

Sannsynlighet
Viktighet

Moderat

Konsekvens

Alvorlig

Moderat til viktig

Prioritert av

10,5 %
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5.2.8.

Flyktninger

Kommunene har ansvar for at flyktninger og innvandrere får det tilbudet de har krav på etter
introduksjonsloven 182.
Kommunene skal 183 veilede flyktninger og innvandrere på introduksjonslovens område. Kommunene
skal tilby opplæring i norsk- og samfunnskunnskap til de som har rett til det/ plikt til det.
Kommunene skal tilby introduksjonsprogram innen tre måneder etter bosetting i kommunen, eller
etter at personen selv har bedt om det. Det er kommunens ansvar at de som har rett til
introduksjonsprogram får dette tilbudet.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat til høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Tjenesteområdet for introduksjonsordningen, flyktninger – bosetting og integrering har ansvar for å
bidra til bosetting og inkludering av nyankomne flyktninger i Ås kommune. Flyktningtjenesten er
organisert sammen med NAV. Flyktningtjenesten samordner tilbudet til flyktninger, men det er flere
etater/enheter som leverer deler av tjenesten. Kommunen legger til rette gjennom følgende tiltak184:
-

Gi informasjon om kommunen og kommunale tjenester til nyankomne flyktninger

-

Koordinere samarbeid med arbeidsgrupper/mottaksteam som sørger for praktisk
gjennomføring når det kommer nye flyktninger

-

Bidra til kontakt med helsetjenester, deriblant fastlege

-

Hjelpe til med søknad om barnehageplass

-

Formidle kontakt mellom familie og skole

-

Hjelpe til med søknad om startlån og boligtilskudd

-

Gi økonomisk veiledning og rådgivning

-

Henvise til riktig instans ved ulike behov

-

Rekruttere og formidle kontakt med flyktningguider

Flyktningetjenesten samarbeider tett med Ås kommunale voksenopplæring om å tilby nyankomne
flyktninger introduksjonsprogrammet. Programmet er for de flyktningene og deres familiegjenforente
som har behov for grunnleggende kvalifisering. Målet er at de skal lære seg norsk og komme raskt ut
i arbeid eller utdanning 185.
I Ås får deltakerne i introduksjonsprogrammet norsk- og samfunnsundervisning på Ås ungdomsskole
og voksenopplæring. Etter at deltakerne kan kommunisere på enkel norsk skal norskundervisningen
kombineres med to dager i språkpraksis. En språkpraksis er en utplassering på en arbeidsplass hvor

LOV 2003-07-04 nr 80: Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)
IMDi – Integrerings- og mangfoldsdirektoratet – https://www.imdi.no/introduksjonsprogram/kommunens-plikter
184
Ås kommune. Flyktninger – bosetting og integrering.
185
Framsikt. Ås kommune. Sosiale og arbeidsrettede tjenester.
182
183
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deltakerne får praktisert norsk og får kjennskap til norsk arbeidsliv. Her er deltakerne fram til de får
tilbud om å avlegge språkprøve, eller en evaluering foretatt av norsklærer på språknivå 186.
Forvaltningsrevisjon
Det har ikke vært gjennomført en forvaltningsrevisjon innenfor området de siste årene.
Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at tjenester til flyktninger er blant kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og
organisering av drift. Det fremkommer av svarene at politikerne vurderer tjenester rettet mot
flykninger som moderat til viktig del av kommunens oppgaver. På spørsmål knyttet til om tjenester
rettet mot flyktninger er et område politikerne vil prioritere i forvaltningsrevisjoner fremover, svarer 0
% av respondentene at dette er et område de mener bør prioriteres.

Kommunespesifikk risiko
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:

Sannsynlighet

Politikernes vurdering:

Viktighet

Moderat

Konsekvens

Moderat

Moderat til viktig

Prioritert av

0,0 %

5.3. Tekniske tjenester
5.3.1.

Byggesak

Byggesaksområdet reguleres i hovedsak av plan og bygningsloven 187, med tilhørende forskrifter og
veiledere. Kommunene utøver myndighetsutøvelse gjennom å fatte vedtak innenfor blant annet
deling og oppmåling, byggesøknader, utslippssøknader og reguleringsplaner.
Behandling av byggesaker 188 , oppmåling og matrikkelføring 189 og utslippstillatelser er omfattet av
selvkostprinsippet 190, ved at gebyret ikke kan være høyere enn de nødvendige kostnadene
kommunen har med slike saker.
Byggesaksbehandling og reguleringsarbeid er viktige områder for utviklingen av en kommune. En
utfordring er å ha god kontinuitet og kompetanse. Svakheter i saksbehandling og veiledning kan

186

Ås kommune. Flyktninger – bosetting og integrering.
LOV 2008-06-27 nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
188
Plan og bygningsloven, § 33-1. Gebyr
189
LOV 2005-06-17 nr 101: Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)
190
Rundskriv H-3/14 – Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester
187
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medføre at tiltak som ikke skulle vært godkjent blir godkjent, eller omvendt. Mange saker har de siste
årene vist svakheter i kommunal byggesaksbehandling og regulering.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat til høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Bygge- og delesaksbehandling er organisert under tjenesteområdet for fysisk planlegging, natur og
nærmiljø 191.
Av Boligpolitisk handlingsplan for Ås kommune 2020-2023 fremgår det at kommunen har rollen som
samfunnsutvikler og som myndighetsutøver. Som samfunnsutvikler bruker kommunen blant annet
plan- og bygningsloven. Som myndighetsutøver har kommunen ansvaret for å forvalte lover og regler
på vegne av staten. Som planmyndighet gir det kommunen myndighet til bl.a. å regulere arealer til
boligformål, gi byggetillatelser og bistå vanskeligstilte med bolig. En sentral del av denne rollen, er å
legge til rette for medvirkning, involvering og dialog med innbyggere og utbyggere 192.
Av handlingsplanen for 2020-2023 fremgår det at det til enhver tid er rundt 20 reguleringsplaner i
arbeid i kommunen. De fleste av disse er private reguleringsplaner. Kommunen har sett en tendens til
at flere tar initiativ til nye eller endring i eksisterende planer. Det fremgår videre at kompleksiteten i
planene og utredningsbehovet har økt. Høsten 2019 ble omreguleringsplanen for Ås sentralområde
vedtatt. Ås kommune forventer at flere private aktører vil iverksette arbeid med detaljreguleringer193.
Det fremkommer i kommuneplanens arealdel at det er avsatt i underkant av 587 dekar til nye
utbyggsområder for bolig, kombinert formål og sentrumsformål. Av dette er om lag 300 dekar
allerede bebygd. Innenfor allerede bebygde arealer forventes det en mer effektiv arealbruk.
Områdene for bolig er hovedsakelig lagt til skolekretsene Åsgård og Brønnerud 194.
Kommunen forventer et økt antall byggesaker som følge av at flere større områder er ferdig regulert
og flere planer er under arbeid. I tillegg er det forventet at antall ulovlighetsaker vil øke. Det
forventes også en økning i antall oppmålingsforretninger og fradelinger i eksisterende boligområder.
Kommunen ser det som en utfordring i planlegging av Ås sentrum å få avsatt tilstrekkelig med
næringsarealer og få realisert attraktive næringsbygg for et framtidig næringsliv, blant annet knyttet
til Campus Ås.
Det fremgår i Framsikt at kommunen ser at det er behov for å bedre samhandlingen mellom
virksomhetene og enhetene innenfor kommunalområdet Teknikk, samfunn og kultur, blant annet ved

191

Framsikt. Ås kommune. Fysisk planlegging, natur og nærmiljø.
Ås kommune, Boligpolitisk handlingsplan 2020-2023.
193
Ås kommune, Handlingsplan 2020-2023.
194
Ås kommune, Kommuneplan 2015-2027 arealdel.
192
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bedre avklaring av forventninger, roller og ansvar, samt utarbeide og oppdatere
prosessbeskrivelser 195.
Innspill fra kommuneadministrasjonen
Kommunen forteller at de får få klager og at det er lite støy knyttet til denne tjenesten. Kommunen
gjør ofte vurderinger knyttet til byggesaksgebyrene. Det er utarbeidet rutiner for å hindre korrupsjon
og det er alltid to saksbehandlere på hver sak. Det er også slik at utbyggere i kommunen får ny
saksbehandler ved hvert nye prosjekt.
Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Plan, byggesak og miljø»:
Ås
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Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 13

Akershus

Alle

7

4

5

6

431

122

1405

44

..

33

20

26

26

27

Byggesøknader i alt behandlet

245

252

292

283

25234

6348

73776

Behandlede byggesøkn. med 3 ukers frist

Reguleringsplaner vedtatt i alt
Andel av reguleringsplanene som ble møtt
med innsigelser

181

197

86

106

11743

3247

31061

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for
byggesaker med 3 ukers frist

16

15

16

12

19

20

18

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for
byggesaker med 12 ukers frist

30

29

20

14

39

46

33

Andel av innvilgete byggesøkn. som skjer
gjennom vedtak om dispensasjon fra plan

11

5

16

..

18

15

17

Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt
søknadsplikt

..

8

..

..

584

39

1624

Søknader om nye bygninger i strandsonen
som ble innvilget

..

..

..

..

153

17

876

Andel av søknader om nye bygninger i
LNF-/LNFR-områder som ble innvilget

100

100

100

..

96

95

96

Andel av søknader om tiltak i freda eller
verneverdige områder / bygninger som
ble innvilget

50

50

..

..

44

48

46

..

98

100

100

1825

59,6

63

117

..

..

..

..

..

..

Selvkostgrad i byggesaker
Netto endring i antall boliger

KOSTRA-tallene viser at byggesøknader i alt behandlet har ligget forholdsvis stabil de siste årene.
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon har vært varierende
de siste årene, og er i 2019 er dette tallet ukjent.

195

Framsikt. Ås kommune. Fysisk planlegging, natur og nærmiljø.
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Kommunebarometeret viser at Ås kommune er rangert som
den 319. beste kommunen i Norge innenfor sektoren

Kommunebarometeret
Ås kommunes rangering innenfor

Saksbehandling.

området SAKSBEHANDLING

Forvaltningsrevisjon
Det har ikke vært gjennomført en forvaltningsrevisjon

2018

2019

2020

96

101

319

innenfor området de siste årene.
Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at byggesak er blant kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og organisering av drift.
Det fremkommer av svarene at politikerne vurderer byggesak som en moderat til viktig del av
kommunens oppgaver. På spørsmål knyttet til om byggesak er et område politikerne vil prioritere i
forvaltningsrevisjoner fremover, svarer 15,8 % av respondentene at dette er et område de mener bør
prioriteres
Kommunespesifikk risiko
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

5.3.2.

Sannsynlighet
Viktighet

Høy

Konsekvens

Moderat

Moderat til viktig

Prioritert av

15,8 %

Vann og avløp

Vannforsyning reguleres av flere lover som blant annet matloven 196, helseberedskapsloven 197,
folkehelseloven 198 og drikkevannsforskriften 199. Avløpshåndtering reguleres i hovedsak av
forurensningsloven 200 med tilhørende forskrift.
Kommunen har en tilsynsfunksjon mot private avløpsanlegg og det er krav til større vannanlegg. Det
er krav om farekartlegging, farehåndtering og om internkontroll for alle vannverkseiere 201. Det er
krav om internkontroll også på avløpsområdet, og kommunen skal blant annet ha en samlet oversikt
over overløp 202.

196

LOV 2003-12-19 nr 124: Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven)
LOV 2000-06-23 nr 56: Lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven)
198
LOV 2011-06-24 nr 29: Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
199
FOR 2016-12-22 nr 1868: Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften)
200
LOV 1981-03-13 nr 6 – Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
FOR 2004-06-01 nr 931 – Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
201
Drikkevannsforskriften §§ 6 og 7
202
Forurensningsforskriften kapittel 13 og 14
197
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Vannforsyning og avløpshåndtering er omfattet av selvkostprinsippet 203, gjennom det lovmessige
kravet om at brukerne av tjenesten bør bære kostnadene forbundet med tjenestene. Kommunen er
imidlertid ikke pålagt full kostnadsdekning. Tømming fra slamavskillere er også underlagt
selvkostprinsippet, men her er kravet at selvkost skal danne grunnlag for innbyggernes
brukerbetaling.
De fleste kommuner har et eller flere store vannverk med tilhørende vann og avløpsnett. Dette gjør at
infisering av vann eller store lekkasjer kan ramme hele eller deler av kundene til vann og
avløpsnettet. Kommuner har ofte god kompetanse på driften av vann og avløpsnettet. Men ofte er
utfordringen med gammelt distribusjonsnett og ikke alltid oppdatert teknologi for rensing.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha lav til moderat til høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Ås kommune har en avtale om kjøp av reservevann fra Oppegård kommune, nå Nordre Follo, og en
reservevannsavtale med øvrige nabokommuner. Avløpsrensing ivaretas i hovedsak av Nordre Follo
renseanlegg IKS og Søndre Follo renseanlegg IKS 204.
Ås kommune har utarbeidet en hovedplan for vann, avløp og vannmiljø 2015-2027. Her har
kommunen selv kartlagt seks hovedutfordringer for vann og avløp i kommunen. Disse er:
•

Fornyelse av ledningsnett for vann og avløp

•

Lekkasje i drikkevannsnettet

•

Fremmedvann i avløpet

•

Øke kvaliteten på vannmiljø

•

Sikre framtidig drikkevannsforsyning

•

Overvannshåndtering

Det har vært større utbygginger på NMBU-området og i Ås sentralområde de senere årene hvilket
medfører at kapasiteten i drikkevannsbassenget vil bli for liten. For å øke sikkerheten og etter pålegg
fra Mattilsynet skal det bygges et nytt høydebasseng som skal stå ferdig i 2020. Kommunen skal
videre etablere overvåking på alle pumpestasjoner slik at disse kan tilknyttes
driftskontrollanlegget205.
Klimaendringer kan gi skredfare og hyppigere og kraftigere regn. Hyppigere og mer intensivt regn
gjør at grunnvannstanden stiger. I kombinasjon med et større innslag av harde overflater fører de økte
nedbørsmengdene til større belastning på avløpssystemet. Generelt vil økt utbygging medføre
flomfare dersom ikke nødvendige tiltak iverksettes. Kommunen har derfor utarbeidet en norm for

203

Rundskriv H-3/14 – Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

204

Framsikt. Ås kommune. Vann, avløp og renovasjonstjenester.
Framsikt. Ås kommune. Vann, avløp og renovasjonstjenester.

205
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overvannshåndtering, vedtatt i Ås kommunestyre 02.09.2015. I normen foreslås det avbøtende
tiltak 206.
Av hovedplanen fremkommer det at dagens kvalitet på ledningsnettet er ikke tilfredsstillende og må
løftes for å sikre befolkningen og vannmiljø for nødvendig risiko for forurensning. Renseanleggene
har i dag vanskeligheter med å overholde sine rensekrav, og reduksjon av mengden overvann fra
kommunens ledningsnett er et nødvendig tiltak.
Ås kommune er medeier i to renseanlegg – et for nordre Follo, sammen med Nordre Follo kommune
og et for søndre Follo sammen med Vestby. Intensivering og økt fokus på lekkasje vil kunne forbedre
og mulig redusere dagens kapasitetsproblemer. Det må likevel bygges et nytt renseanlegg i løpet av
planperioden for søndre Follo. Nordre Follo renseanlegg er i gang med evalueringen i forhold til
oppgradering av dagens anlegg, alternativt bygge nytt207.
I hovedplanen har kommunen satt seg fire mål:
1.

Tilby abonnentene driftssikker vannforsyning med jevn og tilfredsstillende vannkvalitet.

2.

Håndtere abonnentenes spillvann på en kostnadseffektiv måte, og slik at det ikke er til

3.

Ha god miljøtilstand (tilnærmet naturtilstand) i vassdrag, grunnvann og kystvann

4.

Håndtere overvann på en kostnadseffektiv og bærekraftig måte for å sikre framtidige verdier.

ulempe for miljø og resipient.

Innspill fra kommuneadministrasjonen
Kommunen forteller at de har en jevn rehabiliteringstakt av vann- og avløpsnettet. Kommunen ser at
de har god kontroll på ledningsnettet, og at det må jobbes med de neste 15-20 årene. Kommunen har
inngått i et regionalt samarbeid for å sikre tilførselen av vann og reservevann. Vannkilden til
kommunen er utsatt for tørke.
Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Kommunal vannforsyning»:
Ås
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Selvkostgrad
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva.
(gjelder rapporteringsåret+1)
Andel fornyet kommunalt ledningsnett,
gjennomsnitt for siste tre år

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 13

Akershus

Alle

100

100

100

100

100

95

91

2146

2146

2254

2254

2608

3355

3735

1

1

1

1

..

1,0

0,7

E.coli: Andel innbyggere tilknyttet
kommunalt vannverk med tilfredsstillende
prøveresultater

100

100

100

100

..

100

99

Andel av total kommunal vannleveranse til
lekkasje

25

22,5

22

24

..

25,5

30,6

206
207

Ås kommune, Kommuneplanens arealdel.
Ås kommune, Hovedplan for vann, avløp og vannmiljø 2015-2027
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Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Kommunalt avløp»:
Ås
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2016

2017

2018

2019

EKG 13

Akershus

Alle

100

100

100

100

99

100

98

3521

3521

3521

3521

3874

4960

4139

1

1

1

1

..

0,8

0,7

78

21,1

80

..

..

..

..

Selvkostgrad
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva.
(gjelder rapporteringsåret+1)

Gjennomsnitt (2019)

Andel fornyet kommunalt spillvannsnett,
gjennomsnitt for siste tre år
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der
rensekrav er oppfylt

KOSTRA-tallene viser at årsgebyret for både vannforsyning og til avløpstjenesten har vært uendret
de siste fire årene, og er lavere enn gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner og i landet for øvrig.
Kommunebarometeret viser at Ås kommune er rangert som
den 27. beste kommunen i Norge innenfor sektoren Vann,

Kommunebarometeret

avløp og renovasjon.

Ås kommunes rangering innenfor

Forvaltningsrevisjon

VANN, AVLØP OG RENOVASJON

området

Det har ikke vært gjennomført en forvaltningsrevisjon
direkte knyttet til vann og avløp i kommunen de siste årene.

2018

2019

2020

149

20

27

Tilsyn fra Fylkesmannen
Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjennomførte et tilsyn ved Nordre Follo renseanlegg IKS i 2012 208.
Fylkesmannen avdekket 3 avvik under kontrollen. Disse var:
•

Virksomhetens internkontroll har store mangler knyttet til miljørisikovurdering, beredskap og
rutiner.

•

Virksomheten har ikke tilstrekkelig kontroll med overløp fra Haugbro pumpestasjon.

•

Virksomheten har ikke utarbeidet tilstrekkelige planer i forhold til lukt.

Det ble videre gitt 1 anmerkning. Dette var:
•

Samarbeidet med eierkommunene mht. påslipp bør forbedres.

Fylkesmannen gav Nordre Follo pålegg om å gjøre følgende oppfølging:
•

Det må utarbeides miljørisikovurderinger for virksomheten, med tilhørende handlingsplan for
forebyggende tiltak som viser tiltaksprioritering, beslutninger om tiltak og planlagt
gjennomføring av tiltak i tid.

208

•

Det må utarbeides en skriftlig beredskapsplan for Nordre Follo renseanlegg.

•

Det må utarbeides en skriftlig rutine for håndtering av farlig avfall.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Tilsyn ved Nordre Follo Renseanlegg.
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•

Virksomhetens rutiner for drift/arbeidsinstrukser skal integreres som en del av
internkontrollsystemet.

•

Virksomheten må dokumentere skriftlig hvordan de har tenkt å sikre at det blir foretatt en
systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen.

Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at vann og avløp er blant kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og organisering av
drift. Det fremkommer av svarene at politikerne vurderer vann og avløp som en viktig til veldig viktig
del av kommunens oppgaver. På spørsmål knyttet til om vann og avløp er et område politikerne vil
prioritere i forvaltningsrevisjoner fremover, svarer 0 % av respondentene at dette er et område de
mener bør prioriteres.
Kommunespesifikk risiko
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

5.3.3.

Sannsynlighet
Viktighet

Moderat

Konsekvens

Moderat

Viktig til veldig viktig

Prioritert av

0,0 %

Renovasjon

Renovasjon reguleres i hovedsak av forurensningsloven 209 med tilhørende forskrift. Viktige tiltak for å
hindre forsøpling, helse- eller luktproblemer eller andre forurensningsulemper som følge av avfall, er
å ha etablert gode systemer for innsamling av avfall og en god oppfølging av forsøplingssaker.
Kommunen skal blant annet sørge for at det er etablert et system for innsamling av
husholdningsavfall og at det gis nødvendig informasjon om avfallshåndtering til husstander og
bedrifter. I tillegg til den lovpålagte renovasjonsordningen, er det mange kommuner eller kommunale
selskaper som driver næringsrettet renovasjonsvirksomhet.
Renovasjon er omfattet av selvkostprinsippet 210, gjennom lovmessige krav om at selvkost skal danne
grunnlag for innbyggernes brukerbetaling.
De fleste kommuner har innført kildesortering og gjenbruk av avfall og søppel. Men omfanget av
dette varier noe mellom renovasjonsselskap/kommuner. Varierende kontroll av kildesortering og
gjenbruksordninger vil kunne føre til at ressurser ikke utnyttes godt nok. Videre kan avstand og pris
på levering være medvirkende til å påvirke grad av levering/resirkulering av avfall og søppel fra
virksomheter og privatpersoner. Det er en utstrakt forekomst av private avfallsplasser og brenning av

209

LOV 1981-03-13 nr 6 – Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
FOR 2004-06-01 nr 931 – Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
210
Rundskriv H-3/14 – Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester
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avfall og søppel, særlig gjelder dette for landlige områder. Det er risiko for at renovasjonsordninger
ikke fungere optimalt og bidrar til god bærekraft.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha lav til moderat risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Av kommuneplanens arealdel fremgår det at befolkningsvekst representerer store utfordringer for
kommuneøkonomien og medfører et økt arealbehov til kommunens tjenester, idrett, kultur,
parker/uteområder, teknisk infrastruktur som renovasjon, vei, vann og avløp med mer. Befolkningens
behov for kommunens tjenester og andre tilbud betyr store årlige investeringsbehov i form av
nybygging, tomtearealer og rehabilitering 211.
Det fremkommer i Framsikt at det skal etableres en kretsløpsbasert avfallshåndtering som fører til
reduksjon av restavfallsmengden med 30% i forhold til 2014-nivå, innen 2025. Dette måles i hentet
avfall per innbygger hentet hos husholdningene. Det er satt et mål om 50 % materialgjenvinning. Det skal
legges til rette for at Ås kommunes innbyggere sorterer riktig på gjenvinningsstasjonen. Når innføring av
ny renovasjonsløsning og etablering av ny(e) gjenvinningsstasjon(er) er ferdig i løpet av 2020, skal
driftsbidraget per innbygger ikke øke mer enn konsumprisindeksen de neste fem år 212.
Kommunen er medeier i Follo Ren, et interkommunalt renovasjonsselskap eid av kommunene Frogn,
Nesodden, Nordre Follo og Ås. Follo Ren har ansvar for innsamling, transport og behandling av avfall
som faller innenfor det til enhver tid gjeldende kommunale ansvarsområdet etter
Forurensningsloven, og supplerende bestemmelser gitt av sentrale forurensningsmyndigheter. Follo
Ren drives etter selvkostprinsippet.
Hver måned tømmer Follo Ren ca. 61 000 beholdere og fellesløsninger hos ca. 45 000 abonnenter (ca.
110 000 innbyggere), noe som årlig utgjør ca. 1,2 millioner tømminger 213.
Innspill fra kommuneadministrasjonen
Kommunen oppfatter Follo Ren som en fremoverlent og godt ledet organisasjon.
Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Husholdningsavfall»:
Ås
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Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva.
(gjelder rapporteringsåret+1)
Andel levert til materialgjenvinning inkl.
biologisk behandling
Selvkostgrad
Husholdningsavfall per innb. (fylke og land)

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 13

Akershus

Alle

2016

2016

2016

2016

2637

2716

2855

35

37,6

39,2

41,5

..

..

..

100

100

100

100

0,0

0,0

0,0

..

..

0

0

..

..

..

211

Ås kommune, Kommuneplanens arealdel.
Framsikt. Ås kommune. Vann, avløp og renovasjonstjenester.
213
Follo Ren, Om Follo Ren.
212
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KOSTRA-tallene viser at årsgebyret på avfallstjenesten har vært uendret de siste fire årene. Dette er
lavere enn gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner og i landet for øvrig. Det har vært en økning i
andel levert til materialgjenvinning de siste fire årene.
Kommunebarometeret viser at Ås kommune er rangert som
den 27. beste kommunen i Norge innenfor sektoren Vann,

Kommunebarometeret

avløp og renovasjon.

Ås kommunes rangering innenfor

Selskapskontroll

VANN, AVLØP OG RENOVASJON

området

Follo distriktsrevisjon IKS gjorde en selskapskontroll av Follo
Ren i 2015. Selskapskontrollen var et fellesprosjekt for Ski,

2018

2019

2020

149

20

27

Ås, Oppegård, Frogn og Nesodden kommuner. Revisjonen
konkluderte da med at Follo Ren driver mål- og kostnadseffektivt. Selskapet etterlever systemer for
internkontroll. Etter statens regelinnstramming for luktutslipp i 2012 ble Kretsløp Follos sorterings- og
biogassanlegg prosjektert på nytt, og revisor fant at Follo Rens rutiner for kvalitetssikring av nye
investeringsprosjekter er gode. Eierne står for en aktiv styring av selskapet.
Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at renovasjon er blant kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og organisering av drift.
Det fremkommer av svarene at politikerne vurderer renovasjon gjennomsnittlig som viktig til veldig
viktig del av kommunens oppgaver. På spørsmål knyttet til om vann og avløp er et område politikerne
vil prioritere i forvaltningsrevisjoner fremover, svarer 5,3 % av respondentene at dette er et område de
mener bør prioriteres.
Kommunespesifikk risiko
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

5.3.4.

Sannsynlighet
Viktighet

Liten

Konsekvens

Moderat

Viktig til veldig viktig

Prioritert av

5,3 %

Brann- og redningstjenester

Brann og redningstjenester reguleres i hovedsak av brann- og eksplosjonsvernloven 214.
Loven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot
ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser,
og kommunen har en sentral rolle i dette arbeidet. Dette er blant annet regulert i forskrift om

214

LOV 2002-06-14 nr 20: Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)
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kommunal beredskapsplikt 215, Kommunens samfunns- og arealplanlegging er også sentralt i
arbeidet med brannvern. Kommunen plikter å sørge for etablering og drift av et brannvesen.
Brannvesenets oppgaver er å sørge for beredskap ved brann og å drive forebyggende arbeid.
Det forebyggende arbeidet innebærer blant annet kartlegging av brannobjekt og utsatte grupper,
samt tilsyn og feiing av fyringsanlegg i bygninger. Fra og med 01.01.2016 er fritidsboliger omfattet av
kommunens plikt til å drive tilsyn og feiing av fyringsanlegg.
Feiertjenesten er omfattet av selvkostprinsippet 216, gjennom det lovmessige kravet om at brukerne
av tjenesten bør bære kostnadene forbundet med tjenestene. Kommunen er imidlertid ikke pålagt
full kostnadsdekning.
Responstid, tilstrekkelig utstyr, kompetanse og bemanning er sentralt for sikkerhet og redning i
kommunen. Mange kommuner samarbeider om brann og redning. På grunn av statlig pålagte
endringer i politiet er det stadig oftere brann og redningstjenesten som kommer først til
ulykkessteder. Dette kan føre til et større og annerledes behov for kompetanse.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat til høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Ås kommune er medeier i Follo Brannvesen IKS. Follo Brannvesen eies av Enebakk, Frogn, Nesodden,
Nordre Follo og Ås. Brannvesenet i Follo rykker ut til 2000 oppdrag årlig. Kommunene dekker et areal
på 780 kvadratkilometer og har til sammen 125 000 innbyggere.
Follo Brannvesen er organisert i tre avdelinger; forebyggende avd., salg- og markedsavd., og operativ
avd. Deres oppgave er å forvalte brann, feiing- og redningstjeneste for eierkommunene. Av
brannvesenets fem brannstasjoner, ligger Korsegården brannstasjon i Ås.
Brannvesenets virksomhet finansieres gjennom driftstilskudd fra eierkommunene. Driftstilskuddet
fastsettes årlig av brannvesenets representantskap. Ås kommune har 15% eierandel og ansvarsdel i
selskapet 217.
I Follo Brannvesen IKS sin økonomiplan 2020-2023 redegjøres det for utfordringer som kom frem i
ROS-analyse av virksomheten knyttet til forventet høy befolkningsvekst, bygging av høyhus, utvikling
av næringsområder.
Brannvesenet har også gjort en beredskapsanalyse. Beredskapsanalysen avdekket behov for
fremtidig kompetanse, bemanning og materiell/utstyr. Operativ avdeling oppgir å ha en altfor lav
bemanning for å klare å dekke opp for ferie og sykdom, og samtidig sørge for at kravene til
minimumsbemanning opprettholdes. Per i dag har Follo brannvesen 14 stillingshjemler for å dekke

215
216
217

FOR-2011-08-22-894, Forskrift om kommunal beredskapsplikt
Rundskriv H-3/14 – Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester
Follo Brannvesen IKS, Selskapsavtale for Follo Brannvesen IKS.
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inn en minimumsbemanning på 13 stillinger. Dette medfører behov for omfattende bruk av vikarer
hver uke. 2019 har vist et stort og udekket behov for bruk av vikarvakter. Basert på behovet for å
opprettholde minimumsbemanning er det lagt inn en økning i budsjett på kr 800 000,- Konsekvensen
ved ikke å øke vikarbudsjettet er at Follo brannvesen økonomisk ikke vil ha forutsetninger for å
opprettholde kontinuerlig minimumsbemanningen, herunder godkjent røykdykkertjeneste 218.
Follo brannvesen IKS er medeier Øst 110-sentral IKS sammen med andre kommuner i østre Viken.
110-sentralen skal opprettholde kommunikasjon med den som melder ulykken, mottak og
registrering av nødmeldinger, alarmering av mannskaper og kommunikasjon med innsatsstyrkene,
samt samordning med nødalarmeringssentralene for helse og politi. Selskapet skal sikre alarmering
og utkalling av tilstrekkelig innsatsstyrke og overordnet vakt etter mottak av nødmelding, samt sikre
best mulig støtte, informasjon, og samordning til innsatsstyrke, stab og relevant ledelse 219.
I Helhetlig risiko- og vesentlighetsanalyse fremkommer det at kommunen har vurdert
naturhendelser, hvor skogbrann kan oppstå, eller store ulykker som industriulykke, tunnelulykke,
togulykke, brann i større anlegg eller i sentrum er mulige senario.
Innspill fra kommuneadministrasjonen
Kommunen forteller at de har liten innsikt i hvordan Follo Brannvesen driftes. Kommunen er fornøyd
med tilbudet av brann- og redningstjenester.
Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Brann og ulykkesvern»:
Ås

Publiserte tall per 26. mars 2020

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 13

Akershus

Alle

Brutto driftsutgifter til funksjon (konsern):
•

338 og 339 pr. innbygger (1000 kr)

1126

1150

1175

1197

1180

978

1203

•

339 pr. innbygger (1000 kr)

866

936

894

866

952

739

969

•

338 per innbygger (1000 kr)

260

214

281

332

228,0

239,0

233,0

628

651

655

665

824

711

879

Netto driftsutgifter til funksjon (konsern):
•

338 og 339 pr. innbygger (kr)

•

338 pr. innbygger (kr)

40

-1

57

54

66

75

67

•

339 pr. innbygger (kr)

588

652

598

611

758

637

812

Årsverk i brann- og ulykkesvern
per 1000 innbyggere

1

0,7

0,7

0,71

..

0,68

0,71

Årsverk til forebygging, funksjon 338,
per 1000 innbyggere

0

0,19

0,18

0,19

..

0,18

0,24

Årsverk til beredskap, funksjon 339,
per 1000 innbyggere

0

1

1

1

..

0,5

0,47

10

6

12

5

1160

259

2967

5

4

15

9

2987

519

8183

Antall bygningsbranner
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året

Funksjon 338 = Forebygging av branner og andre ulykker | Funksjon 339 = Beredskap mot branner og andre ulykker

218

Follo brannvesen IKS, Økonomiplan 2020-2023.
Brønnøysundregisteret, Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret. Øst 110-sentral IKS. Hentet fra:
https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=820351282
219
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KOSTRA-tallene viser at brutto driftsutgifter til forebygging av branner og andre ulykker (338) og
beredskap mot branner og andre ulykker (339) har holdt seg forholdvis stabilt de siste årene. De
ligger også på nivå med andre kommuner i fylket og litt under landet for øvrig. Årsverk til beredskap
har vært stabilt de siste årene og er høyere enn gjennomsnittet for fylket og landet.
Forvaltningsrevisjon
Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll innenfor området de siste
årene.
Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at brann- og redningstjenester er blant kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og
organisering av drift. Det fremkommer av svarene at politikerne vurderer brann- og redningstjenester
som en viktig del av kommunens oppgaver. På spørsmål knyttet til om brann- og redningstjenester er
et område politikerne vil prioritere i forvaltningsrevisjoner fremover, svarer 0 % av respondentene at
dette er et område de mener bør prioriteres.
Kommunespesifikk risiko
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:

Sannsynlighet

Politikernes vurdering:

5.3.5.

Viktighet

Moderat

Konsekvens

Veldig alvorlig

Viktig

Prioritert av

0,0 %

Vei, park og idrettsanlegg

Kommunale veier reguleres av veglova 220, og formålet er å sikre at planlegging, bygging, vedlikehold
og drift av offentlige og private veier sikrer en trygg og god trafikkavvikling som trafikantene og
samfunnet er tjent med, og som tar hensyn til naboer, et godt miljø og andre samfunnsinteresser.
Parker og grøntområder reguleres gjennom plan og bygningsloven 221, og ved behandling av
reguleringsplaner skal kommunen ta hensyn til arealformål til grøntstruktur som naturområder,
turdrag, friområder og parker.
I «Den norske idrettsmodellen» 222 fremgår det at:
Statlige tilskudd til idrettsformål utgjør et viktig bidrag til utviklingen av idrett og fysisk
aktivitet i Norge. Det er likevel slik at det er kommunene som er den viktigste offentlige
bidragsyteren når det gjelder å skape gode rammebetingelser for lokal idrettsaktivitet. Dette

220

LOV 1963-06-21 nr 23: Lov om vegar (veglova)
LOV 2008-06-27 nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven), § 12-5.Arealformål i reguleringsplan
222
Meld. St. 26 2011–2012: Den norske idrettsmodellen
221
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gjelder både i forhold til bygging og drift av idrettsanlegg og i forhold til drifts- og
aktivitetstilskudd til lokale idrettslag. Tilrettelegging for idrett er ikke en lovpålagt oppgave
for kommunene. Tilskudd til idrettsformål vil derfor i stor grad være påvirket av
kommuneøkonomien. Tall fra SSB viser likevel en klar økning i kommunenes utgifter til idrett
de siste årene.
Kommunen samarbeider med idretten gjennom et idrettsråd. Idrettsråd er et organ bestemt ut fra
Norges idrettsforbunds lovnorm 223, og formålet er at det skal være en arena for samarbeid mellom
idrettslag, idrettskrets og kommunen.
Standard og vedlikehold av veier er viktig for å forhindre ulykker. Ut fra ett folkehelse- og
trivselsperspektiv er det viktig med idrettsanlegg og parker.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Vei
Det er tjenesteområdet Samferdsel som har ansvar for forvaltning av det kommunale veinettet,
inkludert parkering, trafikksikkerhet og fremkommelighet. Tjenesten har ansvar for 224:
-

Drift og vedlikehold av kommunale veier, veilys, parkeringsanlegg, plasser og torg

-

Gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak i henhold til tiltaksplan for trafikksikkerhet

-

Håndhevelse av parkeringsbestemmelsene i parkeringsforskriften og
vegloven/trafikkreglene

-

Ivareta vei- og trafikkfaglige interesser i reguleringsplaner og byggesaker

I forbindelse med økt utbygging i kommunen blir det flere kommunale veier som skal driftes og
vedlikeholdes. I tillegg er det krav om at stadig flere skal gå og sykle, og det skal legges bedre til
rette for disse gruppene, blant annet ved bygging av flere gang-/sykkelveier og bedre vedlikehold.
Kommunen ønsker å legge bedre til rette for gående og syklende vinterstid. Dette krever ekstra
ressurser fordi brøytemannskapene må ut på mindre snømengder enn gjeldende brøyteinstruks
tilsier. Dersom dette målet skal nås, må det tilføres økte ressurser.
Kommunen redegjør i Framsikt for at det er knapt med ressurser i enheten og fortløpende
driftsoppgaver må prioriteres. Dette medfører at det ikke er rom for planlegging og utvikling av
tjenesteområdet. Med betydelig vekst i Ås vil utfordringene øke. Dette går på bekostning av langsiktig
vedlikehold av både gatenett, veilys og veigrøfter. Manglende vedlikehold av grøfter og sandfang
øker faren for tilbakeslag og flom. Over tid vil kostnadene til akutte reparasjoner øke og samlet
overstige kostnadene som er forventet med et mer planmessig vedlikehold 225.

223

LOV for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, vedtatt på Idrettstinget 2019, med virkning fra 1. januar 2020.
Framsikt. Ås kommune. Samferdsel.
225
Framsikt. Ås kommune. Samferdsel.
224
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Sykkelvei
Ås kommune har utarbeidet en Sykkel- og gåstrategi som fastsetter målsettinger om økt andel
syklende og gående i kommunen. Innen 2030 skal sykkelandelen utgjøre minst 17% av alle reiser (9% i
2016) og gangandelen 25% (20% i 2016). 80% av barn og unge skal gå/sykle til skolen. For å nå målene
foreslås det at kommunen, i samarbeid med fylkeskommunen og andre aktører, gjør en målrettet
satsing gjennom åtte hovedinnsatsområder226:
•

Mest mulig sammenhengende gang- og sykkelveinett

•

God sykkelparkering

•

Arealplanlegging som legger til rette for mer sykling og gange

•

Bedre sikkerhet for syklister og fotgjengere

•

Prioritert vedlikehold/drift av gang- og sykkelanlegg

•

Kampanjer for å øke andel gående og syklende

•

Tilrettelegge for bruk av sykkel til/fra arbeid – samarbeid med næringsliv

•

Tilrettelegge for sykling og gange til/fra skole, barnehage og fritidsaktiviteter – samarbeid
med skolene/FAU

•

Strategien beskriver nødvendige rutiner og tiltak innen hvert hovedinnsatsområde for å nå
målene.

Tiltaksplan for sykling og gange er den konkrete oppfølgingen av sykkel- og gåstrategien for neste
fireårsperiode, og skal rulleres årlig. Våren 2019 ble tiltaksplanen rullert for første gang. Ifølge Ås
kommune ble innbyggere, lag og foreninger invitert til å gi innspill til den eksisterende tiltaksplanen
(2019-2022). Tiltaksplan for sykling og gange 2020-2023 ble vedtatt i kommunestyret 19.06.2019.
Tiltaksplanen beskriver tiltak innenfor de åtte hovedinnsatsområdene i Sykkel- og gåstrategien.
Tiltakene i handlingsplanen og den jevne innsatsen i kommunen og hos andre aktører er nødvendig
for å oppnå de vedtatte målene i strategien. Dette omfatter infrastruktur-tiltak som nye gang- og
sykkelanlegg, sykkelparkering, en plan for opptrapping av drift og vedlikehold av gang- og
sykkelanlegg og ulike kampanjer og informasjonsarbeid.
Tiltaksplanen for 2020-2023 er et viktig grunnlag for kommunens handlingsprogram og økonomiplan
2020-2023, samt grunnlag for å søke økonomisk støtte fra stat og fylke. Midler til infrastrukturtiltak og
prosjekter i Ås kommune som faller under fylkeskommunens ansvarsområde blir fastsatt i Akershus
fylkeskommunens (AFK) handlingsprogram for samferdsel og påfølgende budsjettprosesser.
Park
Tjenesten Rekreasjon i tettsted omfatter forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens
parkområder, samt uteareal i skoler, barnehager og ved kommunale institusjoner. Tjenesten
Naturforvaltning og friluftsliv omfatter forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens statlige
sikrede friluftsområder, ski-/lysløyper, utbedring og skilting av turstier i samarbeid med frivillige 227.

226
227

Ås kommune, Strategi og tiltaksplan for mer sykling og gange i Ås kommune.
Framsikt. Ås kommune. Fysisk planlegging, natur og nærmiljø.
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Idrettsanlegg
Det er eiendomsavdelingen som forvalter, drifter og vedlikeholder kommunenes portefølje av
idrettsanlegg.
Det fremgår i Framsikt at kommunen forventer vekst og fortetting, spesielt i Ås sentralområde, og at
det bør på sikt planlegges flere idrettsanlegg i Ås. For å få til en effektiv planlegging av idrettsanlegg
er det nødvendig med god samhandling med idretten, også på kommuneplannivå. Gjennom
rådmannens plan for ny organisering mener kommunen fokuset på idretten styrket228.
Ås kommune har utarbeidet Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv. Planen rulleres årlig og er en
del av kommunens handlingsprogram. Planen gir en oversikt over hvordan nye tiltak er tenkt
finansiert, enten eller i en kombinasjon av kommunale midler, spillemidler og private midler. Planen
gir også en oversikt over hvem som har ansvaret for utbygging eller oppdragering av
idrettsanleggene og friarealene i kommunen 229.
Kommunen skal bygge en flerbrukshall i samarbeid med Ås videregående skole. Denne er planlagt
ferdigstilt sommeren 2022.
Innspill fra kommuneadministrasjonen
Kommunen forteller at de har valgt å utføre vedlikehold på veilys i større bolker, ettersom dette er
mest kostnadseffektivt. Dette gir en del klager fra innbyggere.
Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Samferdsel»:
Ås

Publiserte tall per 26. mars 2020

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 13

Akershus

Alle

Andel km tilrettelagt for syklende som
kommunen har ansvaret for av alle
kommunale veier

26,7

26,7

26,7

26,7

20,6

27

15,4

Andel kommunale veier og gater med
belysning av alle kom. veier og gater

81

81

81

81

81,3

83,6

64

Utgifter til vedlikehold av kommunale veier
og gater av totale netto. driftsutgifter til
kommunale veier og gater

39,8

41,4

38,7

40,6

25,5

18,5

28,8

Andel kommunale veier og gater uten fast
dekke av alle kommunale veier og gater

5,7

5,7

5,7

5,7

12,8

14,1

26,4

Brutto driftsutgifter til samferdsel per innb.

923

995

1072

1110

1587

1121

1764

Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs
kom. veier og gater per kilometer belyst vei

24753

27824

28094

32212

22739

21113

21765

Brutto investeringsutgifter til kommunale
veier og gater per innbygger

274

330

61

627

1138

1148

1501

Antall km tilrettelagt for syklende som er
et kommunalt ansvar

28

28

28

28

2358

699

5738

Netto driftsutgifter til kommunale veier og
gater per innbygger

864

931

999

1061

1035

999

1111

Netto driftsutgifter til kommunale veier og
gater per km

158724

178086

193552

208686

193895

244029

159972

228
229

Framsikt. Ås kommune. Kultur-, idrett- og fritidstjenester.
Ås kommune, Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv.
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KOSTRA-tallene viser at Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger har
økt de siste fire årene, men ligger likevel under sammenlignbare kommuner, fylket og
landsgjennomsnittet. Antall kilometer tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar har vært
uendret de siste fire årene.
Forvaltningsrevisjon
Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor området de siste årene.
Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at vei, park og idrettsanlegg er blant kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og
organisering av drift. Det fremkommer av svarene at politikerne vurderer vei, park og idrettsanlegg
som moderat til viktig del av kommunens oppgaver. På spørsmål knyttet til om vei, park og
idrettsanlegg er et område politikerne vil prioritere i forvaltningsrevisjoner fremover, svarer 0 % av
respondentene at dette er et område de mener bør prioriteres.

Kommunespesifikk risiko
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

5.3.6.

Sannsynlighet
Viktighet

Moderat

Konsekvens

Moderat

Moderat til viktig

Prioritert av

0,0 %

Landbruk

Hovedoppgavene til kommunenes «Landbrukskontor» knytter seg til tilskudds- og lovforvaltning.
Områdene reguleres av blant annet jordlova 230, konsesjonsloven 231, skogbrukslova 232, lov om
motorferdsel i utmark 233, viltloven 234, naturmangfoldloven 235, plan- og bygningsloven 236 og
friluftsloven 237. I tillegg kommer en rekke forskrifter og rundskriv.
Kommunene har oppgaver knyttet til saksforberedelse og kontroll av ulike tilskuddsordninger i
landbruket. Videre har kommunene både myndighet og tilsynsoppgaver etter konsesjonsloven i
forbindelse med eierskifte, og etter jordloven i forbindelse med nydyrking, deling eller
omdisponering av jordbrukseiendom, og i forbindelse med driveplikt. Kommunen har også ansvar for

230

LOV 1995-05-12 nr 23: Lov om jord (jordlova)
LOV 2003-11-28 nr 98: Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv.
232
LOV 2005-05-27 nr 31: Lov om skogbruk (skogbrukslova)
233
LOV 1977-06-10 nr 82: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven)
234
LOV 1981-05-29 nr 38: Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven)
235
LOV 2009-06-19 nr 100: Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)
236
LOV 2008-06-27 nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
237
LOV 1957-06-28 nr 16: Lov om friluftslivet (friluftsloven)
231
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å kontrollere at skogbruksloven følges, og kan fastsette meldeplikt for planer om hogst og tiltak
knyttet til foryngelse og stell av skog.
Saksbehandling og forvaltning av landbruk og vilt er viktig sett opp mot bærekraft, rekreasjon,
næringsutvikling og ressursutnyttelse i lokalsamfunnet. Men det er et område med begrenset lokal
myndighet. Området er styrt av både statelige lovverk og tilskuddsrammer og til dels internasjonale
avtaler om å ivareta sjeldne arter, samt å hindre spredning av uønskede arter.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Ås kommune er en landbrukskommune og har sammen med Follokommunene Vestby, Frogn,
Nesodden og Nordre Follo et felles landbrukskontor. Det fremgår av årsmeldingen 2019 til Follo
landbrukskontor at samarbeidet er organisert som et vertskommunearbeid etter kommunelovens §
28-1b med Ås som vertskommune. Rådmennene i Follokommunene delegerer kurante saker og saker
uten prinsipiell betydning til rådmannen i Ås som delegerer videre til landbrukssjefen via
kommunalsjef for teknikk, samfunn og kultur.
Det fremkommer av Landbruk i Ås - status og utfordringer, at det i Ås er en svært høy andel av arealet
fulldyrka jord, nærmere 40 %. Ca. 45 % er produktiv skog. Til sammen er nærmere 85 % av arealene
produktive landbruksarealer. Det er under 90 aktive landbruksforetak i Ås, men det er i alt 267
registrerte landbrukseiendommer med dyrka jord. Det produseres korn med en førstehåndsverdi på
ca. 40 millioner kroner per år i Ås, og brødkorn til ca. 10 millioner brød hvert år. Kornavlingene i Ås er
av de aller største i landet.
Antall sysselsatte i landbruksnæringen i Ås er under 100, men landbruket har ringvirkninger til andre
næringer som bygg og anleggsnæring, håndverksbedrifter av ulike slag, transportnæringen etc.
I Ås er ca. 85 % av den dyrka jorda åkerareal med kornproduksjon. Åpen åker medfører fare for
avrenning av næringsstoffer, erosjon og utslipp av klimagasser. Det er satt inn mange virkemidler i
landbrukspolitikken for å redusere miljøpåvirkningen av landbruksdrift. Det har til nå vært størst fokus
på vannforurensning, men klimatiltak i landbruket blir viktig framover.
Regionalt Miljøprogram – regionale miljøtilskudd og miljøkrav for jordbruket i Oslo og Akershus (RMP)
fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus omhandler økonomiske virkemidler for å hindre forurensning fra
jordbruksarealer og for pleie av kulturlandskapet. Det ble innvilget i alt kr 2,4 millioner kroner til disse
formålene i Ås i 2019. Follo totalt (uten Enebakk) fikk til sammen vel 8 millioner til formålene.
Det fremgår av årsmeldingen 2019 for Follo landbrukskontor at de mottok 250 søknader for erstatning.
Det var korn- og gressvekster som ble hardest rammet. Det ble utbetalt ca. 39 millioner kroner i
erstatning for avlingsskader i Follo forårsaket direkte av tørken i 2018. I Ås mottok landbruket 8 433
504 kr i erstatning.
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Innspill fra kommuneadministrasjonen
Kommunen opplever at vertskommunesamarbeidet knyttet til Landbrukskontoret fungerer godt.
Kommunen har inntrykket av at det et godt samarbeidet mellom Landbrukskontoret og
landbruksorganisasjonene.
Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Landbruk»:
Ås

Publiserte tall per 26. mars 2020

Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning
og landbruksbasert næringsutvikling i
prosent av totale netto driftsutgifter

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 13

Akershus

Alle

0

0,1

0,1

0,2

38

830

0,1

0,1

0,1

Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning
korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr)

1

2

2

2

219

184

421

211

167 770

908

758

Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning
og landbruksbasert næringsutvikling per
landbrukseiendom (1000 kr)

5,5

9,9

11,1

9,8

..

..

..

Landbrukseiendommer

221

221

219

226

..

..

..

89

85

83

87

..

..

..

Jordbruksareal i drift (dekar)

40326

39505

39084

40361

..

..

..

Produktivt skogareal (dekar)

42761

42761

42983

42951

..

..

..

Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til
andre formål enn landbruk (dekar)

440,5

0

19,6

31

3967

672

9173

Omdisponering av dyrka jord til andre
formål enn landbruk (dekar)

239

0

0,4

18,7

1190

332

4600

201,5

0

19,2

12,3

2777

340

4573

109

0

27

0

5073

502

27493

22

5

12

6

1462

60

63

Jordbruksbedrifter

Omdisponering av dyrkbar jord til andre
formål enn landbruk (dekar)
Godkjent nydyrka areal (dekar)
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov

KOSTRA-tallene viser at landbrukseiendommene stort sett har holdt seg stabile. Jordbruksbedrifter,
produktivt skogareal og jordbruksareal viser ingen vesentlige endringer i perioden. Det foreligger
ingen innrapporterte gjennomsnittstall for andre kommuner, fylket eller landet. I årene 2016-2019 har
kommunen omdisponert flere hundre dekar dyrkbar jord. Det er likevel lavere enn for Akershus og
KOSTRA-gruppe 13.
Forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalgene i Ås, Ski, Nesodden, Frogn og Vestby gikk høsten 2017 sammen om å bestille
forvaltningsrevisjonsprosjektet Follo landbrukskontor av Follo distriktsrevisjon.
Revisjonen fant at Follo landbrukskontor har etablert rutiner som sikrer effektivitet, kvalitet, åpenhet
og likebehandling i saksbehandlingen. Det er etablert rutiner for samarbeidet mellom
landbrukskontoret og den enkelte kommuneadministrasjon som sikrer at saker blir behandlet i
henhold til rett regelverk.
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Follo landbrukskontor ivaretar interessene til deltakerkommunene. De folkevalgtes mulighet for
innsyn og kontroll med saksbehandlingen og driften er ivaretatt. Kommunikasjonen med
deltakerkommunene kan likevel forbedres.
Effektiviseringsgevinst for deltakerkommunene i Follo landbrukskontor oppnås sammenlignet med
kommuner som løser landbruksoppgavene i egen administrasjon. Interkommunalt samarbeid i lokal
landbruksforvaltning gir stordriftsfordel. Follo landbrukskontor drives i tråd med målet om høy
kvalitet i oppgaveløsningen, redusert sårbarhet og effektiviseringsgevinst. Follo landbrukskontor er
et veldrevet regionalt landbrukskontor.
Revisjonen kom da med følgende anbefalinger:
•

Follo landbrukskontors rutinebeskrivelser bør oppdateres årlig.

•

Brukerundersøkelse av gårdbrukere og deltakerkommuner bør utføres hvert tredje år. Ås
kommune har delegert viltforvaltning til Follo landbrukskontor. De andre
deltakerkommunene bør vurdere å følge etter.

Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at landbruk er blant kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og organisering av drift. Det
fremkommer av svarene at politikerne vurderer landbruk som en moderat til viktig del av kommunens
oppgaver. På spørsmål knyttet til om landbruk er et område politikerne vil prioritere i
forvaltningsrevisjoner fremover, svarer 10,5 % av respondentene at dette er et område de mener bør
prioriteres.
I samtaler med politikere i kommunen fremkommer det at de folkevalgte er bekymret for hvordan
klimaendringer påvirker landbruket ved eksempelvis ekstrem tørke, slik det var vår og sommer 2018,
og ved jordskred. De spør om kommunen er klarer å tilpasse seg klimaendringer.
Kommunespesifikk risiko
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:
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Sannsynlighet
Viktighet

Moderat

Konsekvens

Moderat

Moderat til viktig

Prioritert av

10,5 %
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6. Risikovurdering – Organisasjonsperspektivet
Organisasjonsperspektivet tar for seg hvordan kommunen er organisert og hvilken styring og
organisering den har for å nå de oppsatte mål for tjenesteproduksjonen, samt hvordan
saksbehandling og interne tjenester blir ivaretatt. Organisasjonsperspektivet retter fokuset mot om
tjenesteproduksjonen, og støttefunksjoner til disse, er effektiv og i tråd med lover og regler.

6.1. Organisering
Kommuneloven gir klare føringer for hvordan en kommune skal organiseres. Den mest utbredte
styreformen er formannskapsmodellen, men det er også åpnet for at man kan benytte parlamentarisk
styreform 238. Kommunens øverste folkevalgte organ er kommunestyret 239 som ledes av ordfører 240.
Under kommunestyret skal det opprettes et formannskap og flere utvalg og/eller råd.
Kommunestyret har det øverste ansvaret for å kontrollere kommunens virksomhet 241, og skal velge
et kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på deres vegne 242. Kontrollutvalget er direkte
underlagt og rapporterer til kommunestyret.
Kommunestyret skal ansette en kommunaldirektør, som skal være leder for kommunens
administrasjon 243. Ut over dette legger kommuneloven ikke føringer for hvordan kommunen skal
organiseres administrativt.
Valg av administrativ organisasjonsmodell kan ha betydning for vurdering av risiko. Hvor mange
nivåer man velger vil ha betydning for nærhet til eventuelle situasjoner, samt hvor mange enheter
eller personer en leder skal følge opp.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat til høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Vi viser også til den generelle beskrivelsen av kommunens organisering under kapittel 3.2.
Ås kommune gjennomførte en omorganisering med ikrafttredelse i utgangspunktet 1.1 2019. Det ble
innført et nytt ledelsesnivå med fire kommunalsjefer som leder hvert sitt kommunalområde. Tre
kommunalområder omfatter tjenesteproduksjon og samfunnsoppdrag, de er videre inndelt i åtte
virksomheter. Det fjerde kommunalområdet dekker de sentrale stabsfunksjoner. Kommunalområde

238

Kommuneloven (2018) Kapittel 10. Parlamentarisk styreform
Kommuneloven (2018) Kapittel 5. Kommunal organisering. Folkevalgte organer.
240
Kommuneloven (2018) Kapittel 6. Ordfører
241
Kommuneloven (2018) § 22-1. Kommunestyrets og fylkestingets kontrollansvar
242
Kommuneloven (2018) § 23-1. Kontrollutvalget
243
Kommuneloven (2018) kapittel 13, Administrasjonen
239
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Oppvekst og læring består av 20 enheter, Kommunalområde Helse og mestring består av åtte
enheter mens kommunalområde Teknikk, samfunn og kultur består av 11 enheter.
I årsmelding for 2019 244 framgår det at med ny organisasjonsmodell fulgte nye rapporteringsområder,
nye delegeringer, nye prosesser og rutiner. Nytt lederledd kom på plass i perioden april-oktober.
Overgangen var til tider krevende. Omstillingsprosjektet har ikke fått de resultatene det skulle i 2019.
Dette vil følges tett i 2020.
Rådmannen har opplyst at stillingen som kommunalsjef for organisasjon og fellestjenester er vakant.
Rådmannen ivaretar oppgaver som tillegger denne kommunalsjefen. Det vil ikke vil bli ansatt en
person i denne stillingen med det første.
Kommuneledelsen har redegjort for at alle vakante stillinger skal gjennomgås av
bemanningsutvalget før de lyses ut. Bemanningsnormene skal imidlertid holdes. Organisasjonen
vurderes derfor løpende, men store endringer gjøres ikke.
Innspill fra kommuneadministrasjonen
Kommuneadministrasjonen ser at resultatene av omstillingsprosjektet som ble igangsatt i 2019 vil i
større grad vise seg i 2021, enn i 2020. Kommuneadministrasjonen ser at ettersom de nå holder igjen
stillinger, så kan dette påvirke saksbehandlingstiden. De forteller at det er ressurskrevende å
rapportere til politikerne månedlig fremfor hver tertial, men at det er et godt virkemiddel for å sikre
oversikt og det har bedret den økonomiske internkontrollen for virksomhetslederne.
Forvaltningsrevisjon
Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjoner på området de siste årene.
Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever organiseringen av kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og organisering av drift. Det
fremkommer av svarene at politikerne vurderer organiseringen som en moderat til viktig del av
kommunens oppgaver. På spørsmål knyttet til om organisering er et område politikerne vil prioritere i
forvaltningsrevisjoner fremover, svarer 5,3 % av respondentene at dette er et område de mener bør
prioriteres.
Kommunespesifikk risiko
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

244

Sannsynlighet
Viktighet

Moderat

Konsekvens

Moderat

Moderat til viktig

Prioritert av

5,3 %

Ås kommune, Årsmelding 2019.
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6.2. Økonomisk situasjon
Kommuneloven omfatter regler for langsiktig og bærekraftig økonomiforvaltning, for å trygge det
finansielle grunnlaget for velferdstjenestene, og tilliten til at ressursene forvaltes på beste måte.
Kommuner skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid.
Mange elementer kan påvirke
en kommunes økonomiske
situasjon. Kommunene får en
stor andel av sine inntekter
gjennom overføringer fra
staten, som rammetilskudd
(innbyggertilskudd og
regionalpolitiske tilskudd),
Øremerkede tilskudd,
skatteinntekter og
egenbetalinger.
Inntektsnivået til kommunene
avhenger av flere variable, og
demografi vil ofte ha en

Figur 1 - Illustrasjon fra Kommunal og moderniseringsdepartementet

betydning. Er det en
tilflyttings- eller fraflyttingskommune? Hvilket utdanningsnivå innbyggerne i en kommune har vil ofte
påvirke skatteinntektene til kommunen. Enkelte kommuner har også vesentlige inntekter fra sine
naturressurser, som for eksempel kraft.
Kostnadssiden er ofte bundet opp til investeringskostnader, driftskostnader på bygg og
lønnskostnader. Dette er ofte ikke kostnader som kan endres drastisk over kort tid.
Hvis økonomiplan eller budsjett vedtas med merforbruk, eller regnskapsmessig merforbruk ikke
inndekkes innen fristen, innebærer det økonomisk ubalanse, og det medfører innmelding i registeret
om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK). 245
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat til høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Vi viser også til den generelle beskrivelsen av kommunens økonomi under kapittel 3.3.
Av handlingsprogrammet framgår det at budsjettet for 2020 medfører at det vil brukes 8,8 mill. kr av
disposisjonsfond for å skape balanse 246. I 2021 budsjetteres det med et 3,6 mill. kr i positivt
driftsresultat og fra 2022 17-18 mill. kr i driftsresultat. Den positive resultatutviklingen i perioden

245
246

Kommuneloven (2018) kapittel 28. Statlig kontroll med kommuner og fylkeskommuner med økonomisk ubalanse
Ås kommune, Handlingsprogram med økonomiplan og budsjett 2020-2023.
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skyldes at Kommunestyret i budsjettbehandlingen vedtok et uspesifisert innsparingskrav på 10-20
mill. kr årlig fra 2021.
Regnskapet for 2019 247 viste et negativt resultat på 34 mill.kr. Kommunens driftsutgifter ble 100,6 mill.
kr høyere enn budsjettert. Dette må sees opp mot kommunens driftsinntekter som ble 47,7 mill. kr
høyere enn budsjettert. Dette var i stor grad sykerefusjoner og fødselspenger som skal dekke
lønnsutgifter og kjøp av vikartjenester ved sykefravær og fødselspermisjoner. Kommunens regnskap
ble vedtatt av kommunestyret 17.6.2020. I vedtaket ble det påpekt at «Det bemerkes at
formannskapet ser svært alvorlig på overforbruket i etatene og er bekymret over manglende rutiner
og manglende varsling om mulig overforbruk. Rådmannen har ikke fullmakt til å gå ut over de
vedtatte budsjettrammer og formannskapet/kommunestyret burde ha vært varslet på et tidligere
tidspunkt for å kunne sette inn korrigerende tiltak. Formannskapet ber om at rådmannen redegjør for
hvilke korrigerende tiltak som er iverksatt og hvordan sikre at vedtatte budsjettrammer holdes».
Rådmannen skriver i handlingsprogrammet 2020-2023 at den største utfordringen de nærmeste
årene er at økonomien ikke samsvarer med ambisjonsnivået. Ås kommune har gjennomført store
investeringer for framtiden, og flere investeringer står for tur. Samtidig har befolkningsveksten vært
lavere enn forutsatt og vil være lav de nærmeste årene. Dette gir lavere inntekter enn planlagt og
veksttilskuddet reduseres. Lav befolkningsvekst er en generell trend, men dette setter kommunen i
en situasjon hvor vi har flere store og flotte bygg for framtidig kapasitet, men utfordres på å levere
tjenester på dagens nivå framover.
Kommunens økonomiske situasjon er svak og meget utfordrende. Ås kommune har et omfattende
innsparingsbehov. Med utgangspunkt i rådmannens budsjettforslag er det for hvert år i planperioden
et behov for innsparinger til en verdi av 33-34 mill. kr for å nå måltallet om 1 % netto driftsresultat.
Etter kommunestyrets budsjettvedtak og endringer er 2020 budsjettert med 9 mill. kr i negativt netto
driftsresultat. I 2021 er det vedtatt å innarbeide 10 mill. kr i uspesifiserte innsparinger som gir 3,7 mill. i
driftsresultat og 20 mill. kr i innsparinger fra 2022. Det er først fra 2022 at vilkårene for den
økonomiske handlingsregelen om 1 % netto driftsresultat vil nås. Det vil i 2020 nedsettes et adhocutvalg bestående av politikere og administrasjonen med formål å utrede nødvendige tiltak for å
ivareta handlingsreglene fra 2021.
Rådmannen har i handlingsprogrammet redegjort for at eiendomsskatt på boliger og
fritidseiendommer ville kunne gi om lag 30 mill. kr årlig med et bunnfradrag på 1 mill. kr og promille
sats på 2 ‰. Maksimal promillesats det første året ville ha vært 1 ‰. Med samme bunnfradrag vil
skatteinntekten utgjøre om lag 15 mill. kr.
Første tertialrapport 2020 viser en prognose på et overforbruk på 26 mill. kr.
Kommunen har ikke vært registrert i ROBEK 248 i perioden 2001 til 2019.

247

Ås kommune, Årsberetning 2019, 14.4.2020.
Register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK) er et register over kommuner og fylkeskommuner som må ha godkjenning fra
Kommunal- og regionaldepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler.
Godkjenningsordningen er begrenset til å omfatte kommuner og fylkeskommuner med økonomisk ubalanse.
248
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Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Regnskap»:
Ås

Publiserte tall per 26. mars 2020

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 13

Akershus

Alle

Netto driftsresultat i prosent av brutto
driftsinntekter

3,3

2,1

1,2

-2,1

1,6

1,9

Årets mindre-/merforbruk i
driftsregnskapet i prosent av brutto
driftsinntekter

2,3

1,4

0,9

-1,4

1,0

1,9

Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av
brutto driftsinntekter

37,8

43,5

42,8

43

20,2

17

Netto renteeksponering i prosent av brutto
driftsinntekter

31,9

40,9

46,5

52,9

49,5

43,8

109,8

123,2

132,5

135,8

115,3

106,7

Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i
prosent av brutto driftsinntekter
Frie inntekter per innbygger

47 967

48 433

50 655

51 993

55 209

58 501

Fri egenkapital drift i prosent av brutto
driftsinntekter

12,5

13,6

11,3

8,4

12,6

11,8

Brutto investeringsutgifter i prosent av
brutto driftsinntekter

15,9

26,7

21,4

23,8

16,9

16,7

Egenfinansiering av investeringene i
prosent av totale brutto investeringer

15,8

16,7

26,7

59,6

32,4

41,5

Av tabellen ser vi at Ås kommune har et betydelig dårligere årsresultat enn sammenlignbare
kommuner. Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter har økt i perioden og ligger langt over
sammenlignbare kommuner. De frie inntekter har økt noe mens fri egenkapital er redusert i perioden.
Kommunebarometeret viser at Ås kommune er rangert som den
246. beste kommunen i Norge innenfor sektoren Økonomi.

Kommunebarometeret

Innenfor Kostnadsnivå er kommunen rangert som den 205.

Ås kommunes rangering

beste kommunen i Norge.
Forvaltningsrevisjon
Follo distriktsrevisjon gjennomførte en forvaltningsrevisjon
innenfor området investering og gjeld i Ås kommune i 2018.
Formålet med undersøkelsen var å undersøke om Ås kommune

innenfor området ØKONOMI

2018

2019

2020

177

326

246

… innenfor området KOSTNADSNIVÅ

2018

2019

2020

45

38

205

hadde tilfredsstillende systemer for styring av investeringer og
gjeld.
Revisjonen fant at Ås kommunes investeringsbudsjett gjennomgår en omfattende prosess før det
presenteres og vedtas av kommunestyret. Revisors undersøkelser viser at kommunen har rutiner og
verktøy for å beregne totalkostnad på de prosjekter som inngår i handlingsprogrammet. Det tas
høyde for margin for usikkerhet og reserve. Handlingsprogram 2018–2021 gir prioriteringer for den
rekkefølgen investeringene skal gjennomføres i. Ås kommune bør utarbeide en administrativ
prosjektmodell som beskriver alle faser for gjennomføringen av et investeringsprosjekt. Kommunen
har systemer for å holde oversikt over og styre sin gjeldsportefølje. Kommunens Reglement for
finans- og gjeldsforvaltning (2018) er i samsvar med de krav som stilles i forskrifter.
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Revisjonen gav da følgende anbefalinger til Ås kommune:
•

En administrativ prosjektmodell for investeringer bør utarbeides.

•

Overordnede prinsipper for valg og prioriteringer av investeringsprosjekter innføres.

•

Realistisk ettårig investeringsbudsjett vektlegges.

•

Hvorvidt regnskaps- og budsjettall som presenterer investeringsprosjekter inneholder
merverdiavgift (mva.) eller ikke, bør tydeliggjøres.

Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at den økonomiske situasjonen er for kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og
organisering av drift. Det fremkommer av svarene at politikerne vurderer den økonomiske situasjonen
som en viktig til veldig viktig del av kommunens oppgaver. På spørsmål knyttet til om den
økonomiske situasjonen er et område politikerne vil prioritere i forvaltningsrevisjoner fremover, svarer
47,4 % av respondentene at dette er et område de mener bør prioriteres.
I spørreundersøkelsen gav revisjonen respondentene muligheten til å utdype hvorfor de valgte ut de
fem områdene de mente bør prioriteres. Det fremkommer av svarene at en stor del av respondentene
mente kommunens økonomiske situasjon var bekymringsverdig.
Kommunespesifikk risiko
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

Sannsynlighet
Viktighet

Høy

Konsekvens

Alvorlig

Viktig til veldig viktig

Prioritert av

47,4 %

6.3. Budsjetteringsprosess og budsjettoppfølging
Kommuneloven omfatter regler for langsiktig og bærekraftig økonomiforvaltning, for å trygge det
finansielle grunnlaget for velferdstjenestene, og tilliten til at ressursene forvaltes på beste måte.
Kommuner skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid.
Kommunestyret skal selv vedta 249 økonomiplan, årsbudsjett, konsolidert årsregnskap, årsberetning,
finansielle måltall, økonomireglement og finansreglement. Dette gjelder blant annet for kommunen,
kommunale foretak, interkommunale politiske råd og kommunale oppgavefellesskap.
Økonomiplanen skal ta utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel, og kan utgjøre
handlingsdelen til samfunnsdelen. Økonomiplan og årsbudsjett skal settes opp i balanse og være
realistiske og årsbudsjettet er bindende. Budsjettoppfølgingen har derfor en sentral rolle i styringen

249

FOR 2019-06-27 nr 714: Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.
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av kommunen. Kommunedirektøren har plikt til å rapportere om budsjettavvik, og foreslå
budsjettendringer. I årsberetningen skal det redegjøres for vesentlige budsjettavvik, inkludert avvik
fra premissene for bruk av bevilgningene, og eventuelt merforbruk skal dekkes inn året etter at det
oppsto. 250
Dersom økonomiplan eller budsjett fremlegges med merforbruk, eller regnskapsmessig merforbruk
ikke inndekkes innen fristen, innebærer det økonomisk ubalanse, og det medfører innmelding i
registeret om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK).251
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat til høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Av handlingsprogram 2020-2023 framgår det at følgende handlingsregler skal følges:
•

Netto driftsresultat årlig skal være minst 1 % av driftsinntektene.

•

Disposisjonsfondet skal utgjøre minst 10 % av driftsinntektene.

•

Netto lånegjeld skal ikke overstige 106 %.

Ås kommune har tatt i bruk Framsikt, sammen med iverksettelse av ny organisering har dette medført
merarbeid og omstilling som har utfordret kapasiteten til å arbeide med oppfølging og rådgivning
innen økonomirapportering. Fra 2020 er rapporteringsstrukturen strammet inn med månedlige
rapportering med oppfølging av tiltak for å holde budsjettrammene.
Forvaltningsrevisjon
Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon på området de siste årene.
Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at budsjetteringsprosess og budsjettoppfølging er for kommunens oppgaver,
tjenesteproduksjon og organisering av drift. Det fremkommer av svarene at politikerne vurderer
budsjetteringsprosess og budsjettoppfølgingen som en viktig til veldig viktig del av kommunens
oppgaver. På spørsmål knyttet til om budsjetteringsprosess og budsjettoppfølging er et område
politikerne vil prioritere i forvaltningsrevisjoner fremover, svarer 15,8 % av respondentene at dette er
et område de mener bør prioriteres.
I spørreundersøkelsen gav revisjonen respondentene muligheten til å utdype hvorfor de valgte ut de
fem områdene de mente bør prioriteres. Det fremkommer av svarene at enkelte respondenter er
kritiske til at det er flere budsjettavvik innenfor spesielt brannvern, barnevern og omsorgstjenester.
Flere stiller spørsmålstegn til hvorfor kommunen ikke benytter seg av detaljbudsjettering.

250
251

Kommuneloven (2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner 22. juni 2018 nr, 83, kapittel 14. Økonomiforvaltningen
Kommuneloven (2018) kapittel 28. Statlig kontroll med kommuner og fylkeskommuner med økonomisk ubalanse
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Kommunespesifikk risiko
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:

Sannsynlighet

Politikernes vurdering:

Viktighet

Moderat

Konsekvens

Alvorlig

Viktig til veldig viktig

Prioritert av

15,8 %

6.4. Økonomisk internkontroll
Det kan skilles mellom spesifikk internkontroll på tjenesteområder, og mer generell for
gjennomgående støttefunksjoner. Økonomisk internkontroll er en sentral del av virksomhetens
internkontroll, og knytter seg til regnskapet, og transaksjoner som ender i regnskapet. 252 Den skal
bidra til at kommunen når sine økonomiske mål, og forhindre misligheter. Sentrale rutiner innenfor
økonomisk internkontroll vil ofte være ensartede for hele eller store deler av kommunen.
Budsjettoppfølgingen tjener som sentral rutine for å redusere risikoen for at kommunen ikke oppnår
økonomiske mål, og aktuelle kontrolltiltak for å redusere risikoen for misligheter kan være
arbeidsdeling, avstemminger og lederoppfølging.
Det er et grunnleggende krav til økonomiforvaltningen at kommuner skal forvalte finansielle midler
og gjeld på en måte som ikke innebærer vesentlig finansiell risiko 253, og økonomisk internkontroll vil
også omfatte finansforvaltningen.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Ås kommune benytter seg av kvalitetssystemet Compilo. Alle kommunens rutiner,
styringsdokumenter osv. er tilgjengelig i systemet.
Kommunen benytter også Framsikt. Framsikt tilbyr norske kommuner og fylkeskommuner et
oversiktlig verktøy for analyse, planlegging, budsjettering, rapportering og virksomhetsstyring 254.
Rådmann forteller i samtaler med revisjonen at kommunen hadde oppstartsproblemer med Framsikt,
og de har enda ikke tatt i bruk alle verktøyene som er tilgjengelige der.
Forvaltningsrevisjon
Follo distriktsrevisjon gjennomførte en forvaltningsrevisjon innenfor området investering og gjeld i Ås
kommune i 2018. Formålet med undersøkelsen var å undersøke om Ås kommune hadde
tilfredsstillende systemer for styring av investeringer og gjeld (se kapittel 6.2)

252

http://www2.nkrf.no/kommunerevisoren_1_2015/cms/218/180/hent_artikkel/305
Kommuneloven (2018) §§14-1 og 14-13.
254
Framsikt.no. Hentet fra: https://framsikt.no/
253
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Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at den økonomiske internkontroll er for kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og
organisering av drift. Det fremkommer av svarene at politikerne vurderer økonomisk internkontroll
som en viktig del av kommunens oppgaver. På spørsmål knyttet til om den økonomiske situasjonen er
et område politikerne vil prioritere i forvaltningsrevisjoner fremover, svarer 31,6 % av respondentene
at dette er et område de mener bør prioriteres.
I spørreundersøkelsen gav vi respondentene muligheten til å utdype hvorfor de valgte ut de fem
områdene de mente bør prioriteres. Det fremkommer av svarene at flere av respondentene er kritiske
til den økonomiske internkontrollen i kommunen.
Kommunespesifikk risiko
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:

Sannsynlighet

Politikernes vurdering:

Viktighet

Høy

Konsekvens

Alvorlig

Viktig

Prioritert av

31,6 %

6.5. Kommunens eiendeler
Det er viktig for en kommune å ha oversikt over sine eiendeler og ha systemer for hvordan man følger
opp inn- og utgang av disse verdiene. Manglende kontrolltiltak kan medføre svinn, økonomisk tap og
svak ressursbruk ved å foreta unødvendige kjøp. Kommunens avskrivbare anleggsmidler skal
registreres i balansen.
Kommunen skal ha utarbeidet et finansreglement 255, og dette skal blant annet si noe om formålet
med forvaltningen, risiko, likviditet, tidshorisontavkastningsmål og hvordan avvik skal håndteres.
Finansreglementet skal kvalitetssikres av en uavhengig instans med tilstrekkelig kompetanse før det
vedtas av kommunestyret. Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning.
Forvaltningen skal rapporteres til kommunestyret, og må tilfredsstille kravene i forskriften.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat til høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Ifølge regnskapet for 2019 hadde Ås kommune anleggsmidler for 3 835 mill. kr, dette er en økning på
346 mill. kr fra 2018. Disposisjonsfond utgjorde 149 mill. kr, en nedgang på om lag 4,5 mill. kr. Bundne

255

FOR 2019-11-18 nr 1520: Forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner, Kapittel 2. Finans- og
gjeldsforvaltning.
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driftsfond er på 75 mill. kr mens ubundet investeringsfond er på 5,1 mill. kr og bundet
investeringsfond på om lag 231,5 mill.kr.
Finansreglement er utarbeidet og vedtatt i kommunestyret 15.5.2018. Reglementer er godkjent av
revisjonen. Det er i tillegg utarbeidet interne rutiner for finans og gjeldsforvaltningen dette er datert
11.4.2018.
Årsmelding for 2019 har et eget kapittel for finansforvaltning hvor det redegjøres for resultatutvikling
for finansielle måletall og for gjeldsutvikling. Det framgår at kommunen holder seg innenfor de
rammer som finansreglementet gir. Kommunens midler i kapitalmarkedet har gitt en gjennomsnittlig
avkastning på 10,34 %.
Innspill fra kommuneadministrasjonen
Kommunen forteller at de i senere tid har registrert all kunst som er i kommunens eie.
Forvaltningsrevisjon
Follo distriktsrevisjon IKS gjennomførte i 2018 en forvaltningsrevisjon av investeringer og gjeld i Ås
kommune. Formålet var å undersøke om Ås kommune har tilfredsstillende systemer for styring av
investeringer og gjeld. Revisjonen viste at Ås kommune hadde god oversikt over sin gjeldsportefølje.
Finansreglementet er i samsvar med de krav som stilles i Forskrift om kommuners og
fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning (2009). Gjennomgangen av kommunens gjelds- og
finansforvaltning viser at den samsvarer med nevnte reglement. Se delkapittel 6.5 Økonomisk
situasjon for et sammendrag av revisjonens funn.
Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at kommunens eiendeler er for kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og organisering
av drift. Det fremkommer av svarene at politikerne vurderer kommunens eiendeler som en moderat
til viktig del av kommunens oppgaver. På spørsmål knyttet til om kommunens eiendeler er et område
politikerne vil prioritere i forvaltningsrevisjoner fremover, svarer 0 % av respondentene at dette er et
område de mener bør prioriteres.
Kommunespesifikk risiko
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no

Sannsynlighet
Viktighet

Høy

Konsekvens

Alvorlig

Moderat til viktig

Prioritert av

0,0 %
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6.6. Offentlige anskaffelser
Anskaffelser i offentlig sektor reguleres av lov om offentlig anskaffelser 256 med tilhørende forskrifter.
Norge har gjennom EØS-avtalen og WTO-avtalen forpliktet seg internasjonalt til å følge bestemte
fremgangsmåter ved anskaffelser over visse verdier (terskelverdier). Loven, med tilhørende
forskrifter, gjelder også ved anskaffelser som er under terskelverdien. Alle statlige, kommunale og
fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer er omfattet av regelverket, og det
gjelder alle anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggskontrakter.
En oppdragsgiver skal ikke diskriminere leverandører, hindre konkurranse eller dele opp anskaffelser
for å omgå bestemmelsene. Den skal opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om
konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet.
Loven stiller også krav til at offentlige oppdragsgivere tar hensyn til miljømessige konsekvenser,
klimavennlige løsninger, livssykluskostnader, innovasjon, arbeidsforhold og sosiale forhold,
grunnleggende menneskerettigheter, antall ledd i leverandørkjeden og universell utforming.
Formålet med loven og tilhørende forskrifter er å fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser, samt
bidra til økt tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte gjennom at det
offentlige opptrer med integritet.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat til høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Det er utarbeidet en innkjøpsstrategi for Ås kommune i 2019. Som en oppfølging av dette er det
opplyst at interne prosesser og rutiner er oppdatert i tillegg til at interne kurs for innkjøpsansvarlige i
kommunen er gjennomført.
Av strategien framgår det at anskaffelser i Ås kommune skal være organisert med klare ansvarslinjer
og tydelige roller. Anskaffelsesprosessen i Ås kommune skal bidra til effektiv ressursutnyttelse og
skal bidra til å dekke brukernes behov. Anskaffelser i Ås kommune skal ha riktig kvalitet og
gjennomføres effektivt og digitalt. Ås kommune skal vise samfunnsansvar i anskaffelsene. Ås
kommune skal være en attraktiv samarbeidspartner på anskaffelsesområdet.
Ås kommune deltar i et felles innkjøpskontor med Vestby, Frogn og Nesodden.
Forvaltningsrevisjon
Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon på området de siste årene, men Viken kommunerevisjon
IKS har utarbeidet en forenklet etterlevelseskontroll (se kapittel 1.3.1) med offentlige anskaffelser
som tema.

256

LOV 2016-06-17 nr. 73: Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven), med tilhørende forskrifter.
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Revisjonen har identifisert svakheter i interne rutiner for offentlige anskaffelser. Revisor mener det er
en risiko for at kommunen opptrer i strid med offentlige anskaffelser.
Følgende ble avdekket i etterlevelseskontrollen av regelverket for offentlige anskaffelser;
1.

Revisor har avdekket at det er gjort direkte kjøp som er i strid med anskaffelsesloven. Revisor
har også avdekket at det er foretatt kjøp utenom rammeavtaler.

2.

For noen av testene har revisor ikke mottatt etterspurt dokumentasjon, som er i strid med
kravet til etterprøvbarhet.

Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis identifiserte revisjonen svakheter i interne
rutiner for offentlige anskaffelser i Ås kommune. Revisor oppfattet at det er risiko for at Ås kommune
ikke fullt ut etterlever regelverket for offentlige anskaffelser.
Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at offentlig anskaffelser er for kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og organisering
av drift. Det fremkommer av svarene at politikerne vurderer offentlige anskaffelser som en viktig til
veldig viktig del av kommunens oppgaver. På spørsmål knyttet til om offentlige anskaffelser er et
område politikerne vil prioritere i forvaltningsrevisjoner fremover, svarer 36,8 % av respondentene at
dette er et område de mener bør prioriteres.
I spørreundersøkelsen gav vi respondentene muligheten til å utdype hvorfor de valgte ut de fem
områdene de mente bør prioriteres. Det fremkommer av svarene at flere av respondentene er kritiske
til hvordan offentlige anskaffelser blir håndtert i kommunen.
Kommunespesifikk risiko
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

Sannsynlighet
Viktighet

Høy

Konsekvens

Moderat

Viktig til veldig viktig

Prioritert av

36,8 %

6.7. Offentlig støtte
Formålet med reglene om offentlig støtte 257 er å sikre at markedsaktørene stilles overfor
forutsigbare og like konkurranse- og rammevilkår i hele EØS-området. Et felles regelverk om
offentlig støtte for hele EØS-området skal bidra til å styrke samhandelen og de økonomiske
forbindelsene mellom medlemslandene, med like konkurransevilkår og overholdelse av de samme
regler, samt bidra til å unngå et subsidiekappløp mellom EØS-statene.

257

LOV 1992-11-27 nr 117: Lov om offentlig støtte
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Støttereglene skal hindre at nasjonale eller lokale myndigheter tilgodeser enkelte foretak eller
næringer fremfor andre, på en måte som påvirker samhandelen negativt. Dette innebærer at
støttegiver er forpliktet til å gi støtten i samsvar med en av bestemmelsene som følger av EØSavtalen. Men dersom en virksomhet har mottatt støtte som viser seg å være ulovlig, må virksomheten
betale tilbake støtten. Konsekvensene for støttemottager kan derfor bli store av ulovlig tildelt støtte.
Det er 6 vilkår som alle må være oppfylt for at et tiltak skal defineres som offentlig støtte:
1.

Mottaker av støtte er et foretak som utøver en økonomisk aktivitet (foretaksvilkåret).

2.

Støtten er gitt av staten eller av statsmidler i enhver form, tildeling av offentlige midler etter
en offentlig beslutning.

3.

Støtten innebærer en økonomisk fordel for mottakeren, som for eksempel et tilskudd, lån
eller garanti på gunstige betingelser, kjøp til underpris osv.

4.

Støtten begunstiger enkelte foretak eller produksjon av enkelte varer eller tjenester i forhold
til andre (selektivitetsvilkåret).

5.

Støtten kan virke konkurransevridende, i realiteten eller truer med å vri konkurranse.

6. Støtten kan (være egnet til å) påvirke samhandelen mellom EØS-landene.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat til høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Revisjonen er ikke kjent med at Ås kommune har gitt økonomisk støtte til private som faller inn under
disse reglene. Det gis tilskudd til private barnehager. Dette er regulert av lovverk. Det gis også
tilskudd kultur og idretts aktiviteter.
Forvaltningsrevisjon
Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon på området de siste årene.
Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at offentlig støtte er for kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og organisering av drift.
Det fremkommer av svarene at politikerne vurderer den offentlig støtte som en moderat til viktig del
av kommunens oppgaver. På spørsmål knyttet til om offentlige anskaffelser er et område politikerne
vil prioritere i forvaltningsrevisjoner fremover, svarer 5,3 % av respondentene at dette er et område de
mener bør prioriteres.
Kommunespesifikk risiko
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:
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Sannsynlighet
Viktighet

Moderat

Konsekvens

Moderat

Moderat til viktig

Prioritert av

5,3 %
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6.8. Internkontroll og kvalitetssikring
Internkontroll er et vidt begrep og kan omfatte prosesser for å gi rimelig sikkerhet for målrettet og
effektiv drift, pålitelig rapportering, og overholdelse av lover og regler. 258 Kommunene har
tradisjonelt hatt mange ulike kontrolltiltak, men de har gjerne vært fragmenterte og lite
systematiserte. Dette har medført risiko for at avvik ikke har blitt avdekket og fulgt opp, og vi har sett
uønskede hendelser i kommunesektoren, som kan knyttes opp til svikt i internkontrollen.
Den nye kommuneloven stiller krav til at kommuner skal ha internkontroll med administrasjonens
virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Internkontrollen skal være systematisk og
tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Kommunedirektøren skal som
ansvarlig for internkontrollen utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og
organisering, ha nødvendige rutiner og prosedyrer, avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik,
dokumentere internkontrollen og ved behov evaluere og forbedre prosedyrer og tiltak for
internkontroll. Kommunedirektøren g skal rapportere til kommunestyret minst én gang i året. 259
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat til høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Av årsmelding 2019 framgår det at Ås kommune har gjennomført følgende tiltak for å styrke
internkontrollen:
•

Styrke internkontrollen ved økt dokumentfangst og kvalitetssikring av
dokumentbehandlingen i fagsystemene og ellers i kommunen. Kompetanseutvikling er et
viktig tiltak i dette arbeidet.

•

Det er utarbeidet en innkjøpsstrategi for Ås kommune i 2019. Som en oppfølging av dette er
interne prosesser og rutiner oppdatert i tillegg til at interne kurs for innkjøpsansvarlige i
kommunen er gjennomført. Det er gjennomført en risikovurdering av kommunens kontrakter
som inngår som del av felles innkjøpskontor i Follo.

•

Rutiner og prosesser for oppfølging av arbeidsmiljøloven er revidert.

•

Som en oppfølging av kravene innen informasjonssikkerhet og GDPR besluttet rådmannen i
2019 å jobbe med sikkerhetskultur, bevissthet rundt håndtering av data i ulike IKT systemer.
Det er nedsatt et sikkerhetsutvalg som vil ha fokus på oppfølging av dette tema med
bakgrunn i avvik, aktuelle hendelser og læring.

Ås kommune har utarbeidet etiske retningslinjer som beskriver hvordan ansatte skal forholde seg til
bl.a. gaver og andre fordeler, taushetsplikt, og møte med innbyggerne.

258
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https://dfo.no/fagomrader/risikostyring/veiledere-til-risikostyring
Kommuneloven (2018) Kapittel 25. Internkontroll

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no

112

Ås kommune | 2020 | Risiko- og vesentlighetsanalyse

Rådmannen forteller i samtaler med revisjonen at kommunen har en internrevisjonsplan som
kommunens internrevisorer følger opp. Dette arbeidet har ligget nede under
omorganiseringsprosjektet som nå gjennomføres.
Forvaltningsrevisjon
Follo distriktsrevisjon IKS gjennomførte i 2017 en forvaltningsrevisjon innenfor området internkontroll
i Ås kommune. Formålet med revisjonen var å undersøke om Ås kommune hadde etablert et
internkontrollsystem som ivaretok kommunelovens krav om betryggende kontroll.
Revisjonen fant at Ås kommune hadde på plass de fleste elementer for internkontroll. Kommunen
hadde samlet alle retningslinjer og prosedyrer i et kvalitetssystem der de er oppdaterte og
tilgjengelige for alle ansatte. Kvalitetssystemet inneholdt også et avvikssystem. Risikovurderinger av
mål på overordnet nivå og i etatenes drift forelå bare delvis. En samlet oversikt over
internkontrollarbeidet i Ås kommune manglet.
Revisjonen kom da med følgende anbefalinger til Ås kommune:
•

Utarbeide en samlet oversikt over internkontrollsystemet i Ås kommune.

•

Foreta systematisk risikovurdering av viktige mål, og utarbeide tiltak for å redusere avdekket
risiko.

•

Sikre at enhetsledere har tilstrekkelig kompetanse i internkontroll og Ås kommunes
internkontrollarbeid.

•

Sette fokus på etikk og kommunens Etiske retningslinjer.

•

Oppfordre ansatte til å melde avvik, samt at meldte avvik benyttes til å iverksette
forbedringer. Avviksrapportering bør oppsummere typer avvik og alvorlighetsgrad.

Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at internkontrollen og kvalitetssikringen er for kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon
og organisering av drift. Det fremkommer av svarene at politikerne vurderer internkontrollen og
kvalitetssikringen som en moderat til viktig del av kommunens oppgaver. På spørsmål knyttet til om
internkontroll og kvalitetssikring er et område politikerne vil prioritere i forvaltningsrevisjoner
fremover, svarer 21,1 % av respondentene at dette er et område de mener bør prioriteres.
I spørreundersøkelsen gav vi respondentene muligheten til å utdype hvorfor de valgte ut de fem
områdene de mente bør prioriteres. Det fremkommer av svarene at flere av respondentene er kritiske
til håndhevingen av internkontroll og kvalitetssikring.
Kommunespesifikk risiko
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no

Sannsynlighet
Viktighet

Høy

Konsekvens

Alvorlig

Moderat til viktig

Prioritert av

21,1 %
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6.9. Personvern
Personvern er et veldig tidsaktuelt tema på bakgrunn av det fokus som har vært på området i
forbindelse med den nye personvernforordningen 260 som ble vedtatt i EU 27. april 2016, og senere ble
tatt inn som norsk lov gjennom den nye personopplysningsloven 261 som fikk anvendelse fra 25.
august 2018.
Regelverket gjelder ved helt eller delvis automatisert behandling av personopplysninger, og ved
ikke-automatisert behandling av personopplysninger som inngår i eller skal inngå i et register. Dette
innebærer at det ofte vil omhandle elektronisk behandling (IKT) av personopplysninger, men at det
også i gitte tilfeller vil omfatte manuell behandling (papir). Det «nye» regelverket presiserer flere
viktige prinsipper som åpenhet, samtykke, begrunnelse og begrensning av bruk, lagring, retting,
overføring, samt mulighet til å protestere mot bruk. Regelverket gir også adgang til å ilegge betydelig
høyere gebyr ved overtredelse av reglene enn tidligere. Datatilsynet er både tilsyn 262 og ombud.
Tilsynsfunksjonen går ut på å kontrollere om virksomheter etterlever personvernreglene.
Det er viktig at kommunen har oversikt over systemer som behandler personopplysninger og
informasjonsutvekslingen (integrasjon) mellom systemene. Det er også viktig å vite hvilke typer
personopplysninger som behandles, hvilke opplysninger som (skal) oppbevares og hvor lenge de
(skal) oppbevares. Et viktig moment i dette blir om kommunen har gjennomført en vurdering av
personvernkonsekvenser.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha høy risiko.

Kommunespesifikk informasjon
Av handlingsprogrammet 2020 -2023 framgår det at Ås kommune valgte å prioritere risiko analyser
som en del av forvaltningsrevisjonene (intern). EUs personvernforordning gir behandlingsansvarlig
plikt til å gjennomføre risikovurdering av behandling av personopplysninger.
Rådmann oppgir i samtale med revisjonen at Ås kommune har et personvernombud og et
sikkerhetsutvalg. Etter opprettelsen av StorFollo IKT gjennomfører kommunen en gjennomgang av
gjeldene avtaler og personvern. Kommunen har gjennomført en risikovurdering av behandling av bl.a.
personopplysninger. Rapporten Internkontroll og personvern – Risikovurdering og vurdering av
personvernkonsekvenser er avgitt i 2020 263. Prosjektet har tatt utgangspunkt i 12 applikasjoner som er
vurdert med høy risiko fordi det behandles:
•

sensitive personopplysninger i stor skala (helse),

260
EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med
behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell
personvernforordning)
261
LOV 2018-06-15 nr 38, Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)
262
https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/
263
Ås kommune, Internkontroll og personvern – Risikovurdering og vurdering av personvernkonsekvenser

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no

114

Ås kommune | 2020 | Risiko- og vesentlighetsanalyse

•

personopplysninger om personer som er spesielt utsatt i samfunnet eller trenger særskilt
vern i stor skala (særlig barn),

•

personopplysninger som trenger ekstra beskyttelse, men som ikke er definert som sensitive
(personnummer, økonomiopplysninger ol).

Av disse ble ni systemer vurdert som de viktigste for dette prosjektet innenfor prosjektrammens
tidsplan. For tre av systemene ble tiltaksgrensen i risikovurderingen overskredet, og tiltak ble
iverksatt.
På Ås kommune sine hjemmesider er det tilgjengelig informasjon om personvern. Her beskrives
hvordan kommunene ivaretar personvernlovgivningen i forhold til opplysninger fra innbyggerne. Det
er videre informert om at kontaktinformasjon til kommunens personvernombud.
Forvaltningsrevisjon
Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon på området de siste årene.
Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at personvern er for kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og organisering av drift. Det
fremkommer av svarene at politikerne vurderer personvern som en viktig del av kommunens
oppgaver. På spørsmål knyttet til om personvern er et område politikerne vil prioritere i
forvaltningsrevisjoner fremover, svarer 5,3 % av respondentene at dette er et område de mener bør
prioriteres.
Kommunespesifikk risiko
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

Sannsynlighet
Viktighet

Høy

Konsekvens

Alvorlig

Viktig

Prioritert av

5,3 %

6.10. Personalforvaltning (Arbeidsgiverpolitikk / ledelse / kompetanse)
Kommunestyret har det overordnede arbeidsgiveransvaret, og kan vedta arbeidsgiverstrategier og
reglementer. Det kan være en utfordring for kommuner å rekruttere og beholde personale med
ønsket kompetanse, og arbeidsgiverstrategien kan være et verktøy for å bli en attraktiv arbeidsgiver
og redusere risikoen på området.
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I ny kommunelov er kommunedirektøren er gitt ansvar for å utøve det løpende arbeidsgiveransvaret,
og har med det det løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert ansettelse, oppsigelse,
suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, hvis ikke annet er fastsatt i lov. 264
Kommunestyret som det øverste organet i kommunen treffer vedtak på vegne av kommunen, men
kan delegere myndighet innenfor rammene av kommunelov og annen lov. 265 Gjennom å vedta
delegasjonsreglement kan kommunestyret ta stilling til og synliggjøre rolle- og ansvars-fordelingen i
kommunen, og redusere risiko for konflikter om hvem som kan bestemme hva.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Av Ås kommunens årsmelding 2019 framgår det at kommunen skal ha videreutviklet sin posisjon som
en attraktiv og framtidsrettet arbeidsgiver. Kommunens omstillingsprosjekt har fulgt planen, men
man har ikke klart å ta ut forventet effekt i 2019.
I handlingsprogrammet 2020-2023 fremgår det at kommunen er en del av Osloregionens
arbeidsmarked og det er krevende å rekruttere og beholde kompetente arbeidstakere. I årene
fremover blir det ekstra viktig å synliggjøre Ås kommune som arbeidsgiver og tjenesteyter, samt tilby
et godt arbeidsmiljø og konkurransedyktige arbeidsvilkår. Det jobbes videre med å tilrettelegge for
tiltak som kvalifiserer for arbeidslivet (lærlinger, språkpraksis, arbeidspraksis til kandidater via
kommunen, NAV og utdanningsinstitusjoner). Lederutviklingstiltak knyttet til arbeidsgiverstrategien
gjennomføres.
Det er utarbeidet flere opplærings/kompetanseplaner bl.a. Opplæringsplan for ansatte i Helse og
mestring for 2020 og Kompetanseplan for barnehager i ÅS 2020-2021.
Innspill fra administrasjonen
Kommuneadministrasjonen mener kommunen har god tilflyt på kompetanse, og at kommunen har et
godt rykte som en god arbeidsgiver.
Forvaltningsrevisjon
Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon på området de siste årene.
Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at personalforvaltning er for kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og organisering av
drift. Det fremkommer av svarene at politikerne vurderer personalforvaltning som en moderat til
viktig del av kommunens oppgaver. På spørsmål knyttet til om personalforvaltning er et område

264
265

Kommuneloven (2018) § 13-1. sjuende ledd. Kommunedirektør. Myndighet og oppgaver
Kommuneloven (2018) § 5-3. Intern delegering
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politikerne vil prioritere i forvaltningsrevisjoner fremover, svarer 0,0% av respondentene at dette er et
område de mener bør prioriteres.
Kommunespesifikk risiko
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:

Sannsynlighet

Politikernes vurdering:

Viktighet

Moderat

Konsekvens

Moderat

Moderat til viktig

Prioritert av

0,0 %

6.11. Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Det er et arbeidsgiveransvar å sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
på alle plan i virksomheten, i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.
Arbeidsmiljøloven konkretiserer krav til systematisk HMS-arbeid, noe som omfatter å fastsette mål,
ha oversikt over fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet, kartlegge og vurdere risikoforhold,
iverksette tiltak for at arbeidsmiljøet skal være i samsvar med lovkrav, forebygge og følge opp
sykefravær, med mer. 266 HMS-arbeidet skal dokumenteres skriftlig, og oppdateres.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat risiko.
Kommunespesifikk informasjon
HMS-planen er en del av Ås kommunes strategiske HMS-arbeid. HMS-planen støtter seg til
kommunens øvrige planverk. Kommunen følger også med på andre kampanjer initiert av sentrale
myndigheter, Arbeidstilsynet, NAV eller lignende. Kommunen vil bruke tid på ny organisasjon,
virksomheter, enheter og avdelinger, med nye verneområder, verneledere og verneombud. Det er
valgt et nytt hovedverneombud fra 1.1.2020. Kommunen oppgir at de bruker intranettet aktivt til å
invitere ansatte til kurs og opplæring.
Handlingsplanen og det generelle HMS-arbeidet består av aktivitetsplan for bruk av
bedriftshelsetjeneste., samt eventuelle helseplaner på virksomhetene og deler av folkehelsearbeidet.
Det henvises også til kommunens arbeidsgiverpolitikk og øvrige handlingsplaner.
I Årsmelding 2019 så fremkommer det at sykefraværet totalt er uforandret i forhold til foregående år.
Når sykefraværet i perioden 2016-2019 legges til grunn, viser dette at fraværet har økt noe i perioden.
Kommunen mener selv at de ikke fullstendig kan sammenligne sykefraværet i 2019 med de
foregående år grunnet en større organisatorisk omorganisering i kommunen.

266

Arbeidsmiljøloven (2005). Kapittel 3. Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet
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Ås kommune er en IA-virksomhet (et inkluderende arbeidsliv). Det ble inngått en ny nasjonal IA-avtale
fra 2019 – 2022. Den overordnede målsettingen i IA-avtalen er at sykefraværet skal reduseres med 10
prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018, samt at frafallet fra arbeidslivet skal
reduseres.
Ås kommune har hatt en sykefraværspilot, initiert av virksomhet for hjemmeboende, i samarbeid med
NAV lokalt og NAV arbeidslivssenter. Formålet har vært å følge saker tettere sammen med NAV Ås.
Virksomhetsbasert sykefraværsoppfølging vil bli implementert i hele organisasjonen i løpet av 2020.
Det fremkommer av Ås kommunes Prosess for HMS 267 at hovedkartlegging av fysiske og
psykososiale arbeidsmiljøfaktorer (medarbeiderundersøkelse) skal gjennomføres etter fastsatt plan,
som regel hvert annet år. Ås kommune gjennomførte medarbeiderundersøkelsen 10- faktor i mars
2020. Sist gang det ble gjennomført en medarbeiderundersøkelse var i 2016.
Tall fra Ås kommune viser følgende sykefravær:
2016

2017

2018

2019

Hele kommunen

7,5

8,2

8,6

8,6

Organisasjon og fellestjenester

4

5,3

5,3

7,9

Oppvekst og opplæring

7

8,1

8,9

8,8

Helse og mestring

10,2

8,9

9,6

9,3

Teknikk, samfunn og kultur

7,1

8,5

7

7,6

I Årsmelding 2019 sammenligner kommunen seg med nabokommuner i Follodistriktet, og det
fremgår av tall fra KS (4. kvartal 2018-3. kvartal 2019) at Ås kommune har et fravær på 10,12 %. Andre
Follokommune hadde følgende fraværsprosenter; Vestby kommune 10,49 %, Ski kommune 10,76 %,
Frogn kommune 9,6 %, Nesodden kommune 10,05 % og Enebakk kommune 11,54 %. For øvrig var et
samlet sykefravær for fylkeskommuner og kommuner i Norge 8,6 %.
Innspill fra kommuneadministrasjonen
Kommunen forteller at de har jobbet med å ha en god meldekultur at avvik knyttet til helse-, miljø- og
sikkerhet inn i avvikssystemet.
Forvaltningsrevisjon
Viken kommunerevisjon IKS gjennomførte våren 2020 en forvaltningsrevisjon knyttet til ansatte i
skolen sitt arbeidsmiljø. Formålet med forvaltningsrevisjonen var å undersøke hvordan arbeidsmiljøet
ved de kommunale skolene i kommunen ivaretas, og hvordan det sikres at ansatte ved skolene har og

267

Ås kommune, Prosess for helse-, miljø- og sikkerhet (HMS). Hentet fra KSX.

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no

118

Ås kommune | 2020 | Risiko- og vesentlighetsanalyse

opprettholder god kompetanse. Se delkapittel 6.11 Helse-, miljø og sikkerhet (HMS) for et
sammendrag av revisjonens funn.
Viken kommunerevisjons overordnede vurdering er at de fire skolene i utvalget og Ås kommune har
utarbeidet rutiner og retningslinjer som kan bidra til et kontinuerlig og systematisk arbeidet for
ansattes helse, miljø og sikkerhet, samt sikre og opprettholde kompetansen. Kommunen og skolene
har jobbet med problemstillinger knyttet til vold og trusler fra elever, og utarbeidet handlingsplaner i
forbindelse med risiko og sårbarhetsanalyser.
Sykefraværsoppfølgingen ved skolene fremstår som å i stor grad følge arbeidsmiljølovens krav og Ås
kommunes interne rutiner. Det fremkommer likevel av data at rutinene ikke følges i alle tilfeller av
sykefravær hvor det er aktuelt.
Skolene deltar i Kunnskapsdepartementet Kompetanse for kvalitet som sikrer videreutdanning og
kompetansehevning for pedagoger. Skolene legger også til rette for regelmessig intern
kompetanseheving, og revisjonen vil trekke frem arbeidet med fagfornyelsen. Skolene har utarbeidet
planer for å sikre at de når målet om kompetansehevning innen 2025.
Skolene har lokale løsninger ved behov for vikarer, og benytter seg kun av vikarer ved fravær blant
ansatte. Av svarene fra revisjonens spørreundersøkelse til alle ansatte i Ås-skolene fremgår det at de
ansatte stort sett er fornøyd med det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet, men at det er mangler i
deler av det systematiske HMS-arbeidet.
Ut ifra fakta innhentet fra spørreundersøkelsen og intervjuer gav revisjonen følgende anbefalinger til
kommunen:
•

Kommunen bør forsikre seg om at det er et systematisert medbestemmelsesarbeid ved alle
de kommunale skolene.

•

Kommunen bør forsikre seg om at alle avvik knyttet til vold, trusler og trakassering blir
kartlagt, tilstrekkelig behandlet, og unngå at det blir en årsak til sykefravær.

•

Skolene bør utarbeide klare retningslinjer for hva de anser som alvorlige avvik og mindre
alvorlige avvik

•

Skolene bør forsikre seg om at iverksatte tiltak i forbindelse med avvik er godt kjent for
berørte ansatte.

Tilsyn fra Arbeidstilsynet
Rustad skole hadde tilsyn fra Arbeidstilsynet i 01.03.2018. Sentral temaer ved tilsynet var blant annet:
•

HMS-opplæring for ledere, vernetjeneste og øvrige ansatte

•

Systematisk HMS-arbeid (kartlegging, risikovurdering, handlingsplan, rapportering og
avvikshåndtering) knyttet til vold og trussel om vold

•

Organisatoriske forhold som kan påvirke risikoen for at ansatte kan bli utsatt for vold eller
trussel om vold, herunder fordeling av HMS-ansvar, kompetanse og ansettelsesforhold

•

Ledelse og medvirkning, samarbeid med verneombud

•

Informasjon og opplæring knyttet til risiko og håndtering av vold og trussel om vold
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•

Bruk av bedriftshelsetjeneste og andre eksterne samarbeidspartnere.

Arbeidstilsynet fant at det har oppstått flere situasjoner som har involvert vold og/eller trusler ved
skolen uten at dette har vært rapportert inn gjennom skolens avvikssystem. Det skal ha vært en
underrapportering av hendelser som har oppstått.
Rustad skole fikk pålegg om å redegjøre for kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan knyttet til vold
og trussel om vold ut ifra de forhold som er nevnt i Forskrift om utførelse av arbeid § 23 A-1. På
bakgrunn av innsendt dokumentasjon fra Rustad skole valgte Arbeidstilsynet å lukke pålegget.
Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at helse, miljø og sikkerhet er for kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og organisering
av drift. Det fremgår av svarene at politikerne vurderer HMS som en moderat til viktig del av
kommunens oppgaver. På spørsmål knyttet til om helse, miljø og sikkerhet er et område politikerne
vil prioritere i forvaltningsrevisjoner fremover, svarer 5,3 % av respondentene at dette er et område de
mener bør prioriteres.
Kommunespesifikk risiko
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

Sannsynlighet
Viktighet

Høy

Konsekvens

Moderat

Moderat til viktig

Prioritert av

5,3 %

6.12. Etikk og varsling
Offentlig sektor har en spesiell rolle som forvalter av myndighet og fellesskapets ressurser. Det
stilles krav til at kommunal virksomhet skal kjennetegnes av tillit og bygges på høy etisk standard 268.
Kommunen skal utarbeide en årsberetning for kommunens samlede virksomhet, samt egen
årsberetning for hvert kommunale foretak, som skal redegjøre for tiltak som er iverksatt og planlagt
iverksatt for å sikre en høy etisk standard. 269 Etisk arbeid i kommunen handler om bygging av tillit og
er grunnleggende i forvaltningen av fellesskapets verdier. Tillit øker kommunens handlingsrom, både
som tjenestetilbyder, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og demokratisk arena. Tillit gir grunnlag
for medarbeiderfellesskap, samarbeid innad i kommuneorganisasjonen og for et nødvendig samspill
mellom kommune, næringsliv, frivillighet og innbyggerne.

268
269

Kommuneloven (2018) § 1 Lovens formål
Kommuneloven (2018) § 14-7. Årsberetning
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Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte er viktige virkemidler for å redusere risikoen for uetisk
atferd og korrupsjon. Retningslinjene må jevnlig oppdateres, være forståelige, relevante og
etterlevbare, og skal gi klare anvisninger for hvilken atferd som forventes i ulike situasjoner. Etiske
retningslinjer bør vedtas av kommunestyret, og offentliggjøres. Systemer for opplæring,
dilemmatrening og etisk refleksjon bør være på plass for å sikre at retningslinjene oppleves
meningsfylte og blir kjente i organisasjonen.
Generelt er anskaffelser, plan- og byggesaker og eierstyring av kommunale selskaper områder med
særlig risiko for uetisk atferd og korrupsjon. Det kan oppstå etiske utfordringer og kritikkverdige
forhold knyttet til yrkesetikk og mellommenneskelige relasjoner, både for tjenesteyting og
arbeidsmiljø. Risikobildet vil variere mellom kommuner, og over tid innenfor en kommune.
Kommunen bør derfor jevnlig kartlegge hvilke prosesser som er mest risikoutsatt, og innrette sin
internkontroll ut fra dette. 270
Arbeidsmiljøloven gir arbeidstaker rett til å varsle om kritikkverdige forhold 271 Dette er definert som
forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske
normer. Loven regulerer også fremgangsmåte og arbeidsgivers aktivitetsplikt ved varsling. Loven gir
vern mot gjengjeldelse av varsling gjennom forbud mot gjengjeldelse samt oppreisning og erstatning
ved brudd på forbudet.
Kommunen plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling som skal være skriftlige. Kommunen har
plikt til å oppmuntre sine medarbeidere til å varsle om kritikkverdige forhold og tilrettelegge for
varsling. For å bidra til dette er det viktig at verdien av varsling anerkjennes i kommunen og at
kommunen arbeider for å fremme et godt ytringsklima 272.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat til høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Ås kommune har utarbeidet varslingsrutiner. Her fremgår det at alle ansatte har plikt til å varsle om
trakassering av arbeidskollegaer og når det er fare for liv og helse. Varslingen kan være muntlig eller
skriftlig, åpen eller anonym 273. Det er utarbeidet varslingsplakat som skal være hengt opp på
tjenestestedet.
Varslingsrutinen beskriver hvordan varselet skal behandles. Det framgår også av rutinene at varsler
skal ha beskyttelse mot gjengjeldelse. Det er nedsatt et varslingsutvalg som har ansvaret for
prosessen rundt varsling. Varslingsutvalget består av kommunalsjef for organisasjon og
fellestjenester, en jurist fra personalavdelingen og kommunens hovedverneombud. Varsel kan også
gjøres til verneombud og tillitsvalgte.

270

https://www.ks.no/contentassets/b76d70c4682a4a86afed2ef5f28f3e0e/rad-for-etikkarbeid-i-kommuner.pdf
https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/etikk/gode-rad-etikkarbeid/
271
LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven), Kapittel 2 A. Varsling
272
https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/etikk/ytringsfrihet-og-varsling-i-kommunesektoren/
273
Ås kommune, Varsling på jobb.
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Avvik som oppstår i den daglige drift av Ås kommune skal meldes i avvikssystemet i KSX, kommunens
kvalitet- og internkontrollsystem. I KSX redegjøres det for hvordan kommunen skal ha en prosess for
bedring. Prosessen skal sikre at kvalitetssystemet kontinuering bidrar til forbedring og utvikling av
kvalitet i tjenesteproduksjon og i forvaltningen, samt ivareta lovkrav. Prosess for bedring skal
benyttes ved generelt forbedringsarbeid og ved melding av avvik, samt behandling og lukking av
avvik274.
Rådmannen har det overordnede ansvaret for avvik som oppstår i kommunen. Alle ansatte er selv
ansvarlige for å melde fra om avvik eller forslag til forbedringer, slik at kommunen kan opprettholde
og forbedre kvalitet på tjenester og forvaltning. Avvik skal i utgangspunktet løses på laveste nivå. Det
er ledere innenfor hver enhet som har ansvaret for behandling og oppfølging av avvikene. Ved hver
tertial skal ledere rapportere til sin nærmeste leder om generell status og redegjøre for iverksatte
tiltak knyttet til forbedringsarbeid ved sitt ansvarsområde.
Etiske retningslinjer for ansatte i Ås kommune er utarbeidet (januar 2020).
Innspill fra kommuneadministrasjonen
Kommunen forteller at de har hatt relativt få varslingssaker.
Forvaltningsrevisjon
Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor området de siste årene.
Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at etikk og varsling er for kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og organisering av
drift. Det fremkommer av svarene at politikerne vurderer etikk og varsling som en viktig del av
kommunens oppgaver. På spørsmål knyttet til om etikk og varsling er et område politikerne vil
prioritere i forvaltningsrevisjoner fremover, svarte 0,0 % av respondentene at dette er et område de
mener bør prioriteres.
Kommunespesifikk risiko
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:

Sannsynlighet

Politikernes vurdering:

274

Viktighet

Høy

Konsekvens

Moderat

Viktig

Prioritert av

0,0 %

Ås kommune, KSX, prosess for bedring
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6.13. Arkiv og saksbehandling
Åpenhet og innsyn er sentrale forutsetninger for et fungerende demokrati. Kommunelovens regler
om møteoffentlighet og offentlighetsloven skal legge til rette for at offentlig virksomhet er åpen og
gjennomsiktig. På den måten styrkes informasjons- og ytringsfrihet, den demokratiske deltakelse,
rettssikkerheten for den enkelte og allmenhetens kontroll
Kommuner og offentlige organ har ansvar for å dokumentere sin egen aktivitet både i et kortsiktig og
et langsiktig perspektiv. I tillegg har arkivene en samfunnsmessig betydning for åpenhet, demokratisk
aktivitet, forskning og kulturell virksomhet. En velfungerende postjournal og arkivordning er
grunnleggende forutsetninger for å ivareta dette.
Alle kommuner skal utarbeide en arkivplan som skal innrettes slik at den kan brukes som et redskap i
organets internkontroll med arkivarbeidet.
En undersøkelse gjennomført av arkivverket i 2019 275, viser at mange kommuner ikke foretar
overføringer av arkivverdig materiale fra sine elektroniske systemer til langtidslagring, og at mange
kommuner opplever at det er knapphet på ressurser for å følge de lovkrav som gjelder.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat til høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Kommunen sitt omstillingsprosjekt har bl.a. som mål en samlet økt effektivitet og kvalitet i
administrative prosesser. Kommunen benytter seg av Svar Inn og Svar Ut tjenestene.
Prosjektet «Digitalt førstevalg» jobber med mål om at innbyggere og næringsliv skal ha et digitalt
førstevalg for digitale tjenester, og kommunikasjon med Ås kommune. Digitalt førstevalg gjelder også
interne arbeidsprosesser for de ansatte.
Ås kommune har utarbeidet Digitaliseringsstrategien 2019-2022 for den er retningsgivende for
digitaliseringsarbeidet. Strategien bygger på nasjonale føringer på området og kommunens
handlingsprogram.
Åpenhetsindeksen 276 for 2018 viser at Ås kommune er rangert som nr. 384 av 422 kommuner.
Innspill fra kommuneadministrasjonen
Kommunen forteller at de har gjort flere endringer og jobbet for å digitalisere arkivet.
Kommuneadministrasjonen er usikker på om all innkommende mail blir registrert i P360. De har sett
at de som jobber med saksbehandling er flinke til å vurdere hva som er arkivverdig og ikke.

275

Kommunal rapport, Mener mange arkiv er i en svært sårbar situasjon. Publisert 24.09.2019 15:55. Hentet fra: https://kommunalrapport.no/administrasjon/2019/09/mener-mange-arkiv-er-i-en-svaert-sarbar-situasjon
276
Pressens offentlige utvalg, Innsyn i norske kommuner - Åpenhetsindeksen 2018. Hentet fra: https://presse.no/wpcontent/uploads/2018/04/kommuneindeks-2018-04-18.pdf
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Kommunebarometeret viser at Ås kommune er rangert som
den 319. beste kommunen i Norge innenfor sektoren

Kommunebarometeret
Ås kommunes rangering innenfor

Saksbehandling.

området SAKSBEHANDLING

Forvaltningsrevisjon
Follo distriktsrevisjon IKS gjennomførte i 2015 en

2018

2019

2020

96

101

319

forvaltningsrevisjon av dokumentbehandling og arkiv i Ås
kommune. Formålet med revisjonen var å undersøke om Ås kommune følger reglene som gjelder for
dokumentbehandling og arkivtjeneste i kommunen. Undersøkelsen konkluderte med at: Revisjonens
hovedinntrykk er at Ås kommune legger stor vekt på å oppfylle de krav som følger av lovverket for
arkivtjenesten. Vi vil også trekke frem at tilbakemeldingene fra brukerne av P360, er gjennomgående
positive. Følgende anbefalinger ble gitt:
•

Utvikle tilpassede opplæringstilbud som møter brukernes ulike behov.

•

Vurdere tiltak som kan bidra til økt registrering av arkivverdig dokumentasjon.

•

Sørge for at arkivplanen blir ferdigstilt i 2015.

•

Implementere løsninger som på en bedre måte håndterer overvåkingen av frister i
byggesaksbehandlingen og sensitiv informasjon.

Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at arkiv og saksbehandling er for kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og
organisering av drift. Det fremkommer av svarene at politikerne vurderer arkiv og saksbehandling
som en moderat til viktig del av kommunens oppgaver. På spørsmål knyttet til arkiv og
saksbehandling er et område politikerne vil prioritere i forvaltningsrevisjoner fremover, svarer 0,0 %
av respondentene at dette er et område de mener bør prioriteres.
Kommunespesifikk risiko
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no

Sannsynlighet
Viktighet

Moderat

Konsekvens

Alvorlig

Moderat til viktig

Prioritert av

0,0 %
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6.14. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og digitalisering
Det er sterke nasjonale politiske ambisjoner om utvikling av digital forvaltning, med formål å oppnå
forenkling og effektivisering, bedre tjenester til innbyggerne, fremme innovasjon og verdiskaping i
næringslivet, samt utvikle et bærekraftig og inkluderende velferdssamfunn. 277
Økt digitalisering representerer muligheter for besparelser og bedre tjenester, men kompleksiteten i
offentlig sektor kan være en utfordring. Mange kommuner mangler helhetlige planer eller egen IKT/digitaliseringsstrategi, og mange kommuner benytter digitale tjenester i langt større omfang enn de
tilbyr digitale tjenester. Svak digital kompetanse hos så vel innbyggere som ansatte er en
utfordring. 278 Det er etablert tilskuddsordning og netthåndbok som hjelp for kommuner, for å øke den
digitale deltakelsen i befolkningen gjennom opplæringstiltak og veiledning. 279
Digitaliseringen innebærer økt risiko knyttet til informasjonssikkerhet. For å unngå så vel tap av
verdier som tap av tillit, er det nødvendig for kommunen å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til
informasjon, at informasjon ikke blir endret utilsiktet, og at informasjonen er tilgjengelige for brukerne
ved behov.
Nytt regelverk som trådte i kraft i 2018, representerer risiko for at kommunen ikke fanger opp og
ivaretar kravene i personopplysningsloven. Kommunens internkontroll må sikre og dokumentere at
personopplysninger blir behandlet i samsvar med det nye regelverket. I vår region har mange
kommuner inngått samarbeider om felles IKT-løsninger, og da må også databehandleravtalene sikre
rett behandling av personopplysninger. 280
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha høy risiko.
Kommunespesifikk informasjon
IKT Follo ble nedlagt i 2020 som et resultat av kommunesammenslåing mellom Ski og Oppegård.
Nytt samarbeid i Stor Follo IKT ble etablert. Samarbeidet er mellom Ås, Frogn og Vestby. Frogn
kommune er vertskommune. Samarbeidet skal levere gode IKT tjenester til alle ansatte i
kommunene. Samarbeidet er et vertskommunesamarbeid.
Ås kommune har gjort en risikovurdering og vurdering av personvernkonsekvenser. Sluttrapporten
skrevet i den forbindelsen skal bidra til internkontroll og personvern, se kapittel 6.9.
Ås kommune har utarbeidet Digitaliseringsstrategi 2018-2021, vedtatt av rådmannens ledergruppe
11.12.2018. Kommunen har satt seg et overordnet mål om at innbyggere og næringsliv skal ha et
brukervennlig og godt digitalt førstevalg i sitt møte med Ås kommune. Ansatte i Ås kommune skal ha
gode og effektive arbeidsprosesser og verktøy som er tilpasset en digital hverdag. Videre har

277

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/digitalisering-i-kommunal-sektor/id2623342/
https://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/artikler-og-publikasjoner/digitalisering-i-kommunene
https://www.regjeringen.no/no/dep/kmd/kmd-tilskudd/tilskudd-til-utvikling-av-kommunale-veiledningstilbud-innen-digitalkompetanse--digihjelpen-2019/id2673504/
280
Personopplysningsloven (2018), Forskrift om behandling av personopplysninger 15. juni 2018 nr. 876
278
279
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kommunen utarbeidet seks mål knyttet til brukerfokus, innovasjon og effektivisering, styrket digital
kompetanse og deltakelse, sammenheng og helhet i digitale tjenester, samt informasjonssikkerhet og
personvern.
Forvaltningsrevisjon
Det har ikke vært gjennomført en forvaltningsrevisjon innenfor området de siste årene.
Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at IKT og saksbehandling er for kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og organisering
av drift. Det fremkommer av svarene at politikerne vurderer IKT og saksbehandling som moderat til
viktig del av kommunens oppgaver. På spørsmål knyttet til om IKT og saksbehandling er et område
politikerne vil prioritere i forvaltningsrevisjoner fremover, svarer 21,1 % av respondentene at dette er
et område de mener bør prioriteres.
I spørreundersøkelsen gav vi respondentene muligheten til å utdype hvorfor de valgte ut de fem
områdene de mente bør prioriteres. Det fremkommer av svarene at noen av respondentene er usikre
på statusen på digitaliseringsarbeidet som er gjort i kommunen. De stiller spørsmålstegn ved om
digitaliseringsarbeidet har bidratt til effektivitet sett opp mot kostnadene som er knyttet til arbeidet.
Kommunespesifikk risiko
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:
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Sannsynlighet
Viktighet

Høy

Konsekvens

Alvorlig

Moderat til viktig

Prioritert av

21,1 %
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6.15. Eiendomsforvaltning
Plan og bygningsloven 281 og forskrift 282 om tekniske krav til byggverk inneholder krav og
bestemmelser til kommunale eiendommer. Dette gjelder bl.a. bestemmelser vedr. naturpåkjenninger,
uteareal og ytre miljø, krav til byggverk, sikkerhet ved brann, planløsning og bygningsdeler, krav til
universell utforming, miljø og helse, energi, installasjoner og anlegg.
Kommunale eiendommer har betydelig verdi. Samlede kostnader for anskaffelse, forvaltning, drift og
vedlikehold utgjør om lag 15-20 prosent av en kommunes økonomi.
God eiendomsforvaltning i kommunen handler om å gi ansatte og tjenestemottakere gode og
effektive bygninger til lavest mulig kostnad. Dette innebærer å skape best mulig bygningsmessige
rammer for tjenestene som leveres. Kommunen har rollen både som eier, forvalter og bruker av
eiendom. Disse rollene er ulike og kan til tider ha motstridende interesser. Ansvaret for de ulike
rollene bør derfor organiseres på en tydelig og hensiktsmessig måte.
Videre bør det foreligge overordnede politisk forankrede mål for bolig- og eiendomsforvaltningen, et
rasjonelt system for planlegging og styring, og rapportering som bidrar til god kommunikasjon
mellom bolig- og eiendomsforvaltningen og politikerne, og som kan tjene som beslutningsgrunnlag.
Førende anbefalinger for god eiendomsforvaltning tilsier at kommunen bør ha oversikt over teknisk,
forskriftsmessig og funksjonell tilstand i kommunale bygg og boliger.
Generell risiko for området
Området er vurdert å ha moderat risiko.
Kommunespesifikk informasjon
Ås kommune eier formålsbygg og kontorlokaler til tjenesteområdene som samlet utgjør omkring 148
000 kvadratmeter. Arealene øker til ca. 171 000 kvadratmeter i 2023. Av dette utgjør boliger ca. 19 000
kvadratmeter. Utover de eide bygningene, leier kommunen over 6 000 kvadratmeter til
tjenesteproduksjon og administrasjon fra private utleiere 283.
Av Virksomhetsplan 2019 Ås eiendom fremkommer det at hovedmålene til eiendomsforvaltningen er:
•

Eiendom skal være en effektiv innsatsfaktor i den kommunale tjenesteytingen

•

Forvaltningen av kommunens eiendommer skal være kostnadseffektiv

•

Innenfor budsjetterte rammer skal forvaltningen bidra til at realverdien opprettholdes

Eiendomsavdelingen redegjør for i virksomhetsplanen at budsjettrammene de seneste årene har blitt
strammet inn, fra hva de beskriver som et allerede utilstrekkelig nivå. Det medfører at kommunen
ikke klarer å redusere vedlikeholdsetterslepet totalt sett, selv om en del gamle og nedslitte bygg
rives og erstattes med nye.

281

LOV 2008-06-27 nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven – pbl)
FOR 2017-06-19 nr 840: Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)
283
Ås kommune, Virksomhetsplan 2019 Ås eiendom.
282
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De skriver i virksomhetsplanen at det er viktig at det budsjetteres nok drifts-, vedlikeholds- og
forvaltningsressurser for å opprettholde byggenes kvalitet. Det er spesielt relevant for nye bygg, at
det avsettes nok midler, slik at de ikke allerede fra dag en opparbeides et vedlikeholdsetterslep 284.
Ås kommune benytter seg av forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdssystemet – PLANIA. Det er
igangsatt arbeid med å samle all FDV 285 informasjon om alle kommunens bygg i systemet. Når
systemet er i full drift, vil det gi en bedre oversikt over eiendomsmassen, samt effektivisere
utførelsen av tjenesten. Plania er i løpet av 2019 videreutviklet på flere områder. Rutine/system for
innmelding av feil og mangler på bygg via Plania er innført hos alle brukerne i kommunen. Plania
generer arbeidsordre på hvilke oppgaver som skal gjennomføres på de respektive bygg. Dette
gjelder også regelmessige utskiftninger og periodisk vedlikehold av anlegg på byggene. Elektronisk
brannbok i Plania er innført for brannvernledere på alle skolene. Barnehager og øvrige formålsbygg
skal igangsette dette i 2020. Renhold er i gang med bruk av Plania i forbindelse med
renholdsplanlegging og Plania utgjør et praktisk verktøy for renholderne. Bolig har brukt Plania til
kontraktsoppfølging i flere år.
Kommunestyret vedtok i K-sak 45/16 at kommunens langsiktige mål er at det skal gjennomføres
verdibevarende vedlikehold, slik at kommunens bygningsmasse til enhver tid ligger i tilstandsgrad 1
eller bedre. Basert på beregnede normtall krever dette et FDV nivå på ca. 800-1000 kr. eks. mva. pr.
kvm bygg avhengig av type bygg og byggets kompleksitet. Ås kommune har de siste årene hatt en
kostnad på ca. 650 kr/kvm. Med en planlagt arealøkning i perioden på ca. 22 000 kvm vil det mangle
ca. 5,5 mill. kr i budsjettet årlig for å oppnå verdibevarende vedlikehold. Etterslep av
vedlikeholdsbehov er ikke medtatt her.
Avdelingene drift og vedlikehold ble slått sammen i 2020.
Innspill fra kommuneadministrasjonen
Kommunen har et mål om å profesjonalisere eierkontrollen av eiendom, hvor de vil ha en aktiv
eierstyring med forvaltningen av eiendommene.

284
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Ås kommune, Virksomhetsplan 2019 Ås eiendom.
Ås kommune, Forvaltning, drift og vedlikehold- PLANIA.
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Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Eiendomsforvaltning»:
Ås

Publiserte tall per 26. mars 2020

Gjennomsnitt (2019)

2016

2017

2018

2019

EKG 13

Akershus

Alle

11

10,3

10,6

12,8

8,8

10,2

9

291

250

323

292

324

317

326

Areal på formålsbygg per innbygger (m2)

5

5

5

5

4,5

4,6

4,8

Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter

85

63

122

153

106

131

112

642

635

705

609

582

611

611

17

8

0

0

169

152

168

117

128

152

117

131

131

132

Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning
i prosent av samlede driftsutgifter
Netto driftsutgifter til forvaltning av
eiendom per innbygger

Utgifter til driftsaktiviteter per kv.meter
Herav utgifter til renhold
Herav energikostnader per kvadratmeter

Av tabellen over ser vi at netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede
driftsutgifter har økt mye fra 2018 til 2019. Tallene ligger over sammenlignbare kommuner. En av
årsakene til økningen er oppstart av avskrivninger og helårsdrift av Solberg skole og Moertunet. I
tillegg har det vært en stor økning i utgifter innen eiendomsforvaltning knyttet til idrettsanlegg
gjennom økte avskrivinger på idrettsanlegg, samt utgifter til vedlikehold av svømmeanlegg i 2019.
Utgifter til vedlikehold pr kvm har økt betydelig i perioden. Ås kommune bruker mer penger til dette
en sammenlignbare kommuner.
Forvaltningsrevisjon
Viken kommunerevisjon IKS gjennomførte en forvaltningsrevisjon av utleieboliger i 2020. Formålet
med revisjonen var å se på i hvilken grad Ås kommune forvalter utleieboliger på en tilfredsstillende
måte. Sentrale funn i revisjonen var:
Ås kommune bør gjennomgå sin portefølje av boliger for å vurdere om det er boliger som ikke er
egnet til utleie. Dette gjelder spesielt med tanke på brannsikkerhet. Nødvendigheten av og omfanget
i behovet for overkapasitet i antall boliger, bør også vurderes.
Arbeidet med å oppdatere informasjonen i kommunens systemer må prioriteres. I tillegg bør
kommunen ha rutiner for å samle inn og dokumentere status og beskaffenhet av kommunens boliger
slik at kommunen har kunnskap til å kunne gjennomføre preventivt vedlikehold i tilstrekkelig grad.
Alle kommunens utleieboliger er blitt gjenstand for en gjengs leie-vurdering. For mange av boligene
er det syv år siden en slik vurdering ble foretatt. Det bør innføres som fast rutine at det gjøres nye
gjengs leie-vurderinger etter de regler som husleieloven tillater og som kommunestyret har vedtatt
skal følges.
Follo distriktsrevisjon gjennomførte i 2016 en forvaltningsrevisjon av Skoleutbygging. Formålet med
prosjektet var: Hvordan etterlever Ås-skolen kravene i opplæringsloven om 'tenlege grunnskolar'?.
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To av anbefalingene handlet om eiendomsdrift:
•

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.

•

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

Follo distriktsrevisjon gjennomførte i 2013 en forvaltningsrevisjon; Forvaltning av kommunens bygg,
det ble konkludert med at Ås kommune brukte betydelig mindre til vedlikehold pr kvm. enn det som
var anbefalt. Det ble anslått at etterslepet på vedlikehold var på om lag 110 mill. kr.
Spørreundersøkelse til kommunens politikere
I spørreundersøkelsen rettet mot kommunens politikere ble respondentene spurt om hvor viktig de
opplever at eiendomsforvaltning er for kommunens oppgaver, tjenesteproduksjon og organisering av
drift. Det fremkommer av svarene at politikerne vurderer den eiendomsforvaltning som en viktig del
av kommunens oppgaver. På spørsmål knyttet til om eiendomsforvaltning er et område politikerne vil
prioritere i forvaltningsrevisjoner fremover, svarer 21,1 % av respondentene at dette er et område de
mener bør prioriteres.
I spørreundersøkelsen gav vi respondentene muligheten til å utdype hvorfor de valgte ut de fem
områdene de mente bør prioriteres. Det fremkommer av svarene at flere av respondentene er kritiske
til vedlikeholdsarbeidet som gjøres i kommunen, og nevner at kommunen har revet skolebygg før de
er ferdig avskrevet.
Kommunespesifikk risiko
Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:
Risikovurdering:
Politikernes vurdering:

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no

Sannsynlighet
Viktighet

Moderat

Konsekvens

Moderat

Viktig

Prioritert av

21,1 %
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7. Oppsummert risikovurdering
Risikovurderingene av områdene som er beskrevet i rapporten fremkommer samlet i tabellen
nedenfor 286. Denne tar for seg sannsynlighet og konsekvens for de enkelte områder og/eller
tjenester, og indirekte vil vesentlighet være et sentralt element i vurderingen av konsekvenser.
Samfunnsperspektivet

Sannsynlighet

Konsekvens

S1

Kommunen som aktør i samfunnsutviklingen

2,25

2,40

S2

Bærekraftig utvikling

2,50

2,50

S3

Miljø og klima (energi)

2,25

2,15

S4

Beredskapsplaner og ROS-analyser

2,33

2,50

2,23

2,30

Brukerperspektivet
B1.1

Barnehage

B1.2

Grunnskole

2,35

2,40

B1.3

Skolefritidsordning (SFO)

2,00

2,00

B1.4

Voksenopplæring

1,70

1,60

B1.5

Barnevern

2,48

2,60

B1.6

Kultur og idrett

2,00

2,30

B1.7

Tros- og livssynssamfunn

1,73

1,85

B2.1

Helsetjenester

2,38

2,48

B2.2

Omsorgstjenester

2,35

2,50

B2.3

Nedsatt funksjonsevne

2,45

2,50

B2.4

Psykisk helsearbeid

2,40

2,40

B2.5

Rusomsorg

2,28

2,40

B2.6

Økonomisk sosialhjelp

2,10

2,50

B2.7

Boligsosiale tjenester

2,15

2,40

B2.8

Flyktninger

2,10

2,20

B3.1

Byggesak

2,25

2,15

B3.2

Vann og avløp

2,00

2,20

B3.3

Renovasjon

1,75

1,90

B3.4

Brann- og redningstjenester

2,00

2,70

B3.5

Vei, park og idrettsanlegg

1,90

1,90

B3.6

Landbruk

1,90

2,00

Organisasjonsperspektivet

286

O1

Organisering

2,15

2,15

O2

Økonomisk situasjon

2,43

2,40

O3

Budsjetteringsprosess og budsjettoppfølging

2,05

2,30

O4

Økonomisk internkontroll

2,35

2,33

O5

Kommunens eiendeler

2,18

2,35

O6

Offentlige anskaffelser

2,55

2,00

O7

Offentlig støtte

2,15

1,95

O8

Internkontroll og kvalitetssikring

2,30

2,35

O9

Personvern

2,25

2,60

O10

Personalforvaltning

2,03

2,05

O11

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

2,00

2,10

O12

Etikk og varsling

2,33

2,20

O13

Eiendomsforvaltning

2,18

1,90

O14

Arkiv og saksbehandling

2,08

2,55

O15

IKT og digitalisering

2,33

2,30

For detaljert vurdering av sannsynlighet og konsekvens – se vedlegg 1

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no

131

Ås kommune | 2020 | Risiko- og vesentlighetsanalyse

2,9

Sannsynlighet

Nedenfor vises risikovurderingene i et diagram.

2,7

O6
2,5

S2
O2
B2.4
O4 B1.2
O15
O8
B2.5
S1
B1.1

O12

2,3

B3.1
S3
O13

O7

2,1

O9

B2.7

1,9

B3.5

1,7

B2.6
O14

O3
B3.2

B1.5

B2.1
B2.2
S4

B2.8
O10
O11
B1.3

1,5

O5

O1

B2.3

B1.6

B3.4

B3.6

B3.3
B1.7

B1.4

Konsekvens
1,5

1,7

1,9

2,1

2,3

2,5

2,7

2,9

Vi presiserer at tabellen og diagrammet ikke må leses slik at dette er en vurdering og rangering av
vesentlighet. Veileder i risiko- og vesentlighetsvurdering 287 anbefaler å ikke måle vesentlighet og
rangere områder basert på dette. I vår analyse rangerer vi ikke områder etter vesentlighet. I
risikovurderingen legger vi vekt på hvilke konsekvenser en hendelse (svakhet eller mangel) vil kunne
få, og i denne vil elementer av vesentlighetsbegrepet inngå.

287

Veileder i risiko- og vesentlighetsvurdering, fastsatt av styret i NKRF 03.12.2019, kap. 5.3.4
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8. Spørreundersøkelse rettet mot politikere
Sommeren 2019 gjennomførte Buskerud Kommunerevisjon IKS en spørreundersøkelse rettet mot
politikere i kontrollutvalg og kommunestyrer i sine eierkommuner for å få en tilbakemelding på;
•

Hvor viktig de anser de ulike områdene. (Skala / 1 = ikke så viktig – 5 = veldig viktig)

•

Hvilke områder de vil prioritere for forvaltningsrevisjon. (Mulig å velge inntil 5 områder)

•

o

Årsaker til at de prioriterte disse områdene.

Kontrollutvalgsmedlemmenes kommentarer til overordnet analyse for perioden 2015 – 2019.

I tabellen som følger finner dere en oversikt over resultatene for hvor viktig de anså områdene og
hvilke områder de prioriterte. De andre spørsmålene hvor det var mulig å gi kommentarer, vil bli
omtalt under de forskjellige områdene i rapporten der dette er naturlig.
Følgende eierkommuner i Buskerud Kommunerevisjon IKS ved undersøkelsestidspunktet var med i
undersøkelsen; kommunene Drammen, Flesberg, Kongsberg, Krødsherad, Modum, Nedre Eiker, Nore
og Uvdal, Ringerike, Rollag, Sande, Sigdal, Svelvik og Øvre Eiker. Spørreundersøkelsen i Enebakk, Flå,
Kongsberg, Nesodden og Ås ble gjennomført våren 2020 etter at Viken kommunerevisjon IKS ble
opprettet våren 2020.
Gjennomsnitt for kommunen den enkelte rapport omhandler, samt et gjennomsnitt av alle
respondenter for de nevnte kommuner er presentert i tabellen som følger.

Område / tjeneste

Ås
Samfunnsperspektivet

Hvilke områder vil du prioritere
for forvaltningsrevisjon?

Hvor viktig oppleves områdene?

2015

2020

Alle
Endr

Ås

2015

2019

Endr

4,1

3,8

-0,3

2015

2020

Alle
Endr

2015

2019

Endr

2,6 %

4,4 %

1,9 %

Kommunen som aktør i
samfunnsutviklingen

4,3

S2

Bærekraftig utvikling

3,9

S3

Miljø og klima (energi)

3,8

3,9

3,6

-0,3

15,8 %

5,6 %

7,6 %

2,0 %

S4

Beredskapsplaner og
ROS-analyser

4,0

3,9

3,7

-0,2

31,6 %

4,6 %

4,4 %

-0,2 %

S1

5,3 %
21,1 %

Brukerperspektivet
Oppvekst og kultur
B1.1

Barnehage

4,3

4,5

4,2

-0,3

10,5 %

21,5 %

16,5 %

-5,1 %

B1.2

Grunnskole

4,6

4,8

4,5

-0,3

47,4 %

42,1 %

46,8 %

4,8 %

B1.3

Skolefritidsordning (SFO)

3,9

3,8

3,5

-0,3

10,5 %

5,6 %

5,7 %

0,1 %

B1.4

Voksenopplæring

3,7

3,5

3,1

-0,4

5,3 %

1,5 %

3,2 %

1,6 %

B1.5

Barnevern

4,3

4,5

4,2

-0,3

31,6 %

47,7 %

31,0 %

-16,7 %

B1.6

Kultur og idrett

3,5

3,9

3,6

-0,4

0,0 %

5,6 %

7,6 %

2,0 %

B1.7

Tros- og livssynssamfunn

2,3
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Område / tjeneste

Ås
Samfunnsperspektivet

Hvilke områder vil du prioritere
for forvaltningsrevisjon?

Hvor viktig oppleves områdene?

2015

2020

Alle
Endr

Ås

2015

2019

Endr

4,3

-0,2

2015

2020

Alle
Endr

2015

2019

Endr

21,1 %

16,9%

15,2%

-1,7 %

Helse, omsorg og sosial
B2.1

Helsetjenester

4,3

4,6

B2.2

Omsorgstjenester

4,4

4,6

4,3

-0,3

15,8 %

8,7%

10,8%

2,0 %

B2.3

Nedsatt funksjonsevne

4,1

4,3

4,0

-0,3

0,0 %

9,7%

11,4%

1,6 %

B2.4

Psykisk helsearbeid

4,3

4,4

4,0

-0,4

0,0 %

28,7%

22,8%

-5,9 %

B2.5

Rusomsorg

3,7

4,1

3,8

-0,3

0,0 %

44,6%

34,8%

-9,8 %

B2.6

Økonomisk sosialhjelp

3,7

3,8

3,7

-0,1

5,3 %

18,5%

21,5%

3,1 %

B2.7

Boligsosiale tjenester

3,5

3,8

3,6

-0,2

10,5 %

6,7%

10,8%

4,1 %

B2.8

Flyktninger

3,4

3,6

3,4

-0,2

0,0 %

13,3%

10,1%

-3,2 %

Tekniske tjenester
B3.1

Byggesak

3,8

3,9

3,9

0,0

15,8 %

17,9%

24,1%

6,1 %

B3.2

Vann og avløp

4,3

3,8

3,8

0,0

0,0 %

4,6%

8,9%

4,2 %

B3.3

Renovasjon

4,2

3,7

3,7

0,0

5,3 %

1,5%

1,9%

0,4 %

B3.4

Brann- og
redningstjenester

4,1

4,1

4,1

0,0

0,0 %

3,6%

4,4%

0,8 %

Vei, park og idrettsanlegg

3,4

3,7

3,4

-0,3

0,0 %

3,1%

3,8%

0,7 %

Landbruk

3,4

3,4

3,3

-0,2

10,5 %

1,5%

1,9%

0,4 %

B3.5
B3.6

Brukerperspektivet
O1

Organisering

3,3

3,8

3,7

-0,2

5,3 %

6,2%

7,0%

0,8 %

O2

Økonomisk situasjon

4,3

4,5

4,2

-0,3

47,4 %

27,7%

14,6%

-13,1 %

O3

Budsjetteringsprosess og
budsjettoppfølging

4,2

4,5

4,2

-0,3

15,8 %

16,9%

10,8%

-6,2 %

O4

Økonomisk internkontroll

3,9

4,4

4,1

-0,2

31,6 %

18,5%

12,0%

-6,4 %

O5

Kommunens eiendeler

3,8

4,0

3,7

-0,3

0,0 %

4,6%

4,4%

-0,2 %

Offentlige anskaffelser

4,2

3,8

3,7

-0,1

36,8
%

4,6%

14,6%

9,9 %

5,6%

7,6%

2,0 %

O6
O7

Offentlig støtte

3,6

O8

Internkontroll og
kvalitetssikring

5,3 %

3,6

O9

Personvern

3,9

O10

Personalforvaltning

3,6

4,2

3,9

-0,3

0,0 %

8,7%

8,2%

-0,5 %

O11

Helse, miljø og sikkerhet

3,8

3,9

3,9

0,0

5,3 %

0,5%

0,6%

0,1 %

O12

Etikk og varsling

3,9

4,1

3,8

-0,3

0,0 %

6,7%

6,3%

-0,3 %

O13

Eiendomsforvaltning

3,9

3,8

3,7

-0,1

21,1 %

4,6%

8,9%

4,2 %

O14

Arkiv og saksbehandling

3,6

4,2

3,9

-0,4

0,0 %

19,0%

17,7%

-1,3 %

O15

IKT og digitalisering

3,6

3,9

3,7

-0,1

21,1 %

1,0%

2,5%

1,5 %

3,7

3,5

-0,2

10,3%

8,2%

-2,0 %

4,1

3,9

-0,3

21,1 %
5,3 %

Eierskap
Kommunalt eide
selskaper

Undersøkelsen ble gjennomført våren 2020, og tok utgangspunkt i de områdene som var med i den
overordnede analysen for perioden 2015 – 2019.
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9. Eierskap
Som vi har nevnt tidligere i analysen utsettes en kommune for risiko på bakgrunn av både at de skal
levere en type tjeneste, eller et sett av tjenester, samt måten de velger å organisere, produsere og
levere tjenestene på. I den forbindelse vil valg av eierskap kunne medføre en risiko for kommunen.
Grovt sett kan man dele kommunenes motivasjon for å ha eierskap i selskaper inn i 3. En grunn er for å
løse den kommunale tjenesteproduksjonen. Dette kan være til erstatning for, eller som bidrag til den
kommunale tjenesteproduksjonen. Kommunen kan også ha eierskap i selskaper som gir nytte for
lokalsamfunnet. Dette kan være som medeier i lokale vann- og avløpsselskaper,
næringsutviklingsselskaper, selskaper som tilbyr fritidsaktiviteter osv. Enkelte kommunale eierskap er
også rent kommersielle plasseringer, hvor kommunen kun har økonomiske motiver for å delta.
I analysen vil vi fokusere på følgende:
•

Hva eier kommunen?

•

Hvordan forvaltes kommunens eierskap?

•

Hvor vesentlig er det enkelte selskap?

•

Hvilken risiko er knyttet til det enkelte eierskap?

•

Hvilke selskaper og øvrige temaer er aktuelle for selskapskontroll?

Det er derfor viktig å se på om kommunen har:
•

Oversikt over hvilke selskaper den har eierinteresser i, og hvor store eierskapene er?

•

Har satt klare mål med sine eierskap?

•

Har satt «krav» til rapportering, og hvordan disse skal følges opp?

Noen kommuner har eierskap i mange selskaper, mens andre nær sagt ikke har noen eierskap. En av
de sektorene en del kommuner har eierskap i er energisektoren. Mange kommuner har vesentlige
eierinteresser i produksjon og distribusjon av strøm.
Hva kommunen ønsker med sine eierskap skal fremgå i eierskapsmeldingen. Gjennom denne viser en
kommune i hvor stor grad de har et bevisst forhold til sin rolle som eier, og om de har satt seg klare
mål for sine eierskap i de enkelte selskapene.
Andre viktige momenter er føringer i forhold til styringsdialogen med selskapene og "krav" til
rapportering. Dette kan være en utfordring for selskapene, siden de ofte har flere eiere og dermed
må ta hensyn til forskjellige ønsker for hvordan en slik dialog og rapportering skal gjennomføres. Det
er derfor sentralt at eierne kan enes om hvordan de ønsker at dette skal løses, så langt det er mulig.
Et annet sentralt tema som kommunene bør ha et forhold til er sitt samfunns- og miljøansvar som
eier.
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9.1. Eierstyring
Norske kommuner har i økende grad valgt å organisere deler av sin virksomhet som egne selskaper,
oftest som kommunale foretak (KF), interkommunale selskap (IKS) eller aksjeselskap. Kommunestyret
har likevel det overordnede ansvaret for kommunens virksomhet, med ansvar for å sikre
måloppnåelse, at regelverk etterleves, og at etiske hensyn ivaretas, også når virksomhet er utskilt i
egne selskap. KF er en del av kommunen som rettssubjekt og regulert gjennom kommuneloven og
forvaltningsloven, mens IKS og AS er egne rettssubjekter.
Når styringen må utføres gjennom selskapenes eierorgan (representantskap eller generalforsamling),
mister politikerne noen styringsmuligheter, og styringen blir mer indirekte. 288 Det må gis tydelige
mål- og resultatkrav, og de må følges opp. En generell risiko knytter seg til om kommunen klarer å
ivareta god folkevalgt styring.
Et mål for den nye kommuneloven er styrking av kommunenes eierstyring overfor kommunalt eide
selskaper. Det er nå et lovfestet krav at kommunen minst én gang i valgperioden skal utarbeide en
eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret. Eierskapsmeldingen skal inneholde
kommunens prinsipper for eierstyring, oversikt over selskaper, kommunale foretak og andre
virksomheter som kommunen har eierinteresser eller tilsvarende interesser i, og kommunens formål
med sine eierinteresser. 289
Ås kommune har fremlagt en Eierskapsmelding for årene 2012-2015. Eierskapsmeldingen redegjør for
rutiner for oppfølging og evaluering av kommunens eierinteresser. Kommunen har utarbeidet en
samlerapport om eierskapspolitikk og har prinsipper og rutiner for håndtering av forberedelser til, og
gjennomføring og oppfølging av eierskapsmøter. Det ble også vedtatt prinsipper for eierskapspolitikk
og eierstrategier, retningslinjer for valg til styrer m.m. og veileder for representanter i
generalforsamlinger, representantskap og styrer. Dette inkluderer rutiner for forberedelser til
eiermøter og informasjonsflyt til eier.
Det fremgår av eiermeldingen 2012-2015 at utover evt. endringer som resultat av
kommunestyrebehandlingen, skal eiermeldingen revideres hvert fjerde år. Ettersom eierstyringens
formelle sider gjør det nødvendig, skal eiermeldingen senest i løpet av de første 6 måneder etter et
kommunevalg gjennomgås av rådmannen 290.
Med tanke på at eierskapsmeldingen er fra årene 2012-2015, og det siden den gang har skjedd til dels
store endringer i selskapsstrukturer kommunen er deleier i, bør kommunen vurdere å revidere sin
eierskapsmelding.
Ås kommune er eier eller har eierinteresser i flere selskaper organisert i ulike selskapsformer.
Kommunen har aksjer og andeler i selskaper av en viss betydning i samfunnsmessig sammenheng og
deler av den kommunale tjenesteproduksjonen.

288

IKS-loven (1999) Lov om interkommunale selskaper 29. januar 1999 nr. 6
Kommuneloven (2018) Kapittel 26. Eierstyring
290
Ås kommune, eiermelding 2012-2015.
289
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Selskapsorganisering av kommunale tjenester innebærer at kommunestyret delegerer myndighet og
fullmakter til selskapene. Det medfører en maktforskyvning fra kommunestyret til selskapenes
organer. Av eierskapsmeldingen 2012-2015 fremgår det at gjennom god eierstyring kan og bør
kommunestyret kunne innta en aktiv eierrolle.
Kommunens eierrepresentanter i representantskapene (ordfører) benytter Follorådet som
samarbeidsorgan i sin eierstyring. Her drøftes alternative organiseringsformer, det utarbeides felles
opplegg for årsbudsjett, økonomiplan etc. for virksomhetene. Follorådet arrangerer regelmessige
kurs for styrerepresentanter. Både omfanget og innholdet i representantskapsmedlemmenes
aktiviteter viser at de tar sine oppgaver og delegerte eierskapsansvar meget alvorlig.
Innspill fra kommuneadministrasjonen
Kommuneadministrasjonen forteller at de skal utarbeide en eierstrategi i løpet av høsten 2020.
Kommunen har sett at det har vært utfordringer knyttet til Follo lokalmedisinske senter, hvor de ikke
har fått på plass gode nok avtaler for 2020. De ser at det er økonomiske uklarheter for tiden videre, og
de tror det vil bli et økonomisk merforbruk knyttet til dette.
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9.2. Selskaper hvor kommunen har eierinteresser
Ås kommune har eierinteresser i følgende selskaper per 31. desember 2019:
Selskapstype
Selskap

Balanseført verdi

Eierandel

Aksjeselskap
Follo Futura Holding AS
Åsppro AS
Myrveien 16 AS
Vertskommunesamarbeid
Follo landbrukskontor (Ås kommune er vert) (Nesodden)
Follo medisinske senter (Nordre Follo er vert) (Enebakk og Ås)
Stor-Follo IKT
Follo barne- og ungdomsskole
Ås læringssenter
StorFollo tilsynskontor
Follo Innkjøpssamarbeid
Follo barnevernsvakt
Kemneren i Follo (Oppgaven overtas av staten i 2020)
Interkommunalt selskap
Follo Brannvesen IKS

15%

Follo Ren IKS

15%

Krise- og incestsenteret i Follo IKS (lokalisert i Ås)

16,7%

Nordre Follo Renseanlegg IKS

15%

Søndre Follo Renseanlegg IKS

9%

Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (Oppgave
overtas av Viken kontrollutvalgssekretariat i 2020)

62%

Follo lokalmedisinsk senter IKS (legges ned i 2020 overtas av
Follo medisinske senter)
Viken kommunerevisjon IKS
Øst 110 sentral IKS (eierskap gjennom Follo brannvesen IKS)

Follo lokalmedisinske senter IKS eies av Enebakk, Ås og Frogn fra 1.1.2020. Fra sommeren 2020
avvikles trolig selskapet og tjenestene blir i stedet organisert som et vertskommunesamarbeid under
Nordre Follo kommune.
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10. Samlet vurdering
Denne analysen er ikke ment som en analyse for å velge ut ferdig ”spissede prosjekter”, men som et
innspill av områder som eventuelt kan undersøkes videre. Innenfor noen områder som er belyst i
denne rapporten, kan det være vanskelig å gjennomføre tradisjonelle forvaltningsrevisjonsprosjekter.
Risikovurderingene av områdene som er beskrevet i kapittel 4 tar for seg sannsynlighet og
konsekvens en hendelse (svakhet eller mangel) vil kunne få, og indirekte vil vesentlighet være et
sentralt element i vurderingen av konsekvenser. Vi presiserer igjen at risikovurderingene ikke må
leses slik at dette er en vurdering og rangering av vesentlighet. Veileder i risiko- og
vesentlighetsvurdering 291 anbefaler å ikke måle vesentlighet og rangere områder basert på dette.
Kontrollutvalget og kommunestyret kan også ha andre prioriteringer som de tar hensyn til ved
behandling av en plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2019-2023. I en slik plan bør det for øvrig
tas høyde for å kunne gjøre andre prioriteringer, dersom aktuelle tema eller situasjoner skulle oppstå
underveis i planperioden.
Kommunens kontrollutvalg og / eller kommunestyret bør også vurdere om et område er egnet for
forvaltningsprosjekt. Dette kan eventuelt gjøres i samarbeid med revisjonen. Revisjonen kan på
forespørsel komme tilbake med mulige problemstillinger innen gitte områder.

10.1. Anbefalte områder for forvaltningsrevisjon
Følgende forvaltningsrevisjoner (FR) og undersøkelser (UND) er gjennomført i Ås kommune de siste
årene:

291

•

Forvaltningsrevisjon - Hjemmetjenester, 2014/15

•

Forvaltningsrevisjon - Samhandlingsreformen, 2014/15

•

Forvaltningsrevisjon - NAV, 2014/15

•

Forvaltningsrevisjon - Dokumentbehandling og arkiv, 2015

•

Forvaltningsrevisjon - Beredskap, 2016

•

Forvaltningsrevisjon - Skoleutbygging, 2016

•

Forvaltningsrevisjon - Barnevern, 2017

•

Forvaltningsrevisjon - Internkontroll, 2017

•

Forvaltningsrevisjon – Follo landbrukskontor, 2018

•

Forvaltningsrevisjon - Investeringer og gjeld, 2018

•

Forvaltningsrevisjon - Psykisk helse, 2018

•

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp av vedlikeholdstjenester, 2019

•

Forvaltningsrevisjon - Arbeidsmiljø skolene i Ås, 2020

•

Forvaltningsrevisjon - Utleieboliger, 2020

Veileder i risiko- og vesentlighetsvurdering, fastsatt av styret i NKRF 03.12.2019, kap. 5.3.4
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•

Forvaltningsrevisjon - Skolemiljø, leveres høsten 2020

Våre valg av anbefalte områder for forvaltningsrevisjon er basert på en generell vurdering av risikoog vesentlighet for områder/tjenester i kommuner med bakgrunn i vår erfaring og den kunnskap vi
har tilegnet oss gjennom arbeidet med analysen. I den forbindelse har vi også lagt vekt på om den
kommunespesifikke risikoen er redusert eller økt i forhold til det som vil anses som en moderat risiko
på området.
Ut fra denne analysen og mulig effekt for brukere og økonomi anbefaler revisjonen at det i
planperioden velges forvaltningsrevisjonsprosjekter innenfor disse områdene i uprioritert rekkefølge:
•

Barnevern

•

Beredskapsplaner og ROS-analyser

•

Bærekraftig utvikling

•

Helsetjenester

•

Nedsatt funksjonsevne

•

Offentlige anskaffelser

•

Omsorgstjenester

•

Psykisk helsearbeid

•

Økonomisk internkontroll

•

Økonomisk situasjon

10.2. Anbefalte selskaper og områder for eierskapskontroll
Følgende selskapskontroller er gjennomført i Ås kommune de siste årene:
•

Follo Ren, april 2015

Våre valg av anbefalte områder for eierskapskontroll eller forvaltningsrevisjon i selskap er basert på
en generell vurdering av risiko- og vesentlighet med bakgrunn i vår erfaring og den kunnskap vi har
tilegnet oss gjennom arbeidet med analysen.
Ut fra denne analysen anbefaler revisjonen at det i planperioden velges å utføre eierskapskontroll og
forvaltningsrevisjon i følgende selskaper og områder, i uprioritert rekkefølge:
•

Brann- og redningstjenester

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no

140

Ås kommune | 2020 | Risiko- og vesentlighetsanalyse

Referanser
LOV 2018-06-22 nr 83: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
FOR 2019-06-17 nr 904: Forskrift om kontrollutvalg og revisjon
FOR 2019-06-27 nr 714: Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner
og fylkeskommuner mv.
FOR 2019-11-18 nr 1520: Forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og
fylkeskommuner
LOV 1967-02-10: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven, fvl)
LOV-2006-05-19-16 Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova – offl)
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(sivilbeskyttelsesloven)
FOR-2011-08-22-894, Forskrift om kommunal beredskapsplikt
LOV 2008-06-27 nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven – pbl)
FOR 2018-09-28 nr 1469: Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene, erstattet
FOR 2009-09-04 nr 1167: Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene fra 28.
september 2018
FOR 2014-09-26 nr 1222: Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
FOR 2011-03-25 nr 335: Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen
FOR 1994-11-10 nr 1001: Forskrift om rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag
FOR 2017-06-19 nr 840: Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)
LOV 1981-03-13 nr 6: Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
FOR 2004-06-01 nr 931: Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
LOV 2003-12-19 nr 124: Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven)
FOR 2016-12-22 nr 1868: Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften)
LOV 2000-06-23 nr 56: Lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven)
LOV 2011-06-24 nr 29: Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
LOV 2005-06-17 nr 64; Lov om barnehager (barnehageloven)
FOR 2017-04-24 nr 487; Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
LOV 1998-07-17 nr 61; Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)
LOV 2011-06-24 nr 30; Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
LOV 2009-06-19 nr 44; Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova)
LOV-2017-06-16-51; Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven)
LOV 2003-07-04 nr 80: Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne
innvandrere (introduksjonsloven)
LOV 2009-12-18 nr 131, Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven)
FOR-2010-11-19-1462; Forskrift om individuell plan i arbeids- og velferdsforvaltningen
Arbeids- og velferdsdirektoratets rundskriv H35 – Hovednr. 35 – Sosialtjenesteloven
LOV 2005-06-17 nr 101: Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)
LOV 2002-06-14 nr 20: Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)
LOV 1963-06-21 nr 23: Lov om vegar (veglova)
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LOV 1995-05-12 nr 23: Lov om jord (jordlova)
LOV 2003-11-28 nr 98: Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv.
LOV 2005-05-27 nr 31: Lov om skogbruk (skogbrukslova)
LOV 1977-06-10 nr 82: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven)
LOV 1981-05-29 nr 38: Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven)
LOV 2009-06-19 nr 100: Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)
LOV 1957-06-28 nr 16: Lov om friluftslivet (friluftsloven)
LOV 2016-06-17 nr. 73: Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)
FOR 2016-08-12 nr. 974: Forskrift om offentlige anskaffelser
FOR 2016-08-12 nr. 975: Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene
FOR 2008-02-08 nr. 112: Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter
FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser
FOR 2019-04-01 nr. 444: Forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser
FOR 2017-12-11 nr. 1995: Forskrift om energi- og miljøkrav ved ansk. av kjøretøy til veitransport
FOR 2016-12-22 nr. 1842: Forskrift om fastsettelse av tvangsmulkt i medhold av ansk.loven
LOV 1992-11-27 nr 117: Lov om offentlig støtte
LOV 2018-06-15 nr 38, Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)
EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske
personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger
samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning)
LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)
LOV-1996-06-07-31: Lov om Den norske kirke (kirkeloven)
LOV-1996-06-07-32: Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven)
LOV-1969-06-13-25: Lov om trudomssamfunn og ymist anna
LOV-1981-06-12-64: Lov om tilskott til livssynssamfunn
LOV-1991-07-04-47: Lov om ekteskap [ekteskapsloven]

Kommunal- og moderniseringsdepartementets rundskriv H-3/14 – Retningslinjer for beregning av selvkost for
kommunale betalingstjenester
«Et samfunn for alle Regjeringens strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse for perioden
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Meld. St. 7 (2009–2010): Gjennomgang av særlovshjemler for statlig tilsyn med kommunene
Meld. St. 26 (2011–2012): Den norske idrettsmodellen
NOU 2012:1: Til barnas beste, Ny lovgivning for barnehagene
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•

Framsikt. Ås kommune. Samferdsel. Hentet fra: https://pub.framsikt.net/2020/as/bm-2020-hp202023_vedtatt/#/budsa/orgstructuremain/12

•

Framsikt. Ås kommune. Sosiale og arbeidsrettede tjenester. Hentet fra:
https://pub.framsikt.net/2020/as/bm-2020-hp2020-23_vedtatt/#/budsa/orgstructuremain/06

•

Framsikt. Ås kommune. Tjenester til hjemmeboende. Hentet fra: https://pub.framsikt.net/2020/as/bm2020-hp2020-23_vedtatt/#/budsa/orgstructuremain/07

•

Framsikt. Ås kommune. Vann, avløp og renovasjonstjenester. Hentet fra:
https://pub.framsikt.net/2020/as/bm-2020-hp2020-23_vedtatt/#/budsa/orgstructuremain/14

•

Framsikt. Ås kommune. Vedtatt handlingsprogram med økonomiplan og budsjett 2020-2023.
Hovedsatsninger. Hentet fra: https://pub.framsikt.net/2020/as/bm-2020-hp202023_vedtatt/#/generic/summary/introgoaltarget
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•

Ås kommune, Alkoholpolitisk handlingsplan for kommune 2016-2020, vedtatt i KST 20.4.2016.

•

Ås kommune, Boligpolitisk handlingsplan 2020-2023.

•

Ås kommune, Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023.

•

Ås kommune, Boligsosial handlingsplan for Ås kommune 2015-2019.

•

Ås kommune, Beredskapsplan ved pandemi virksomhet barnehage, 2020

•

Ås kommune, Beredskapsplan ved pandemi virksomhet grunnskole, 2020

•

Ås kommune, Beredskap ved pandemier (Ebola virus disease), 2014

•

Ås kommune. Flyktninger – bosetting og integrering. Hentet fra:
https://www.as.kommune.no/flyktninger-bosetting-og-integrering.352193.16789.tkt.html

•

Ås kommune, Foreløpig Mål- og disponeringsbrev 2020 til NAV fylke

•

Ås kommune, Forvaltning, drift og vedlikehold- PLANIA.

•

Ås kommune, Handlingsplan for et godt psykososialt miljø i barnehagene, skolene og SFO.

•

Ås kommune, Handlingsplan – vold i nære relasjoner.

•

Ås kommune, Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 2015.

•

Ås kommune, Internkontroll og personvern – Risikovurdering og vurdering av personvernkonsekvenser

•

Ås kommune, Hovedplan for vann, avløp og vannmiljø 2015-2027

•

Ås kommune, Kirkene og kirkekontoret i Ås. Hentet fra:
https://www.as.kommune.no/kirkekontor.349033.no.html

•

Ås kommune, Kompetansebehov skoler Ås oppdatert 24.9.29.

•

Ås kommune, KSX, prosess for bedring

•

Ås kommune, Overordnet samhandlingsplan mellom Ahus og kommuner.

•

Ås kommune. Planstrategi 2017-2020.

•

Ås kommune, ROS informasjonssikkerhet – internkontroll og personvern, 2020

•

Ås kommune, Prosess for helse-, miljø- og sikkerhet (HMS). Hentet fra KSX.

•

Ås kommune, Prosjektmandat Felles satsing om velferdsteknologi i Follo

•

Ås kommune, Revidert plan for overgang mellom barnehage og skole og SFO.

•

Ås kommune, Rus og psykisk helsetjeneste. Hentet fra: https://www.as.kommune.no/rus-og-psykiskhelsetjeneste.5765397-350267.html

•

Ås kommune, Samarbeidsavtale for administrativt vertskommunesamarbeid ved Follo medisinske
senter.

•

Ås kommune, Strategi og tiltaksplan for mer sykling og gange i Ås kommune. Hentet fra:
https://www.as.kommune.no/strategi-og-tiltaksplan-for-mer-sykling-og-gange-i-aaskommune.6131027 439512.html#p61310271

•

Ås kommune, Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv.

•

Ås kommune, Varsling på jobb.

•

Ås kommune, Virksomhetsplan for virksomhet sykehjem og boliger

•

Ås kommune, Virksomhetsplan 2019 Ås eiendom.

•

Ås kommune, Årsberetning 2019, 14.4.2020

•

Ås kommune, Ås læringssenter. Hentet fra: https://www.as.kommune.no/aslaeringssenter.348891.no.html
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Andre dokumenter med kommunespesifikk informasjon:
•

Akershus universitetssykehus, Overordnet samarbeidsavtale mellom Ahus og kommuner.

•

Brønnøysundregisteret, Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret. Øst 110-sentral IKS. Hentet fra:
https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=820351282

•

Elevundersøkelsen. Ås kommune. Hentet fra:
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/aaskommune

•

Enebakk kommune. Barnevernvakten. Hentet fra:
https://www.enebakk.kommune.no/barnevernvakten.350711.no.html

•

Follo Brannvesen IKS, Selskapsavtale for Follo Brannvesen IKS.

•

Follo Brannvesen IKS, Økonomiplan 2020-2023

•

Follo Ren, Om Follo Ren. Hentet fra: https://www.folloren.no/om-follo-ren/

•

Framsikt, Nesodden kommune, Skoler inkl. SFO. Hentet fra:
https://pub.framsikt.net/2019/nesodden/bm-2019-hp2019-22/#/budsa/orgstructuremain/23

•

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Tilsyn ved Nordre Follo Renseanlegg. Hentet fra:
https://www.norskeutslipp.no/Templates/NorskeUtslipp/Pages/company.aspx?id=61&CompanyID=17
705&epslanguage=no&SectorID=100

•

Klimadashbord for Viken. Hentet fra: https://viken.no/tjenester/klima-miljo-og-natur/aktuelt-klimamiljo-og-natur/nytt-klimadashbord-for-viken.20875.aspx

•

Kunnskapsdepartementet, Kvalitet for kompetanse.

•

Norges kulturråds rammeplan.

•

Overordnet samhandlingsplan for Akershus universitetssykehus og tilhørende kommuner.

•

Pressens offentlige utvalg, Innsyn i norske kommuner - Åpenhetsindeksen 2018. Hentet fra:
https://presse.no/wp-content/uploads/2018/04/kommuneindeks-2018-04-18.pdf

•

Øyeblikkelig hjelp – Døgntilbud for personer med psykiske lidelser og rusproblemer

Follo Distriktsrevisjon IKS:
Forvaltningsrevisjonsprosjekter (FR), undersøkelser (UND) og selskapskontroller (SK):
•

FR, Hjemmetjenester, september 2015

•

FR, Samhandlingsreformen, januar 2015

•

FR, NAV, mars 2015

•

SK, Follo Ren, april 2015

•

FR, Dokumentbehandling og arkiv, juni 2015

•

FR, Samfunnssikkerhet og beredskap, september 2016

•

FR, Skoleutbygging, mai 2016

•

FR, Barnevernstjenesten – hjelpetiltak i hjemmet, juni 2017

•

FR, Internkontroll, august 2017

•

FR, Investeringer og gjeld, august 2018

•

FR, Psykisk helse unge, august 2018

•

FR, Follo landbrukskontor, desember 2018

•

FR, Arbeidsmiljø skolene i Ås, mai 2020

•

FR, Utleieboliger, juni 2020

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no

146

Ås kommune | 2020 | Risiko- og vesentlighetsanalyse

NKRF – Norges Kommunerevisorforbund:

https://www.nkrf.no/

Veileder i risiko- og vesentlighetsvurdering, fastsatt av styret i NKRF 03.12.2019
Veileder i selskapskontroll – med vekt på eierskapskontroll, fastsatt av styret i NKRF 22.10.2018
RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, fastsatt av NKRFs styre 1. februar 2011 og gjeldende som god
kommunal revisjonsskikk for forvaltningsrevisjonsprosjekter.
God kommunal revisjonsskikk – RSK 101 for Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen,
utarbeidet i et samarbeid mellom DnR og NKRF – Utkast til høring
NKRFs forvaltningsrevisjonsregister – https://www.nkrf.no/forvaltningsrevisjonsregisteret og
https://www.forvaltningsrevisjon.no/

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO):

www.coso.org

COSO – Helhetlig risikostyring – Integrert med strategi og måloppnåelse, Sammendrag, juni 2017, oversatt av
Norges interne revisorers forening (IIA)
COSO – Internal Control – Integrated Framework, Executive Summary, Mai 2013, The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (COSO)
COSO «Helhetlig risikostyring – et integrert rammeverk», Sammendrag, oktober 2005, oversatt av Norges interne
revisorers forening (IIA)
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Vedlegg 1 – Risiko – sannsynlighet og konsekvens på de enkelte områder
Område / tjeneste

Sannsynlighet

Konsekvens

Samfunnsperspektivet

Kompleksitet

Kommunespesifikk

Kommunen som aktør i
samfunnsutviklingen

2,50

2,00

2,25

S2

Bærekraftig utvikling

3,00

2,00

2,50

2,50

2,50

2,50

S3

Miljø og klima (energi)

2,50

2,00

2,25

2,30

2,00

2,15

Beredskapsplaner og ROS-analyser

2,50

2,15

2,33

2,50

2,50

2,50

S1

S4

SNITT

For
innbyggerne

For
kommunen

SNITT

2,50

2,30

2,40

Brukerperspektivet
B1.1

Barnehage

2,30

2,15

2,23

2,40

2,20

2,30

B1.2

Grunnskole

2,40

2,30

2,35

2,50

2,20

2,40

B1.3

Skolefritidsordning (SFO)

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

B1.4

Voksenopplæring

1,50

1,90

1,70

1,70

1,50

1,60

B1.5

Barnevern

2,70

2,25

2,48

2,70

2,50

2,60

B1.6

Kultur og idrett

2,00

2,00

2,00

2,30

2,30

2,30

B1.7

Tros- og livssynssamfunn

1,50

1,95

1,73

1,60

2,10

1,85

B2.1

Helsetjenester

2,50

2,25

2,38

2,45

2,50

2,48

B2.2

Omsorgstjenester

2,50

2,20

2,35

2,50

2,50

2,50

B2.3

Nedsatt funksjonsevne

2,80

2,10

2,45

2,50

2,50

2,50

B2.4

Psykisk helsearbeid

2,60

2,20

2,40

2,50

2,30

2,40

B2.5

Rusomsorg

2,60

1,95

2,28

2,50

2,30

2,40

B2.6

Økonomisk sosialhjelp

2,20

2,20

2,10

2,50

2,50

2,50

B2.7

Boligsosiale tjenester

2,40

1,90

2,15

2,50

2,30

2,40

B2.8

Flyktninger

2,40

1,80

2,10

2,50

1,90

2,20

B3.1

Byggesak

2,50

2,00

2,25

2,30

2,00

2,15

B3.2

Vann og avløp

2,00

2,00

2,00

2,40

2,00

2,20

B3.3

Renovasjon

1,50

2,00

1,75

2,00

1,80

1,90

B3.4

Brann- og redningstjenester

2,00

2,00

2,00

2,70

2,70

2,70

B3.5

Vei, park og idrettsanlegg

1,80

2,00

1,90

1,80

2,00

1,90

B3.6

Landbruk

1,80

2,00

1,90

2,00

2,00

2,00

Organisasjonsperspektivet
O1

Organisering

2,00

2,30

2,15

1,80

2,50

2,15

O2

Økonomisk situasjon

2,40

2,45

2,43

2,30

2,50

2,40

O3

Budsjetteringsprosess og
budsjettoppfølging

2,00

2,10

2,05

2,00

2,60

2,30

O4

Økonomisk internkontroll

2,50

2,20

2,35

2,00

2,66

2,33

O5

Kommunens eiendeler

2,30

2,05

2,18

2,20

2,50

2,35

O6

Offentlige anskaffelser

2,30

2,80

2,55

1,70

2,30

2,00

O7

Offentlig støtte

2,40

1,90

2,15

1,80

2,10

1,95

O8

Internkontroll og kvalitetssikring

2,50

2,10

2,30

2,00

2,70

2,35

O9

Personvern

2,50

2,00

2,25

2,70

2,50

2,60

O10

Personalforvaltning

2,00

2,05

2,03

1,80

2,30

2,05

O11

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

2,00

2,00

2,00

1,90

2,30

2,10

O12

Etikk og varsling

2,50

2,15

2,33

2,00

2,40

2,20

O13

Eiendomsforvaltning

2,00

2,35

2,18

1,50

2,30

1,90

O14

Arkiv og saksbehandling

2,00

2,15

2,08

2,60

2,50

2,55

O15

IKT og digitalisering

2,50

2,15

2,33

2,30

2,30

2,30
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Vedlegg 2 – KOSTRA – Kommunegruppe og symbolforklaring

KOSTRA Kommunegruppe 13 (EKG 13)
Kommunegruppene i KOSTRA består av kommuner som anses å være sammenlignbare.
Kommunegruppen bestod i 2019 av følgende kommuner;

1106 - Haugesund

3006 - Kongsberg

3403 - Hamar

4204 - Kristiansand

1108 - Sandnes

3007 - Ringerike

3405 - Lillehammer

4205 - Lindesnes

1124 - Sola

3014 - Indre Østfold 3407 - Gjøvik

4624 - Bjørnafjorden

1149 - Karmøy

3020 - Nordre Follo 3411 - Ringsaker

4626 - Øygarden

1505 - Kristiansund

3021 - Ås

3413 - Stange

4627 - Askøy

1506 - Molde

3024 - Bærum

3420 - Elverum

4631 - Alver

1507 - Ålesund

3025 - Asker

3801 - Horten

4647 - Sunnfjord

1804 - Bodø

3029 - Lørenskog

3802 - Holmestrand 5006 – Steinkjer

1806 - Narvik

3030 - Lillestrøm

3803 - Tønsberg

5035 - Stjørdal

1833 - Rana

3031 - Nittedal

3804 – Sandefjord

5037 - Levanger

3001 - Halden

3033 - Ullensaker

3805 – Larvik

5401 - Tromsø

3002 - Moss

3034 - Nes

4202 - Grimstad

5402 - Harstad - Hárstták

3003 - Sarpsborg

3035 - Eidsvoll

4203 - Arendal

5403 - Alta

Om KOSTRA 292
KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir
styringsinformasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Informasjonen om (1) kommunale
og fylkeskommunale tjenester, (2) bruk av ressurser på ulike tjenesteområder og (3) egenskaper ved
befolkningen, blir registrert og sammenstilt for å gi relevant informasjon til beslutningstakere i
kommuner, fylkeskommuner og staten. Informasjonen skal gi bedre grunnlag for analyse,
planlegging og styring i kommuner og fylkeskommuner, og gi grunnlag for å vurdere om nasjonale
mål oppnås. I tillegg skal enkeltpersoner, interessegrupper, media m.fl. kunne finne informasjonen
om kommuners og fylkeskommuners tjenester og ressursbruk.
KOSTRA har vært obligatorisk for kommunene og fylkeskommunene fra og med 2001. En av
målsettingene med KOSTRA var å forenkle rapporteringen fra (fylkes)kommunene til staten ved at
data blir rapportert én gang, men at de samme dataene kan brukes flere ganger til ulike formål. All
rapportering fra (fylkes)kommunene til Statistisk sentralbyrå (SSB) skjer i dag ved elektronisk
datautveksling.

292

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommuneokonomi/kostra/om-kostra/id412867/
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SSB publiserer ureviderte tall for (fylkes)kommunene 15. mars, og opprettede tall 15. juni. De
ureviderte nøkkeltallene pr. 15. mars kan inneholde feil. (Fylkes)kommunene har anledning til å rette
opp feil og mangler i sine data innen 15. april, og SSB gjennomfører kvalitetskontroller og revisjon av
datamaterialet før den endelige publiseringen den 15. juni.
I nøkkeltallene sammenstilles data som rapporteres direkte fra (fylkes)kommunene til SSB og tall
hentet fra andre nasjonale registre utenfor SSB.

KOSTRA Symbolforklaring
Standardtegn som benyttes i KOSTRA-tabeller.
Symbol

Forklaring

.

Tall kan ikke forekomme

..

Oppgave mangler

...

Oppgave mangler foreløpig

:

Tall kan ikke offentliggjøres

-

Null

0

Mindre enn 0,5 av den brukte enheten

0,0
*

Mindre enn 0,05 av den brukte enheten
Foreløpige tall

--

Brudd i den loddrette serien

|

Brudd i den vannrette serien
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