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Arkivsak-dok. 20/00200-17 
Saksbehandler Kjell Tore Wirum 

Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Ås kommune 09.03.2021 

PS 09/21 UTSTYRS-SITUASJONEN FOR ELEVER VED 

  ÅS LÆRINGSSENTER 

Forslag til vedtak/innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 

Saksframstilling: 

Lovgrunnlag 
• Kommuneloven § 23-2 tredje ledd
• Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 1

Bakgrunn for saken  
Sekretariatet sendte på vegne av kontrollutvalget e-post til kommunedirektør, datert
14.februar 2021, med forespørsel om en orientering om følgende:

Utstyrs-situasjonen for elever ved Ås Læringssenter 

• er det forsvarlig med digital undervisning uten at alle deltakere er sikret nødvendig utstyr?
(Rett til lik opplæring, gratisprinsippet osv.)

Fakta i saken  
I en artikkel i Ås Avis kommer det frem at flere elever må følge digital undervisning 
fra sine egne mobiltelefoner.  

Om Ås læringssenter 
Ås læringssenter tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere,
grunnskole for voksne, og spesielt tilpasset opplæring for voksne etter 
opplæringsloven kap. 4A.  

Ås Læringssenter er organisert som et vertskommunesamarbeid mellom Ås, Frogn 
og Vestby. 

https://www.as.kommune.no/as-laeringssenter.348891.no.html 
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Avslutning  
Kommunedirektør har i e-post, datert 17.februar 2021, bekreftet at kontrollutvalgets 
forespørsel om en orientering vil bli imøtekommet i møtet. 
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Arkivsak-dok. 20/00200-19 
Saksbehandler Kjell Tore Wirum 

Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Ås kommune 09.03.2021 

PS 10/21 ORIENTERING OM STATUS FOR KOMMUNENS 
  KOMMUNIKASJONSARBEID 

Forslag til vedtak/innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg:  
Saksframlegg KST Kommunikasjonsstrategi, Kommunikasjonsstrategi revidering 
våren 2015, Handlingsplan kommunikasjonsstrategi, Planstrategi 2021-2024 for Ås
kommune 

Saksframstilling: 

Lovgrunnlag 
• Kommuneloven § 23-2 tredje ledd
• Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 1

Bakgrunn for saken  
Sekretariatet sendte på vegne av kontrollutvalget e-post til kommunedirektør, datert
14.februar 2021, med forespørsel om en orientering om følgende:

Ås kommunes kommunikasjonsarbeid, særlig i forbindelse med Covid-19 

• etterlevelse av rutiner ved kommunens kommunikasjonsstrategi, særlig delen om
krisekommunikasjon

Fakta i saken  
Det er svært mange innbyggere som melder om treg, dårlig og mangelfull 
informasjon fra kommunen i forbindelse med pandemien.  

Kommunale planer og strategier 
Ås kommunes kommunikasjonsstrategi er omtalt i Planstrategi 2021-2024 for Ås
kommune punkt 5.6, og er listet opp som nr. 34 over politiske planer for Ås 
kommune. 
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Et søk på hjemmesiden viser til K-sak 22/15 fra møte 29.04.2015. Her står det bl.a.:  
 
Krisekommunikasjon 
I en krisesituasjon hvor det settes en kriseledelse, vil egne strategier for kommunikasjon 
være gjeldende (del av beredskapsplanen). 
  
Ås kommune har egen nettside som aktiveres ved kriser. Denne skal til enhver tid være klar 
til bruk, og er kommunens primære kanal for krisekommunikasjon. 

 
 
Avslutning  
Kommunedirektør har i e-post, datert 17.februar 2021, bekreftet at kontrollutvalgets 
forespørsel om en orientering vil bli imøtekommet i møtet. 
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Kommunikasjonsstrategi 
 
Saksbehandler: Ellen Margrete Ceeberg Saksnr.: 15/00866-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Administrasjonsutvalget 15.04.2015 
Formannskapet            
Kommunestyret            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Ås kommunes kommunikasjonsstrategi med handlingsplan, vedtas. 
 
Ås, 23.03.2015 
 
Trine Christensen Andreas Brodahl 
Rådmann Service- og kommunikasjonssjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Administrasjonsutvalg 
Formannskap 
Kommunestyre 
 
Vedlegg: (separat trykk/nettbrett: - Vedlegg til flere utvalg, vår 2015) 
1. Kommunikasjonsstrategi revidert våren 2015 
2. Handlingsplan kommunikasjonsstrategi 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Saksbehandler for oppfølging 
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Kommunikasjonsstrategien har blitt forsinket på grunn av forhold tilknyttet kapasitet i 
administrasjonen. Det har vært nedsatt en egen arbeidsgruppe fra ulike enheter i 
kommunen som har gjennomgått eksisterende kommunikasjonspraksis. Det har vært 
gjort målinger av kommunen sine nettsider. Ut fra dette arbeidet, og etter et stort 
fokus fra media og redaktørforeningen, er det utarbeidet en kommunikasjonsstrategi 
som er kortfattet og som setter mål for kommunens kommunikasjonsarbeid. Det er 
lagt vekt på åpenhet, innsyn og ytringsfrihet. Det er som vedlegg laget en 
handlingsplan for hvordan kommunen skal nå målene og hvordan arbeide skal 
implementeres i organisasjonen. 
 
Fakta i saken: 
«Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. 
Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale og 
fylkeskommunale forvaltning» (Lov om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven) § 4. Informasjon om kommunens og fylkeskommunens virksomhet). 
 
Den helhetlige kommunikasjonsstrategien er utarbeidet som et overordnet dokument 
som gjelder for all kommunikasjon som gjøres av eller på vegne av kommunen. Den 
skal brukes av alle som kommuniserer på vegne av Ås kommune. 
 
22. oktober 2014 lanserte Oslo Redaktørforening Rapport om etiske reglementer, 
kommunikasjonsreglementer og innsynsreglementer i kommunene i Akershus, 
Akershus fylkeskommune og Oslo kommune (PDF). Målet har vært å «foreta en 
gjennomgang av de dokumenter og retningslinjer de kommunalt ansatte i Oslo og 
Akershus må legge til grunn når de skal vurdere i hvilken grad de kan benytte sin 
ytringsfrihet, og hvordan kommunene legger til rette for en åpen, offentlig debatt om 
sin virksomhet». 
 
Oslo Redaktørforening har «…sett hvordan overordnede mål om åpenhet, 
medvirkning og demokrati er konkretisert i kommunikasjonsstrategiene» og mener at 
«Kommunikasjonsstrategiene bør inneholde konkrete tiltak for hvordan mål om 
åpenhet og innsyn skal nås. Mål om å ivareta eller bedre kommunens omdømme må 
ikke konkretiseres på en måte som hindrer debatt eller kritikk av kommunens 
tjenester og forvaltningspraksis». 
 
Rapporten viser at de fleste kommuner i Akershus, inkludert Ås, har kritikkverdig 
innhold i sine kommunikasjonsstrategier. Kritikken kan i hovedsak deles i to:  
 
1) Strategien er preget mer av ønsket om helhetlig informasjon og omdømmebygging 
enn åpenhet og innsyn.  
 
2) Strategien sier ingenting om ansattes ytringsfrihet – men tillater seg å rette en liten 
pekefinger mot de folkevalgte. 
 
Vurdering: 
En kommunikasjonsstrategi forplikter, og skal derfor ikke inneholde usannheter eller 
ulovlig praksis. Nytt forslag til kommunikasjonsstrategi er utarbeidet med hensyn til 
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de juridiske rammer som er gjeldende for informasjons- og kommunikasjonsarbeid i 
offentlig sektor. 
 
Det juridiske utgangspunktet er at all offentlig forvaltning skal være åpen og 
tilgjengelig. Unntaket er opplysninger underlagt taushetsplikt slik den beskrives i 
forvaltningslovens § 13 (taushetsplikt). 
 
Åpenhet og innsyn 
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven) har tre paragrafer 
som særlig krever åpenhet og dialog: 
 
§ 11 (veiledningsplikt) «Formålet med veiledningsplikten er at parter og andre skal 
kunne ivareta sine interesser i bestemte saker på best mulig måte. Plikten gjelder 
ikke bare for saker som kan munne ut i et enkeltvedtak eller en forskrift, men gjelder 
også for organets forretnings- eller servicevirksomhet.» (Informasjons- og 
veiledningsplikt hos KS). Videre styrer § 11 a regler for saksbehandlingstid: 
«Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. 
Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan 
besvares, skal det forvaltningsorganet som mottok henvendelsen, snarest mulig gi et 
foreløpig svar.» 
 
§ 24 (når enkeltvedtak skal grunngis) «Enkeltvedtak skal grunngis. 
Forvaltningsorganet skal gi begrunnelsen samtidig med at vedtaket treffes.» 
 
§ 18 (partenes adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter) Partenes rett til 
innsyn i saksdokumenter etter fvl. § 18 er betydelig mer omfattende enn den rett 
allmennheten har til saksinnsyn etter offentlighetsloven. 
 
I følge § 1 er formålet med offentlighetsloven «…å leggje til rette for at offentleg 
verksemd er open og gjennomsiktig, for slik å styrkje informasjons- og 
ytringsfridommen, den demokratiske deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, 
tilliten til det offentlege og kontrollen frå ålmenta. Lova skal òg leggje til rette for 
vidarebruk av offentleg informasjon.» 
 
I offentlighetsloven er det også fastsatt at vedkommende forvaltningsorgan alltid skal 
vurdere om et dokument likevel skal gjøres kjent helt eller delvis, selv om det etter 
bestemmelser i loven kan unntas fra offentlighet. Dette kalles merinnsyn eller 
meroffentlighet og finnes i § 11 i offentlighetsloven. 
 
Ytringsfrihet 
Oslo redaktørforenings rapport vektlegger ytringsfrihet som en viktig forutsetning for 
en åpen forvaltning. 
 
En god utredning om ansattes ytringsfrihet med utgangspunkt i kommunale forhold 
finnes hos Sivilombudsmannen – Regulering av ansattes ytringsfrihet (sak 2014/91) 
«Det er bare adgangen til å ytre seg på egne vegne som er beskyttet av 
ytringsfriheten… Samtidig er ytringsfriheten en menneskerett beskyttet av 
Grunnloven, mens lojalitetsplikten er et ulovfestet prinsipp, som skal ivareta 
arbeidsgiverens interesser. Dette betyr at det er begrensninger i ytringsfriheten som 
må begrunnes.» 
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Se også Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) § 2-
4. Varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten  
 
Omdømme 
Forslag til ny strategi inneholder fem konkrete forutsetninger for at informasjons- og 
kommunikasjonsarbeidet som gjøres av Ås kommune bedre oppfyller kravene til 
åpenhet og innsyn, og at kommunen når målet om størst mulig samsvar mellom de 
forventninger ulike målgrupper har til Ås kommune, og omfang og kvalitet på 
tjenestene kommunen leverer. 
 
Den nye strategien er ikke til hinder for at rådmannen skal drive omdømmearbeid 
som viser det kommunen får til av bra ting, eller at kommunen kan være forberedt på 
å takle krevende situasjoner hvor god kommunikasjon er ekstra viktig. Men det bør 
ikke være strategier for å skape et bedre omdømme - som mer eller mindre går på 
tvers av juridiske prinsipper. 
 
Krisekommunikasjon 
En krisesituasjon krever andre ansvarsroller og informasjonsflyt enn det daglige 
kommunikasjonsarbeidet. Krisekommunikasjon omtales i sin helhet i kommunens 
beredskapsplan (som er under revidering). 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Arbeidet skal utføres innenfor eksisterende budsjettrammer i 2015. Så vil rådmannen 
komme tilbake med eventuelle nye budsjettmidler i forbindelse med budsjett for 
2016.  
  
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 

 

 

 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin 

virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i 

den kommunale og fylkeskommunale forvaltning.» 

Paragraf 4 i Kommuneloven 

 

Versjon 2 - Redigert etter administrasjonsutvalgets behandling 15.04.2015  



10/21 Orientering om status for kommunens kommunikasjonsarbeid - 20/00200-19 Orientering om status for kommunens kommunikasjonsarbeid : Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

1 
 

Kommunikasjonsstrategi for Ås kommune 
 
 
Innledning 
 
Hver dag kommuniserer ansatte i Ås kommune med virksomheter, grupper og 
enkeltpersoner. Vi er tilgjengelige både fysisk og i digitale medier, og 
kommunikasjonsstrategien skal være et verktøy for å sikre god dialog mellom 
kommunen og målgruppene. 
 
Målet er at det skal være størst mulig samsvar mellom de forventninger våre 
målgrupper har til oss, og omfang og kvalitet på tjenestene vi leverer.  
 
Dette innebærer at det tilrettelegges for innsyn, og at meroffentlighet praktiseres. 
Innbyggerne skal være sikret innsyn i saksbehandlingen og få informasjon om sine 
rettigheter og plikter. 
 
Informasjons- og kommunikasjonsarbeidet skal bidra til å synliggjøre hvordan 
fellesskapets penger forvaltes, og innbyggerne skal inviteres til å delta i prosessen 
med å utforme politikk, ordninger og tjenester.  
 
Ansatte skal kunne uttale seg om kommunale forhold som ikke er underlagt 
taushetsplikt eller unntatt offentlighet med hjemmel i lov. 
 
Kommunikasjonsstrategi for Ås kommune skal brukes av alle ansatte som 
kommuniserer på vegne av kommunen. 
 
 
Ekstern kommunikasjon 
 
Målgrupper for ekstern kommunikasjon: 

- Alle som bor/arbeider i Ås 
- Brukere av kommunens tjenester 
- Media 
- Forsknings- og universitetsmiljøet 
- Næringslivet 
- Frivillige og andre samarbeidspartnere 
- Nasjonale og regionale myndigheter 

 
For å nå målet om størst mulig samsvar mellom de forventninger våre målgrupper 
har til oss og omfang og kvalitet på de tjenestene vi leverer, er det viktig å være 
oppmerksomme på at kommunikasjonen om kommunen og våre tjenester: 
 

- Er aktuell og oppdatert – Vi skal aktivt og i tide gi pålitelig og samordnet 
informasjon om rettigheter, plikter og muligheter. 

 
- Er tilgjengelig – Vi bruker de kanalene som passer målgruppen for tjenesten 

best. Bruk av klart språk og universell utforming gjør det enklere for alle å lese 
og forstå, og er spesielt viktig for de som har ekstra utfordringer med å tilegne 
seg informasjon. For mange er informasjon på engelsk nødvendig som et 
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tillegg til informasjon på norsk. Informasjon som berører mange innbyggere 
eller gjelder tjenesteområder med stor utstrekning bør derfor være lett 
tilgjengelig i oversatt form. 

 
- Har en klar avsender – I all informasjon og kommunikasjon skal det være 

tydelig at det er Ås kommune som er avsender. Bruk kommunens visuelle 
profil. Ås kommunes slagord er «Miljø, mangfold og muligheter». 
 

- Er digital – Hjemmesiden med tilhørende elektroniske løsninger skal være 
kommunens primære kanal, men vi skal også være der folk er. Det skal gjøres 
bevisste kanalvalg tilpasset den målgruppen vi ønsker å nå, og informasjonen 
skal aktivt ut i de kanalene som når flest og er best egnet til å formidle 
budskapet. Selv om det digitale skal være et førstevalg må innbyggere som 
ikke kan bruke digitale kanaler få tilsvarende informasjon og anledning til å 
medvirke via andre egnede kanaler. 
 

- Legger til rette for dialog - Det skal være tydelig hvordan innbyggere kan 
komme i dialog dersom de har spørsmål eller innspill til kommunen. Ved 
offentlige høringer må alle berørte grupper få anledning til å delta og gis 
tilstrekkelig tid til å svare. 
 

Tilgjengelige kanaler: 
- Kommunens hjemmeside med tilhørende elektroniske løsninger 
- Kommunens offisielle profiler på sosiale medier 
- Digitale varslingssystemer 
- Trykksaker (brosjyrer, informasjonshefter, blanketter, brev) 

 
I tillegg kommer eksterne kanaler, som lokale medier og andre samarbeidspartneres 
kanaler. 
 
 
Intern kommunikasjon 
 
En god rettesnor er å vurdere behovet for å informere internt før du informerer 
eksternt. 
 
Målet med god intern kommunikasjon er å beholde dyktige medarbeidere og 
rekruttere nye, og å legge til rette for kunnskapsdeling og samhandling på tvers. Det 
er en vesentlig kompetanse- og trygghetsfaktor som gir motivasjon og trivsel. 
 
Internkommunikasjon har flere funksjoner. Kommunikasjonsforeningen (2012) 
fremhever disse som de fire viktigste: 
 
1. Skape følelse av fellesskap og tilhørighet 
2. Skape identitet  
3. Overføre eller skaffe seg kunnskap 
4. Være en resultatorientert kommunikasjon for å påvirke holdninger og handlinger. 
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Intranett er en naturlig kanal for intern kommunikasjon, og skal ivareta alle disse fire 
funksjonene. Punkt 3. og 4. er i dag mer eller mindre dekket gjennom KSS og 
opplæringsportalen. 
 
God intern kommunikasjon og informasjon er også en forutsetning for god ekstern 
kommunikasjon. Det bidrar til at de eksterne målgruppene i størst mulig grad 
opplever en helhetlig kommunikasjon med oss som kommune. 
 
Kommunikasjonen mellom ledelse, ansatte og deres organisasjoner må være åpen, 
bygge på tillit og gjensidig respekt. Ledere har et særskilt ansvar for god 
kommunikasjon, men ansatte på alle nivåer har også et selvstendig ansvar for å 
holde seg informert om egen virksomhet og dens ansvarsområder, og for å dele 
informasjon med andre. 
 
 
Kommunikasjons- og informasjonsansvar 
 
Følgende prinsipper gjelder: 
 
Lederansvar – Ledelsen er ansvarlig for at kommunikasjon blir brukt som strategisk 
virkemiddel. Kommunikasjon og informasjon skal være integrert i kommunens plan- 
og styringsdokumenter. 
 
Linjeansvar – Kommunikasjonsansvaret skal følge linjeprinsippet. Den som har 
ansvaret for en tjeneste, har også ansvaret for informasjon og kommunikasjon knyttet 
til tjenesten. Dette gjelder både informasjon på grunnlag av hendelser og aktivt 
informasjons- og kommunikasjonsarbeid på eget initiativ internt og eksternt.  
 
Det er viktig å passe på at linjeansvaret ikke hindrer samarbeid på tvers av 
tjenesteområdene der dette vil gi en mer helhetlig informasjon- og kommunikasjon til 
en målgruppe. Ved å ha mottakerens situasjon i sentrum kan dette unngås. Bruk 
kommunens prioriterte kanaler for informasjon og kommunikasjon. 
 
Rådmannen har det overordnede informasjonsansvaret, herunder redaktøransvaret. 
 
 
Krisekommunikasjon 
 
I en krisesituasjon hvor det settes en kriseledelse, vil egne strategier for 
kommunikasjon være gjeldende (del av beredskapsplanen). 
 
Ås kommune har egen nettside som aktiveres ved kriser. Denne skal til enhver tid 
være klar til bruk, og er kommunens primære kanal for krisekommunikasjon. 
 
 
Eksempel på en enkel kommunikasjonsplan 
 
Dette er eksempler på spørsmål som bør stilles når det skal kommuniseres om en 
bestemt sak. 
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Innhold: 
- Hva skal jeg informere om, hva er viktigst? 

 
Målgrupper: 

- Hvem må vi kommunisere med (internt og eksternt)? 
- Hvem bør vi kommunisere med? 
- Hvem kan vi kommunisere med hvis vi har ressurser til det? 

 
Kanalvalg (hvor skal jeg kommunisere): 

- Velg både interne og eksterne kanaler. 
- Bruk alltid mer enn én kanal. 
- Hvordan kommuniserer vi i de kanalene vi har valgt? 

 
Husk at hovedmålet er at det skal være størst mulig samsvar mellom de 
forventningene målgruppene har til oss, og omfang og kvalitet på tjenestene vi 
leverer – følg punktene for ekstern kommunikasjon. Vurder om det er behov for å 
informere internt før du informerer eksternt. 
 
Andre relevante dokumenter 
 
Lovgrunnlag: 

- Kommuneloven (informasjonsplikt) 
- Offentlighetsloven (rett til innsyn) 
- Forvaltningsloven (saksbehandling, taushetsplikt) 
- Arbeidsmiljøloven (varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen) 
- Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (krav til universell utforming av IKT-

løsninger) 
 

Eksisterende: 
- Handlingsplan 
- Retningslinjer for publisering på Intranett og Internett 
- Grafisk profil 
- Retningslinjer for bruk av kommunevåpen 
- Strategi for bruk av sosiale medier i Ås kommune 
- Etiske retningslinjer vedtatt i kommunestyret 
- Statens kommunikasjonspolitikk 
- Klarspråk 

 
 
Vurdere å opprette: 

- Retningslinjer/gode råd for publisering generelt 
- Kommunikasjonskalender (denne kan også regulere hvilke nyhetssaker som 

skal være forsidesaker på hjemmesiden) 
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23.03.2015 

Handlingsplan kommunikasjonsstrategi  

Prioritet Avdekket behov Handling Ansvar 

1. Ny brukerorientert 
internettside med fokus 
på tjenester og 
informasjon 

Sette opp ny side i samarbeid 
med Custom Publish.  

SK i samarbeid 
med 
tjenestene.  

2. Bedre utnyttelse av 
allerede tilgjengelige 
elektroniske tjenester 

Skjemaer, innsyn, digital post SK 

3. Gjøre informasjonen lett 
tilgjengelig i form av klart 
språk og mulighet for 
oversettelse 

Alle saksbehandlere i kommunen 
skal gjennomføre klarspråk kurs 
(Gjennomføres 1-2 ganger pr. år) 
Mulighet for Google translate på 
hjemmesidene. 

Org.og pers. 

4. Nytt intranett som 
muliggjør samhandling 
ansatte i mellom 

Sette opp et nytt intranett, 
basert på ny teknologi 

SK 

5. Legge til bedre til rette 
for digital 
kommunikasjon 

Integrasjoner mellom systemer 
settes i drift og en tar i bruk 
felleskomponentene 

SK 

6. Bedre internt samarbeid 
for ekstern 
kommunikasjon 

Utarbeide 
kommunikasjonsårshjul 
/kalender og rutiner for intern 
kommunikasjonsflyt 

SK i samarbeid 
med 
tjenestene.  

7. Retningslinjer for 
publisering som omfatter 
alle offisielle kanaler for 
Ås kommune 

Retningslinjer for publisering i 
KSS oppdateres 

SK 

8. Gjennomføring av 
introduksjonsopplegg for 
nyansatte 

Gjennomføres 2 ganger i året Org.og pers 

9. Utvikle retningslinjer for 
bruk av kommunens 
grafiske profil og gjøre 
den kjent i hele 
organisasjonen, 
standardisere bruken av 
grafiske elementer og 
logoer 

Utarbeides og legges inn i KSS SK 

10. Dekke ledelsens behov 
for opplæring slik at de 
kan oppfylle sitt 
kommunikasjons- og 
informasjonsansvar 

Gjennomføre 1 til 2 frokostmøter 
pr. år 

Org.og pers 

SK= Service og kommunikasjon.  
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for Ås kommune 
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1 Innledning 
Hensikten med planstrategien er å få fram hvilke utfordringer kommunen har, og 

hvilke planer kommunen trenger for å møte disse utfordringene. Kommunens 

planstrategi skal være vedtatt seinest ett år etter at kommunestyret er 

konstituert.  

Planstrategien er basert på utfordringer som ulike institusjoner1 ser at 

kommunene har, samt innspill fra kommunalområdene om de samme 

utfordringene. Disse utfordringene ses i sammenheng med planer kommunen har 

eller skal utarbeide. Planstrategien viser også verktøy og virkemidler kommunen 

har i arbeidet med å møte utfordringene og for å bidra til en bærekraftig 

samfunns- og tjenesteutvikling.  

1.1 Plan- og styringssystem  

Alle kommuner skal ha en kommuneplan med handlingsdel koblet til 

økonomiplan, samt utarbeide reguleringsplan for større bygge- og anleggstiltak. 

Dette er i tråd med plan- og bygningsloven og kommuneloven. I tillegg er det 

enkelte plankrav i sektorlovene. Utover dette bestemmer kommunen selv hvilke 

planer det er behov for. Det tar tid og ressurser å utarbeid nye og rullere 

eksisterende planer. Det er også en utfordring å følge opp en stor bredde av 

planer. Det søkes derfor å være så målrettet som mulig for begrense antallet 

planer det er behov for.  

Kommunens planer er viktige styringsverktøy. I denne planstrategien er det 

ryddet opp i kommunens planer og plansystem. Plansystemet skal:  

 Gi et godt grunnlag for politisk styring og administrativ oppfølging.  

 Være tilgjengelig og lett å få oversikt over. 

 Stimulere til tverrfaglig oppgaveløsning i kommuneorganisasjonen  

 Vise en tydelig fordeling mellom planer som vedtas politisk og 

administrativt.  

 Legge til rette for åpenhet og samarbeid/medvirkning i planprosessene. 

 
 

 

  

                                       
1 Viken fylkeskommune, KS, Nasjonal forventninger, Fylkesmannen i Oslo og Viken 
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Figur 1: Plansystemet for Ås kommune (2020) 

 

 

Figur 2: Årshjulet for Ås kommune 
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1. Planstrategien 

Behovet for å rullere kommuneplanen og andre eksisterende politiske 
temaplaner, samt hvilke nye politiske temaplaner som skal utarbeides, skal 

komme fram av planstrategien.  
 
2. Kommuneplanen 

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede strategiske og 

samordnende plan. Kommuneplanens samfunnsdel skal:  

 Beskrive de langsiktige utfordringene. 

 Inneholde mål og strategier for samfunns- og tjenesteutvikling i kommunen.   

 Inneholde en arealstrategi som legger føringer for kommuneplanens arealdel.  

 Omfatte en handlingsdel som kobles til økonomiplanen.  

Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og 

rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i 

verk. Kommuneplanens arealdel består av:  

 Plankart som viser arealformål og hensynssoner for bruk og vern av arealer.  

 Planbestemmelsene som sammen med plankartet utgjør den juridisk 

bindende delen av kommuneplanens arealdel.  

 Planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger.  

3. Temaplaner med tiltaksdel  
 

Politiske temaplaner med tiltaksdel:  

Politiske temaplaner for enkelte tema eller tjenesteområder utarbeides for å 

utdype og konkretisere oppfølgingen av kommuneplanen, eller for å dekke andre 

planbehov i kommunen. Det kan også være et plankrav for å få statlig 

finansiering til enkelte tiltak. For å redusere antall planer, slås nærliggende 

planer sammen der dette er mulig og hensiktsmessig.  

Temaplanene inneholder en tiltaksdel som legges til grunn for prioriteringer i 

handlingsprogrammet med økonomiplan. Tiltaksdelene brukes som grunnlag for 

utarbeidelse av handlingsprogrammet, og legges ved handlingsprogrammet. 

Temaplanene vurderes rullert hvert 4.år som del av arbeidet med planstrategien. 

De kan følge prosessregler i plan- og bygningsloven dersom kommunen mener 

det er hensiktsmessig. Temaplaner som er vedtatt utarbeidet eller rullert som del 

av planstrategien, skal behandles politisk. Nye planer og rullerte planer får 

tittelen «Politisk temaplan: Temaet planen handler om». 

Følgende tema skal tydeliggjøres og inngå i planer der det er aktuelt:   

 Klimamålene  

 Økonomi og omstillingsbehov  

 Urbant landbruk og sirkulærøkonomi  

 Forebygging av rasisme 

 Lysforurensing  

 Prinsipper for medvirkning utarbeides og brukes i aktuelle planprosesser. 
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Administrative temaplaner med tiltaksdel  

De administrative temaplanene, er planer som utarbeides for ulike 

kommunalområdene i kommunen. De administrative planene er innenfor det som 

er delegert til rådmannen, og krever bare administrativ behandling. Nye planer 

og rullerte planer får tittelen «Administrativ temaplan: Temaet planen handler 

om». 

 

Figur 3: Politiske og administrative planer i Ås kommune 

4. Arealplaner 

Kommuneplanens arealdel følges opp med reguleringsplaner. Disse behandles 

politisk. Detaljreguleringsplanene er grunnlag for byggesøknader og 

byggesaksbehandling. Disse planene består av plankart, 

reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse. I reguleringsplaner for områder 

som er regulert som naturvernområder stilles det ofte krav om skjøtselsplaner. 

Disse skjøtselsplanene blir også behandlet politisk.    

5. Handlingsprogram og økonomiplan 
Handlingsprogrammet og økonomiplan med budsjett utarbeides hvert år og 
behandles av kommunestyret i desember. Det skal bygge på kommuneplanen og 

tiltaksdelene til temaplanene, og skal vise prioriterte satsinger for de kommende 
4 årene. 

 
6. Virksomhetsplaner 
Virksomhetsplanene er administrative planer som følger opp handlings-

programmet og økonomiplanen. Alle enhetene i kommuneadministrasjonen skal 
ha slike planer.  

 
7. Tertialrapporter og årsrapport 
Det rapporteres tre ganger i året basert på vedtatt handlingsprogram og 

økonomiplan. Disse rapportene behandles politisk.  
 

9. Kunnskapsgrunnlag, utredninger, veiledninger 
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Det er behov for å utarbeide kunnskapsgrunnlag, utredninger og veiledning som 

grunnlag for temaplaner og arealplaner, samt til støtte for saksbehandlingen. I 
tillegg gjennomføres ulike prosjekter for å effektivisere og omstille 

organisasjonen. Det utarbeides også prosedyrer og retningslinjer for en rekke 
tjenester kommunen yter.  

2 Grunnlag, rammer og føringer 
Til grunn for denne planstrategien ligger:  

 Befolkningsvekst og demografisk utvikling som påvirker samfunns- og 

tjenesteutviklingen i kommunen.  

 Folkehelseoversikten  

 Nasjonale og regionale rammer og føringer som kommunene må forholde seg 

til.  

2.1 Befolkningsvekst og demografisk utvikling2 

Ved inngangen av 1. kvartal 2020 var det registrert 20 439 innbyggere i Ås 

kommune. Grensejustering av Tandbergløkka, som tilhører Nordre Follo med 

virkning fra 1.1.2020, medførte en nedgang på 213 innbyggere sammenlignet 

med innbyggertall ved utgangen av 4. kvartal 2019.  

SSB har lagt fram befolkningsframskrivinger av 2020 på regionnivå, som viser en 

betydelig lavere vekst sammenlignet med SSBs framskrivinger på regionnivå fra 

2018 og 2016. Årets framskrivinger er basert på befolkningen slik den er kjent i 

2020, og et sett med forutsetninger om fruktbarhet, dødelighet, innenlands 

flytting og nettoinnvandring. Nedgang i fruktbarhetstall, oppgang i levealder og 

nedgang i nettoinnvandring siden 2018 er hovedårsakene i den lavere veksten 

som nå framskrives for Ås og landet forøvrig.  

I 2018 viste SSB framskrivning at det pr 1.1.2035 vil være 30 482 innbyggere i 

Ås. Framskriving for 2020 viser at det pr 1.1.2035 vil være 23 991 innbyggere i 

Ås. Disse framskrivingene brukes som et utgangspunkt, og må sees i 

sammenheng med lokale forhold som kan påvirke resultatene. Slike lokale 

forhold er kommunens boligprogram, utbygging av Follo-banen, Oslos 

boligmarked og NMBU.  

 

Årets Kompas-framskriving bygger på SSB-tall og tar høyde for lokale forhold 

som kommunens boligprogram. Det gir en befolkning på om lag 27 410 i 2035 

mot 30.503 i Kompas-framskrivingen for 2019. Det vil si at framskrivningen for 

2020 er nedjustert. Det er en følge av revidering av årets boligprogram, og en 

nedjustering av det framtidige boligtilbudet i Kompas. Det er gjort for å ta høyde 

for usikkerhet i byggetakt og framtidig demografisk sammensetning.    

 

                                       
2 Det vises til «Befolkningsframskrivinger for Ås kommune 2021-2035» pr.26.10.2020 
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Kommunens tjenestetilbud må tilpasses befolkningsveksten og de demografiske 

endringene. Generelt blir det flere eldre, flere som flytter, mer utenforskap og 

økende mangfold og ulikhet. Det er viktig å ha kunnskap om dette som grunnlag 

for mål og strategier for framtidig tjeneste- og samfunnsutvikling tilpasset 

befolkningens behov.  

 

 

Figur 4: Utvikling i befolkningssammensetningen i Ås fram mot 2035 (absolutt vekst) 

(SSB) 

2.2 Folkehelse 

Folkehelsearbeidet skal bidra til å utvikle et lokalsamfunn som fremmer helse, 

utjevner sosiale forskjeller i helse og deltakelse, gir gode sosiale og miljømessige 

forhold og bærekraftige velferdstjenester. Sentralt i dette arbeidet er å motvirke 

og forebygge utenforskap og ulikhet i helse, oppvekst og levekår.  

Folkehelseprofilen for Ås kommune viser at det er en god kommune å bo i for de 

fleste. Det baserer seg bl.a. på at:  

 Innbyggerne i kommunen har høyere forventet levealder enn fylket og landet 

forøvrig.  

 Ungdataundersøkelsen viser at ungdommen i Ås er fornøyd med lokalmiljøet, 

treffsteder og fritidstilbudet.  

 Det er færre innbygger med muskel- og skjelettlidelser, hjertekarsykdommer 

og psykiske lidelser/symptomer enn i fylket og landet.  

Men folkehelseprofilen viser også at kommune har utfordringer med bl.a. at det 

er sosiale ulikheter blant kommunens innbyggere. Når dette ses i sammenheng 

med den forventede befolkningsveksten i Ås og med ulike nasjonale satsinger for 

å bedre folkehelsen, er det seks områder Ås bør satse på:   
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 Tiltak som gir trygge og gode bomiljøer der en legger vekt på 

boligsammensetning og universell utforming. 

 Tiltak som få flere innbyggere til å bruke sykkel, gange og kollektiv transport. 

 Aktiviteter som bidrar til at befolkningen opplever flere leveår med god helse 

og trivsel. 

 Møteplasser som er inkluderende og tilgjengelige på tvers av generasjoner, 

uavhengig av sosiale eller økonomiske forutsetninger. 

 Tiltak som forebygger og snur en negativ utvikling i barn og unges psykiske 

helse. 

 Tiltak som utjevner sosiale forskjeller med vekt på barn som vokser opp i 

lavinntektsfamilier. 

2.3 Nasjonale og regionale rammer og føringer 

 Nasjonale forventninger 

 Fylkesmannens forventninger  

 Regionale planer 

 Lover og forskrifter 

Se vedlegg 1.1 

3 Bærekraftig tjeneste- og 

samfunnsutvikling 
Bærekraftig utvikling skal være førende for alt planarbeid i kommunen. Det er i 

tråd med regjeringens vedtak om at FNs 17 bærekraftsmål skal være det 

politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer. Det er derfor 

viktig at disse målene blir grunnlaget for samfunns- og tjenesteutviklingen i Ås.  

 

 
Politiske planer – Bærekraftig tjeneste- og samfunnsutvikling 

 
Planer som er utarbeidet Planer som skal utarbeides/rulleres 

__________  Kommuneplanens samfunnsdel og 
arealdel 
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4 Utfordringer og planbehov 

4.1 Oppvekst og opplæring 

Ås er jevnt over en god kommune å vokse opp i. Likevel er det barn og unge 

som har utfordringer. Dette er utfordringer som kommunen møter på ulike 

arenaer der barn og unge er (forebyggende helse, barnehage, skole, barnevern, 

ungdomsklubb). I tillegg vil Ås kommune med flere innbyggere og kort avstand 

til Oslo sannsynligvis få flere «by-utfordringer» i framtiden.   

Utfordringer for barn og unge er bl.a. knyttet til:  

 Økonomiske bekymringer i familien 

 Overganger mellom barnehage og skole 

 Sammensatte behov 

 Inkludering 

 Skolevegring 

 Psykiske plager og lidelser 

 Vold i nære relasjoner 

 Større variasjon i ungdomsmiljøene 

 Integrering 

 Radikalisering 

Investeringer i barn og unges oppvekstmiljø gir langsiktige positive virkninger 

både i form av folkehelse, livskvalitet og kompetanse. Det er i de tidligste årene 

av livet at grunnlaget for framtidig helse og et godt voksenliv skapes. 

Barnehager med høy kvalitet skaper gode og stabile oppvekstvilkår for barn.  

Å mestre skolen er den enkeltfaktor som har mest å si for levekår og helse 

senere i livet. Manglende utdanning er en betydelig risikofaktor for å havne 

utenfor arbeidslivet i voksen alder.  

For barn og unge som trenger støtte og utfordringer, er utvikling av tjenester og 

tiltak som er tilpasset barn, unge og familier særlig viktig. To viktige faktorer i alt 

arbeid med barn og unge er tidlig innsats og samarbeid på tvers av 

tjenesteområdene. Det krever bl.a. at:    

 Det må settes i gang tiltak for barn med en gang behovet oppstår, dvs. tidlig 

innsats.  

 Det må jobbes systematisk med samhandling mellom aktuelle tjenester slik at 

barna som trenger det, får hjelp til rett tid.  

 Brukerne må involveres i større grad enn i dag.  

 Det må etableres et helhetlig og sammenhengende system for de aktuelle 

tjenestene. Da brukes ressursene mer effektivt, tjenester framstår mer 

enhetlig overfor brukerne og det gjør det enklere for foreldre/brukere å 

komme i kontakt med aktuelle tjenester.  
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Politiske planer – Oppvekst og opplæring 

 

Planer som er utarbeidet Planer som skal utarbeides/rulleres 

 Rammeplan for SFO 

 Skolebehovsplan for Ås 

 Barnehagebehovsplan for Ås 

 Temaplan: Helhetlige tjenester for 

barn og unge  

 

 

4.2 Helse og mestring 

Kommunens tjenesteutvikling innen helse og mestring har flere utfordringer. 

Flere av innbyggerne i Ås blir eldre og skal bo lengst mulig hjemme, og antall 

innbyggere med sammensatte behov øker.  

 Et økende antall eldre innbyggere krever at kommunen legger vekt på og 

videreutvikler tjenester som bygger opp under egenmestring.  

 Utviklingen i Ås viser at antall innbyggere med sammensatte behov øker. 

Dette er ressurskrevende behov som øker krav til kompetanse og tverrfaglig 

samarbeid.  

 Stadig flere tjenester vil bli gitt hjemme hos innbyggerne. Dette krever en ny 

måte å jobbe på, både overfor innbyggerne og i forhold til innholdet i 

tjenestene.   

 Sykehjemmene blir stadig mer spesialisert, og vil for de fleste være et kortere 

behandlingstilbud fremfor et langtids botilbud.  

 Antall innbygger med demens øker og fører til økt behov for ressurskrevende 

tjenester.  

 Bruk av velferdsteknologi må prioriteres i tjenester der det er formålstjenlig. 

 Det blir stadig færre yrkesaktive og NAV’s arbeid og rolle med å hjelpe 

innbyggere inn i arbeidslivet, med skolegang og integrering viktigere enn 

noen gang. Yngre personer utenfor arbeidslivet vil alltid være prioritert for 

tidlig og tett oppfølging. 

 

Politiske planer – Helse og mestring 

 

Planer som er utarbeidet Planer som skal utarbeides/rulleres 

 

__________ 

 Temaplan: Helse og mestring  

 Temaplan: Heltidskultur i helse- og 

omsorgstjenestene  

 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 

 

4.3 Arealforvaltning og tekniske infrastruktur 

Når antall innbyggere øker, øker behovet for arealer til bl.a. boliger, næring og 

offentlige tjenester som barnehager, skoler og omsorgsinstitusjoner. Det øker 

også behovet for vann, avløp, renovasjon, veger, gang- og sykkelveier og tilgang 

til grøntarealer. Dette øker presset på arealene og andre naturressurser som 

kommunen forvalter.  
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4.3.1 Fortetting og transformasjon 

Statlige og regionale myndigheter forventer at kommunene avgrenser 

byggesonen, utvikler kompakte byer og tettsteder og konsentrerer framtidig 

utbygging rundt kollektivknutepunkt. Det er fordi en slik utvikling:  

 Styrker tettstedene og gir bedre grunnlag for service og handel. 

 Bidrar til at innbyggernes daglige gjøremål i størst mulig grad skjer med 

kollektivtrafikk, sykkel og gange. 

 Reduserer forbruk av dyrka mark, natur- og friluftsområder. 

 

Områdereguleringsplanen for Ås sentralområde legger rammene for videre 

utvikling av sentrumsområdet. Skal kommunen lykkes med å gjennomføre 

planen krever det lojalitet til planen og tydelig byledelse. Det betyr bl.a. et 

konstruktivt samarbeid mellom politisk og administrativ ledelse som sikrer gode 

beslutninger. Det gir langsiktighet og forutsigbarhet i utviklingen av sentrum, 

basert på kunnskap om samfunnsutvikling, samt sentralområdets styrker og 

identitet. 

Spredt boligbygging utfordrer flere aspekter ved bærekraftig arealplanlegging og 

bør begrenses. Samtidig er det viktig å opprettholde stabile bomiljøer og utnytte 

etablert sosial og teknisk infrastruktur. Disse utfordringene søker kommunen å 

møte i arealplanleggingen.  

De senere årene har befolkningsveksten vært lavere enn forventet. Dette 

utfordrer kommunens økonomi. Det er fordi kostnadene for nye investeringer 

fordeles på færre innbyggere. Det er derfor viktig å få planavklarte og 

byggeklare arealer som bidrar til befolkningsvekst. Utviklingen må skje i tråd 

med de kvalitets- og miljøambisjonene kommunen har. 

Kommuneplanens arealdel og boligprogrammet viser hvilke utbyggingsområder 

skal realiseres og når de skal realiseres. Det forventes at det utarbeides 

reguleringsplaner i tråd med føringene gitt i gjeldene kommuneplan og 

boligprogram.  

4.3.2 Landbruk 

36,8% av kommunens arealer er matjord og det aller meste er av god kvalitet. 

Kommunen har et ansvar for å for å ta vare på og forvalte denne ressursen. I et 

vekstområde som Folloregionen utfordres dette av nedbygging med lokale, 

regionale og statlige prosjekter. Dette kan til en viss grad kompenseres med 

nydyrking og jordflytting, men det er kostnadskrevende og gir ikke samme 

kvalitet på matjorden på kort sikt.    

4.3.3 Naturmangfold  

Arealinngrep og arealbruk har stor og negativ påvirkning på naturmangfoldet i 

Norge. Kommunen som arealmyndighet har derfor en viktig oppgave med å ta 

vare på og forvalte naturmangfoldet. Det krever kunnskap om naturverdiene i 

kommunen, kompetanse om forvaltning etter gjeldende lovverk, samt andre 
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tiltak som sikre naturmangfold (eks. bekjempe fremmede arter).  

4.3.4 Friluftsliv  

Kombinasjonen fysisk aktivitet og naturopplevelse gir gode helseeffekter, og 

friluftsliv er en viktig kilde til livskvalitet og fysisk og psykisk helse. Kommunen 

har et ansvar for å sikre tilgang til slike arealer (natur og nærnatur).   

4.3.5 Kulturminner og kulturmiljøer 

Kommunene har ansvar for å forvalte de lokale kulturminnene og kulturmiljøene. 

For å forvalte disse verdiene i et langsiktig perspektiv, må de ha en tydeligere 

plass i saksbehandlingen og arealforvaltningen i kommunen. Det krever en 

oversikt over hvilke verdier de representerer i form av nyere tids kulturminner, 

bomiljøer og enkeltobjekter/boliger. 

4.3.6 Vannmiljø 

Vannmiljø er en samlebetegnelse for økologiske og kjemiske forhold i en 

vannforekomst. De fleste arealplaner berører ett eller flere vassdrag, 

grunnvannsforekomster eller sjøområder direkte eller indirekte. Et kvartal med 

bygninger og asfalterte gater påvirker vannmiljøet, fordi avløp og overflatevann 

ofte ender opp i en vannforekomst. Ås er en landbrukskommune, og det er 

utfordringer med næringsrik avrenning fra landbruksdrifta.  

4.3.7 Teknisk infrastruktur 

Med teknisk infrastruktur menes i denne sammenheng:  

 Anlegg for drikkevann 

 Anlegg for håndtering av avløpsvann  

 System for håndtering av husholdningsavfall 

 System for å bygge, drifte og vedlikeholde kommunale veier og gang- og 

sykkelveier  

 System for å utvikle, drifte og vedlikeholde idrettsanlegg og grøntområder 

 

Dette er grunnleggende tjenester for alle innbyggerne i kommunen, men er 

samtidig kostnadskrevende3 og til dels arealkrevende. Flere innbyggere øker 

belastningen på den eksisterende tekniske infrastrukturen, og stiller krav til 

utvikling av ny.  

Ledningsnettet for vann og avløp må stadig utbedres for å sikre kvaliteten på 

vannet og unngå forurensning av vann og vannmiljø. Renseanleggene har 

utfordringer med å overholde sine rensekrav, og med å håndtere mengden 

overvann fra kommunens ledningsnett.  

Alle husholdninger skal ha et tilbud om håndtering av avfallet. Det er et mål å 

redusere denne mengden. Det avfallet som behandles, skal i så stor grad som 

mulig gjenbrukes og resirkuleres.  

                                       
3 Vann, avløp og husholdningsrenovasjon er eksempler på kommunale betalingstjenester. 

Drift og investeringer dekkes via selvkost. 
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Ås kommune har drift- og vedlikeholdsansvar for kommunale veger og gang- og 

sykkelveier. I dette arbeidet inngår å gjennomføre trafikksikkerhetstiltak og å 

bygge flere og bedre gang- og sykkelveier.  

 

Grønnstrukturen i kommune er viktig for bl.a. trivsel og naturmangfold og holder 

igjen vann ved store nedbørsmengder. Kommunen har et ansvar for å holde de 

arealene som er kommunens eiendom vedlike.   

 

 

Politiske planer – Arealforvaltning og teknisk infrastruktur 

 

Planer som er utarbeidet: Planer som skal utarbeides/rulleres:  

 Plan for naturmangfold 

 Strategi og tiltaksplan for sykkel- og 

gange 

 Tiltaksplan for trafikksikkerhet 

 Tiltaksplan for idrett, friluftsliv og 

nærmiljø 

 Reguleringsplaner 

 Skjøtselsplaner  

 Hovedplan for vann, avløp og 

vannmiljø 

 Hovedplan for vann, avløp og vannmiljø 

 Temaplan: Veger, gang- og sykkel- 

veier, trafikksikkerhet 

 Temaplan: Fysisk aktivitet, idrett og 

friluftsliv  

 Temaplan: Uteområder  

 Temaplan: Kulturminner og 

kulturmiljøer  

 Reguleringsplaner 

 Skjøtselsplaner 

 

4.4 Næringsliv og arbeidsplasser 

Sentralisering, globalisering, økonomi, digitalisering og politikk er viktige 

drivkrefter for næringsutvikling. Kunnskapsøkonomien legger grunnlaget for 

næringsutviklingen i større grad enn tidligere. NMBU, nærheten til E6, E18 og 

jernbanen bidrar til at Ås er attraktiv for næringslivet. Det gir mange muligheter 

til å utvikle næringsliv og arbeidsplasser. Men det utfordrer kommunen også på 

en rekke områder:  

 ABC-prinsippet om rett virksomhet på rett plass må legges til grunn for 

lokalisering av næringsvirksomheter i kommune. Arbeidsplass- og 

besøksintensive virksomheter bør ha høy arealutnytting, sentral lokalisering i 

sentrum, tilgjengelighet til kollektivtilbud og mange innbyggere i gang- og 

sykkelavstand. Arealkrevende virksomheter bør ha nærhet til hovedveinettet. 

De kan ha lavere arealutnyttelse, mindre sentral beliggenhet og lav tilgang til 

kollektivtilbud.   

 Utbygging av NMBU og tilliggende institutter, øker antall arbeidsplasser i Ås. 

De gir mulighet for knoppskyting av forretningsmessige virksomheter som 

enten avledes av virksomhetene på campus eller som søker nærhet til 

forskningsmiljøene. Dette krever tilgang til attraktive og planavklarte arealer 

og lokaler. Det krever også at det jobbes systematisk med å tiltrekke seg 

denne type virksomheter. 

 Varehandelen er i endring, netthandelen øker og butikker legges ned. 

Samtidig dreier handelen seg fra varer til tjenester. Dette krever en strategi 
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der det legges større vekt på å få kunnskaps- og tjenestebaserte 

arbeidsplasser inn i sentrum, og der kommunen tenker nytt om bruk av 

førsteetasjene.  

 Næringsutvikling langs Europaveiene (Nygårdskrysset, Holstadkrysset og 

Korsegårdkrysset) er attraktivt for mange aktører som driver med bredt 

vareutvalg. Ytterligere tilrettelegging for denne type virksomheter her, gir økt 

samlokalisering og mer effektiv utkjøring ved netthandel. Men det er 

bilbasert, og vil utfordrer utvalget og tilbudet i sentrumsområdene.   

 Nasjonalt er kulturnæringer målt som en av de største næringsområdene, 

men det er begrenset fokus på denne næringen regionalt og lokalt. Denne 

næringen bidrar til å skape aktivitet, utvikling, innovasjon, og mangfoldige 

lokalsamfunn. 

 Landbruket i Follo og Ås har mange muligheter til å utvikle ny 

landbruksbasert næringsvirksomhet. Areal og bygninger kan brukes til mye, 

og nærhet til Oslo gir mange fordeler. Det kan være investeringer innenfor 

tradisjonelt landbruk, inn på tunet virksomheter (grønn omsorg), grønt 

reiseliv, mat og drikke med lokal identitet og fornybar energi. 

 

Politiske planer – Næringsliv 

Er utarbeidet: Skal utarbeides/rulleres:  

 Næringsstrategi for Ås kommune __________ 

 

 

4.5 Klimaendringer og klimatilpasning 

4.5.1 Klimaendringene 

Klimaendringene er en av vår tids største utfordringer, som vil påvirke 

samfunnet og hvordan vi lever i tiden framover. Klimagassutslippene og 

konsekvensene av dem skjer lokalt, og derfor må utfordringene løses lokalt. Ås 

kommune må tilpasse seg framtidens klima, samtidig som vi bidrar til at Norge 

overholder sine internasjonale klimaforpliktelser. Innenfor områdene transport, 

stasjonær energi, avløp og avfall, landbruk og indirekte utslipp kan kommunen 

gjennomføre en rekke tiltak som bidrar til å redusere klimagassutslippene. De 

største klimautslippene i Ås, kommer fra transportsektoren. Nye bolig- og 

næringsområder må lokaliseres på en måte som stimulerer til bruk av 

miljøvennlige transportmidler til jobb, fritidsaktiviteter og handelsturer.  

4.5.2 Klimatilpasning 

Effekten av klimaendringene begynner å gjøre seg gjeldende, og arbeidet med 

klimatilpasning må vektlegges i større grad. Sentralt i dette arbeidet er å 

beskytte liv, helse, miljø, materielle verdier og kritisk infrastruktur mot uønskede 

hendelser og å ta vare på naturens biologiske mangfold og økologiske prosesser. 
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Klimatilpasning utfordrer en rekke av ansvarsområdene til kommune. Disse 

utfordringene må identifiseres og inkluderes i aktuelle planer, framfor å lage en 

ny plan med tema klimatilpasning. De mest aktuelle utfordringene er innenfor 

vann og avløp, veg, vedlikehold av bygg, ras og flom. Planer som dekker disse 

temaene, må ta opp klimatilpasning som tema. Det gjelder også kommunens 

overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) og ROS-analyser i 

aktuelle arealplaner (se kapittel 4.6)  

 

Politiske planer – Klimaendringer og klimatilpasning 

Er utarbeidet: Skal utarbeides/rulleres:  

 Klima- og energiplan for Ås 

kommune 

 

__________ 

 

4.6 Samfunnssikkerhet og beredskap 

4.6.1 Overordnet ROS-analyse 

Kommunen har et ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet, og 

skal være pådriver overfor lokale aktører i beredskapsarbeidet. Risikobildet er i 

endring, og kommunen må være spesielt oppmerksom på konsekvenser av 

klimaendringer (klimaberedskap), sårbarheten i IKT og samfunnskritisk struktur 

samt pandemier. 

Gjeldende ROS-analysen viser at det er flere forhold som gir sårbarhet i 

kommunen. Store transportveier gjennom kommunen gjør oss utsatt for 

hendelser på jernbane og vei, både med farlig gods og personer. I tillegg har en 

økt avhengighet av teknologi gjort oss mer sårbare for bortfall av IKT og 

kraftforsyning. I likhet med landet for øvrig er vi sårbare for utbrudd av større 

pandemier. 

4.6.2 ROS i arealplanlegging 

Kommunen skal fremme samfunnssikkerhet og forebygge risiko i sin rolle som 

planmyndighet. Plan- og bygningsloven stiller krav om risiko- og 

sårbarhetsanalyse av planområder der det tilrettelegges for utbygging både på 

kommuneplannivå og reguleringsplannivå. ROS-analysene skal brukes som 

beslutningsgrunnlag for å avgjøre om området kan bebygges, og om det må tas 

spesielle hensyn som må innarbeides i planbestemmelser og plankart. I dette 

arbeidet må kommunen analysere naturhendelser med hensyn til klimaendringer. 

Det gjelder spesielt uønskede hendelser som kan ramme kritisk infrastruktur.  

 

Planer – Samfunnssikkerhet og beredskap 

Er utarbeidet: Skal utarbeides/rulleres:  

__________  Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 

med tiltaksplan 
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4.7 Bomiljø og eiendomsforvaltning 

4.7.1 Bomiljø og boligsosiale hensyn 

Å bo er grunnleggende viktig for ethvert menneske. Kommunen har et ansvar for 

å planavklare arealer hvor det kan bygges nye boliger, men skal også bidra til at 

de med bovansker har mulighet til å leie eller eie bolig. Andelen omsorgsboliger, 

sykehjem og kommunale boliger må ses i sammenheng med utviklingen av 

boligmarkedet samt tilgang på tilrettelagt og universelt utformede boliger og 

bomiljø. Ulike typer boliger som f.eks. flergenerasjonsboliger, eldrekollektiv og 

mikrohus etterspørres, og må også vurderes i denne sammenheng. Det er en 

rekke utfordringer på dette området:  

 Høye boligpriser i knutepunkt og fortettingsområder gjør det vanskelig å 

fremskaffe boliger til barnefamilier og innbyggere med vanlige inntekter. 

 Det er for lite rotasjon i eneboligmarkedet.  

 Eldre er en sammensatt gruppe som har ulike boligbehov, og som ikke i 

tilstrekkelig grad er fanget opp. 

 Det er for få boliger til ulike vanskeligstilte grupper.  

 Det er noen levekårsutfordringer i noen områder i kommunen.  

 Ansvar for boligpolitikken i kommunen er fragmentert.  

4.7.2 Eiendomsforvaltning 

Flere innbyggere fører til økt behov for barnehager, skoler og andre institusjoner. 

Kommunen eier i dag formålsbygg og kontorlokaler på til sammen 150 000m2. 

Dette øker til 170 000 m2 i 2023. Av dette utgjør boliger 19 000 m2. Det bygges 

også flere institusjoner. Dette skal driftes og vedlikeholdes. Klimaendringer og 

klimatilpasning utfordrer vedlikeholdet mer enn tidligere. Det er et mål å drive 

verdibevarende vedlikehold i tilstandsklasse 1 eller bedre. I tillegg leier 

kommunen 7 500 m2. Det må avklares hvordan dette behovet skal dekkes etter 

at leieavtalene utløper. 

 

Politiske planer –Bomiljø og eiendomsforvaltning 

Er utarbeidet: Skal utarbeides/rulleres:  

 Vedlikeholdsplan - bygg  Eiendomsstrategi  

 Vedlikeholdsplan - bygg 

5 Verktøy og virkemidler 
Kommunen har ulike verktøy og virkemidler som må brukes for å møte 

utfordringene og bidra til en bærekraftig samfunns- og tjenesteutvikling.  

5.1 Lokaldemokratiet 

Demokrati er en grunnleggende verdi i samfunnet vårt. Lokaldemokratiet er en 

organisering med folkevalgte som styrer kommuner og fylkeskommuner og 

vektlegger innbyggernes mulighet til innflytelse. 
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Et tøffere offentlig ordskifte og økt tidsbruk gjør det utfordrende å rekruttere til 

lokalpolitikken. Redusert lokalpolitisk handlingsrom som følge av sterkere statlig 

detaljstyring og fastsetting av rettigheter legger press på kommunenes evne til å 

løse oppgavene. Det påvirker folks tillit til kommunene. Flere oppgaver uten at 

finansiering følger med, vil forsterke dette.  

 

Politiske planer/dokumenter – Lokaldemokrati 

Er utarbeidet: Skal utarbeides/rulleres: 

 Ås kommunes reglementer _____________ 

 

5.2 Økonomi, effektivisering og omstilling 

Kommuneøkonomiens rammebetingelser bestemmes av landets økonomi som i 

stor grad er basert på inntekter fra oljesektoren. Redusert etterspørsel etter olje 

kan redusere inntektene til staten og dermed overføringen til kommunene. 

Samtidig utfordrer eldrebølgen, klimatiltak, vedlikeholdsetterslep og 

investeringer for å møte befolkningsveksten kommuneøkonomien.  

Ås kommunen har de siste årene investert i nye barnehager og skoler, samt 

innen eldreomsorgen. Befolkningsveksten har imidlertid vært lavere enn tidligere 

prognoser har vist. Resultatet er ledig kapasitet både i barnehager, skoler og på 

institusjoner.  Det blir også færre innbyggere å fordele kostnadene på. Trangere 

økonomi gir tøffere prioriteringer på hvilke tjenester og nivået på tjenester 

kommunene skal levere i framtiden. Dette medfører omprioriteringer og kutt i 

tjenester, samt behov for omstilling og nytenkning.   

Det har vært tiltagende vekst i kommunal selskapsorganisering. Større enheter 

gir stordrifts- og kvalitetsfordeler, samtidig som det gir kommunen mulighet til å 

organisere virksomheten på en måte som skreddersys til oppgaveløsningen 

 

Planer – Økonomi, effektivisering og omstilling 

 

Planer som er utarbeidet Planer som skal utarbeides/rulleres 

 Handlingsprogram med økonomiplan 

og budsjett 

 Eiermelding 

 Handlingsprogram med økonomiplan 

og budsjett 

 

 

5.3 Kompetanse 

Med strammere økonomiske rammer, krav til raske endringer i tjenester til 

innbyggere og kommunal forvaltning, har kommunen en utfordring med å sikre 

og utvikle riktig kompetanse i de ulike virksomhetene i egen organisasjon.  

Kommunen er en del av Osloregionens arbeidsmarked og det er krevende å 

rekruttere og beholde kompetente arbeidstakere. Kommunereformen som ble 

iverksatt i 2019 førte til større kommuner i Osloregionen og Viken. Dette 
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påvirker Ås kommune og gjør at kommunen må bli mer synlig som arbeidsgiver, 

tjenesteyter og myndighetsutøver. Kommunen må også kunne tilby et godt 

arbeidsmiljø og konkurransedyktige arbeidsvilkår.  

Kompetanseutvikling av ansatte i kommunen er nødvendig, og det er behov for å 

tenke nytt om hvordan de ulike tjenestebehovene skal dekkes på mange 

fagområder i kommunen. Det er viktig å bruke den interne kompetansen 

kommunen har til å utvikle tjenestetilbudene, tenke nytt og innovativt.  

Kommunen jobber med å tilrettelegge for tiltak som kvalifiserer for arbeidslivet 

(lærlinger, språkpraksis, arbeidspraksis til kandidater via kommunen, NAV og 

utdanningsinstitusjoner). Det gjennomføres lederutviklingstiltak på grunnlag av 

arbeidsgiverstrategien, og kompetanse gjenbrukes på tvers for å skape utvikling 

og god samhandling.  

 

Politiske planer – Kompetanse 

 

Planer som er utarbeidet Planer som skal utarbeides/rulleres 

 Arbeidsgiverstrategi 

 

__________ 

 

5.4 Digitalisering 

Digitalisering i offentlig sektor handler om endring og fornyelse av tjenester, 

prosesser og arbeidsmåter. Det krever en organisasjon og ledelse som ser og tar 

i bruk mulighetene som teknologien gir. Digitalisering av offentlig sektor skal gi 

en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor. Det skal gi 

bedre tjenester, mer effektiv ressursbruk i offentlige virksomheter og legge til 

rette for økt produksjon i samfunnet. 

Utfordringene med digitalisering:  

 De digitale løsningene må være brukervennlige ved å legge vekt på brukernes 

behov, brukerstøtte, forenkling og automatisering 

 Skal digitalisering bidra til utvikling og effektivisering, må de gode ideene 

realiseres og aktiviteter som gir gevinst for tjenestene, må prioriteres.   

 Den digitale kompetansen til ansatte og innbyggere nå utvikles. 

 De digitale løsningene må være integrerte og helhetlige. Dette krever 

samarbeid intern i kommunen og med andre aktører.   

 Informasjonssikkerhet og personvern på vektlegges.   

Eksempler på digitaliserte tjenester:  

 Digitale opplærings- og kulturtilbud. 

 Digitale dialogløsninger og tilgang til plandata i digitalt planregister, og til 

temadata i det offentlige kartgrunnlaget.  

 eByggesak-standarden som sikrer en mer effektiv og fulldigital 

saksbehandling av byggesøknader. 
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 Velferdsteknologiske løsninger som gir brukerne økt trygghet, mestring, 

medbestemmelse og livskvalitet.   

 Barnehagene og skolene benytter digitale verktøy og læremidler som gjør 

barna rustet til å møte dagens og framtidas digitale samfunn. 

 Med ePolitiker bruker politikere/administrasjon mobile enheter og har 

papirløse møter.   

 

Politiske planer - Digitalisering 

 

Eksisterende planer Planer som skal utarbeides/rulleres 

 Digitaliseringsstrategi 

 

__________ 

 

5.5 Samhandling, frivillighet og kultur 

Samarbeid er en viktig arbeidsform for å møte mange av de utfordringene 

kommunen har. Det må skje regionalt og med aktører i lokalsamfunnet og i 

kommuneorganisasjonen. Kommune 3.0 innebærer at ansatte i kommunen og 

innbyggerne sammen skal skape velferden - samskaping.  

 

Figur 5: Fra Kommune 1.0 via Kommune 2.0 til Kommune 3.0 

I arbeidet med samfunns- og tjenesteutviklingen i kommunen, er det viktig å 

involvere innbyggere, næringsliv og organisasjonsliv.  

Innbyggertorget er et verktøy for å få til dette. Det er et knutepunkt for 

informasjon, råd og veiledning om kommunens tjenester. Her treffer du ansatte 

fra innbyggerservice (tidligere servicetorget), frivilligsentralen, 

innbyggerkoordinator og møteplasskoordinator. De har god kjennskap til 

kommunens tjenester, og hjelper deg gjerne hvis du har spørsmål eller trenger 

veiledning. Det er også en møteplass som skal fremme samarbeid mellom 

innbyggere, lag og foreninger, næringsliv og kommunen. Her legges det til rette 

for et aktivt samspill mellom frivillig sektor, kommunen, næringslivet og 
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innbyggerne. Her skal mennesker treffe mennesker til gode møter og positiv 

samskaping. 

Kultur og frivillighet er viktige faktorer for et godt, trygt og trivelig lokalmiljø 

samt økt livskvalitet. Det gir grunnlag for å etablere sosiale møteplasser og 

nettverk, og kan være et supplement til noen offentlige tjenester. Et godt 

samarbeid mellom kommunen og frivillige aktører kan også bidra til utvikling av 

andre kommunale tjenester som f.eks. innen omsorg og oppvekst.  

Kultur skaper trivsel og skaper identitet og tilhørighet. Den har også en evne til å 

fremme god helse gjennom hele livsløpet. Kultur er derfor nyttig i seg selv, men 

er også et viktig virkemiddel i kommunens arbeid med f.eks. tidlig innsats og 

forebygging og i arbeidet med å motvirke «utenforskap». 

Frivillig engasjement er en grunnstein i et hvert lokalsamfunn. Det gir en bredde 

i kultur- og fritidstilbudet som møter behov og ønsker i de ulike lokalmiljøene.  

Utviklingen i hele Ås kommunen krever et nytt blikk på hvilke behov det er for 

nye arenaer og tilbud som bidrar til gode levekår og sunne oppvekstmiljøer. I 

dette ligger:  

 Utvikle gode betingelser for frivilligheten som er grunnlaget for en rekke 

fritidsaktiviteter for barn, unge og voksne.  

 Utvikle de kommunale kulturtilbudene (eks. kulturskole og bibliotek) for å 

kunne dekke en ny og økt etterspørsel.  

 Etablere tilgjengelige og egnede arenaer/lokaler for kultur, idrett og 

fritidsaktiviteter.  

 

Politiske planer – Samhandling, frivillighet og kultur 

 

Eksisterende planer Planer som skal utarbeides/rulleres 

 Frivilligmelding  Temaplan: Kultur og kulturlivet 

 Temaplan: Kulturskolen 

 

5.6 Kommunikasjon 

Strategisk kommunikasjon er ofte en suksessfaktor for at kommunen skal nå 

sine mål. Derfor skal kommunen i alle faglige, politiske, økonomiske og praktiske 

valg ta hensyn til at beslutningene skal kommuniseres og planlegge for dette. 

Kommunikasjon med innbyggere og andre er grunnleggende for å sikre: 

 Informerte innbyggere som har tilgang til informasjon om kommunens 

virksomhet og kjenner sine rettigheter, plikter og muligheter. 

 Engasjerte innbyggere som inviteres til å delta i utformingen av politikk, 

ordninger og tjenester. 

De viktigste utfordringene kommunen har når det gjelder kommunikasjon, er å 

sikre at kommunens informasjon og kommunikasjonskanaler: 
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 er tilgjengelige for alle 

 er trygge og gjenkjennelige 
 er raske og effektive 

 legger til rette for dialog og medvirkning 
 

 

Politiske planer – Kommunikasjon 

 

Eksisterende planer Planer som skal utarbeides/rulleres 

 Kommunikasjonsstrategi  

 

__________ 

6 Planer og planbehov – en oversikt 
Oversikten er en sammenstilling av de politisk planene som er vist i kapittel 4 og 

5. Planene er fordelt på kategoriene:  

 Ingen endring: Dette er planer som er nylig vedtatt.  

 Utarbeides løpende: Reguleringsplaner 

 Revideres årlig: Dette gjelder i hovedsak handlingsprogram og økonomiplan. I 

tillegg kommer tre tiltaksplaner som på sikt skal inngå som del av tiltaksdelen 

i temaplaner.  

 Rulleres: Dette er gjeldende planer som pga alder eller endrede rammer og 

føringer må gjennom en mer omfattende planprosess.  

 Utarbeide ny: Dette er planer som kommunen ikke har pr. i dag, og som skal 

utarbeides.    

Når i perioden 2021-2024 planer skal rulleres og utarbeides, vurderes hvert år i 

forbindelse med handlingsprogram og økonomiplan.   
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Utfordringer 
Verktøy 
Virkemidler 

  
Planstrategien 2021-2024 

Politiske planer for Ås kommune 
Ingen 

endring  

Utarb. 
løp-
ende 

Revider 
årlig 

Rullere 
Utarb. 

ny  

 1 Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 
 

 
 

X (p)4 
 

Oppvekst  
og opplæring 

2 Temaplan: Helhetlige tjenester til barn og unge  
 

 
  

X (p) 

3 Barnehagebehovsplan  X    
 

4 Skolebehovsplan X    
 

5 Rammeplan for SFO  X  
   

Helse og 
mestring 

6 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 
 

 
  

X 

7 Temaplan: Helse og mestring 
 

 
  

X 

8 Temaplan: Heltidskultur for helse og 
omsorgstjenestene  

 
 

  
X 

Areal-
forvaltning  
og teknisk 
infrastruktur 
Arealplaner 

9 Hovedplan for vann, avløp og vannmiljø 
 

 
 

X 
 

10 Temaplan: Uteområder 
 

 
  

X 

11 Temaplan: Veg, gang- og sykkelveier, 
trafikksikkerhet 

 
 

  
X 

12 Tiltaksplan for trafikksikkerhet*5   X   

13 Temaplan: Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv  
 

 
  

X 

14 Tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø*   X   

15 Strategi og tiltaksplan for sykkel- og gange X  
   

16 Plan for naturmangfold  X  
   

17 Temaplan: Kulturminner og kulturmiljøer  
 

 
  

X (p) 

18 Skjøtselsplaner, Køyebukta     X (p) 

19 Skjøtselsplan, Slorene    X  

20 Reguleringsplaner 
 

X 
   

Næringsliv og 
arbeidsplass. 

21 Næringsstrategi X  
   

Klimaendring 
og tilpasning 

22 Handlingsplan for klima- og energi X  
   

Samfunns-
sikkerhet og 
beredskap 

23 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse med 
tiltaksplan 

   
 

X  

Bomiljø og 
eiendoms-
forvaltning 

24 Vedlikeholdsplan for kommunale bygg 
 

 X 
  

25 Eiendomsstrategi  
 

 
  

X 

26 Boligpolitisk plan X     

Økonomi, 
effektivisering 
og omstilling 

27 Handlingsprogram med økonomiplan og 
budsjett 

  X   

28 Eiermelding    X  

Lokal-
demokrati 

29 Ås kommunes reglementer X     

Kompetanse 30 Arbeidsgiverstrategi     X  

Samhandling, 
frivillighet og 
kultur 

31 Frivilligmeldingen X  
   

32 Temaplan: Kulturskolen 
 

 
  

X 

33 Temaplan: Kultur 
 

 
  

X 

Kommunika-
sjon 

34 Kommunikasjonsstrategi X     

                                       
4 (p) = pågår 
5 * Tiltaksplan for trafikksikkerhet og Tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø vil inngå i tiltaksdelene til 

Temaplan: Veg, gang- og sykkelveier, trafikksikkerhet og Temaplan: Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv når 
disse utarbeides.  
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Vedlegg  

Vedlegg 1: Nasjonale og regionale rammer og føringer 

Planlegging i kommunene skal skje innenfor rammene av nasjonale og regionale 

føringer. De mest sentrale føringene for rulling av kommuneplanens samfunnsdel 

og arealdel er beskrevet under.   

1. Nasjonale føringer 

1.1 Nasjonale forventninger: Hvert 4.år i forkant av kommunevalget mottar 

kommunene nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging for 

kommende valgperiode. (KMD, 2019).) FNs 17 bærekraftsmål løftes fram som 

grunnlag for regional og kommunal planlegging. De nasjonale forventningene 

(2019-2023) vektlegger følgende fire områder:  

 Planlegging som verktøy for helhetlig og bærekraftig utvikling 

 Vekstkraftige regioner og lokalsamfunn i hele landet 

 Bærekraftig areal- og transportutvikling 

 Byer og tettsteder der det er godt å bo og leve 

1.2 Statlige planretningslinjer (SPR): SPR brukes for å konkretisere de nasjonale 

forventningene til planleggingen og markere nasjonal politikk på viktige områder 

i planleggingen. Disse er:  

 Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag 

 Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging 

 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 

 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs 

sjøen 

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging 

2. Regionale føringer 

2.1 Fylkesmannens forventningsbrev: Forventingene fra fylkesmannen setter 

søkelys på noen sentrale oppgaver som kommunen forvalter og som Regjeringen 

er spesielt opptatt av og har klare forventinger til. I forventningsbrevene for 

2020 er følgende tema nevnt spesielt.  

- Samfunnssikkerhet og beredskap  

- Barn og unge 

- Helse og sosial  

- Forutsetninger for gode tjenester til innbyggerne 

- Kommunens arbeid med samfunns- og arealplanlegging med vekt på: 

o Bærekraftig arealutvikling 

o Folkehelse og boligsosiale hensyn 

o Samfunnssikkerhet 
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o Klimatilpasning og naturbaserte løsninger 

o Snøhåndtering 

o Jordvern og økt matproduksjon  

o Strandsone, vassdrag og vannkvalitet 

o Naturmangfold og sammenhengende blågrønne strukturer 

o Masseforvaltning 

o Digitalisering og effektivisering 

o Samordning og interesseavveining 

2.2 Regionale planer: Regionale planer skal legges til grunn for kommunal 

planlegging og virksomhet, så langt det er forenelig med kommunalt selvstyre. I 

forbindelse med etablering av Viken fylkeskommune, utarbeides det nå en 

planstrategi for det nye fylket. De regionale planene i gjeldende planstrategi vil 

gjelde inntil nye er utarbeidet. 

Areal og transport:  

- Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus 

- Regional plan for handel, service og senterstruktur 

Utdanning og næringsutvikling: 

- Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus 

Bomiljø, inkludering og mangfold 

- Spor for framtiden - Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i 

Akershus 2007-2018 

- Aktivitetsløftet - Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i 

Akershus 2016-2030 

Klima og miljø 

- Regional plan for klima og energi i Akershus 

- Regional plan for masseforvaltning i Akershus 

- Regional plan for vannforvaltning for Glomma vannregion 

 

3. Lover og forskrifter 

Kommunen er har fått delegert myndighet til å håndheve 55 lovverk med 

tilhørende forskrifter. Dette setter rammer for utforming og omfang av de 

tjenestene kommunen er pålagt å yte. Eksempel på slike lover og forskrifter er:   

 Oppvekst og opplæring: Barnehageloven, opplæringsloven, barnevernloven 

 Helse og mestring: Sosialtjenesteloven, helse- og omsorgstjenesteloven, 

pasient og brukerrettighetsloven 

 Teknikk: Forurensningsloven med forskrifter 

 Kultur: Lov om folkebibliotek, Lov om register for frivillig virksomhet, 

kulturskoleloven (Opplæringsloven § 13.6) 

 Samfunnsutvikling: Plan- og bygningsloven og sektorlover 
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Arkivsak-dok. 20/00200-18 
Saksbehandler Kjell Tore Wirum 

Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Ås kommune 09.03.2021 

PS 11/21 ORIENTERING OM KOMMUNENS VARSLINGSRUTINER 

Forslag til vedtak/innstilling: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 

Saksframstilling: 

Lovgrunnlag 
• Kommuneloven § 23-2 tredje ledd
• Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 1

Bakgrunn for saken  
Sekretariatet sendte på vegne av kontrollutvalget e-post til kommunedirektør, datert
14.februar 2021, med forespørsel om en orientering om følgende:

Orientering om kommunens varslingsrutiner 
• rutiner og praksis for mottak, registrering, håndtering og oppfølging av varsel (interne

varsel og/eller eksterne varsel) samt omfang 

Fakta i saken  
Nye regler trådte i kraft 1.januar 2020, jfr. Arbeidsmiljøloven kapittel 2A. 
De nye reglene skal blant annet styrke arbeidstakernes vern og klargjøre dagens  
regelverk ytterligere. Videre gir de nye reglene arbeidsgiver en aktivitetsplikt ved 
mottak av et varsel. Det betyr at arbeidsgiver ikke kan forholde seg passiv når det
varsles om kritikkverdige forhold i virksomheten. 
Alle virksomheter med 5 ansatte eller flere, plikter å ha rutiner for intern varsling. 

For mer info:  
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/varsling/ 

Avslutning  
Kommunedirektør har i e-post, datert 17.februar 2021, bekreftet at kontrollutvalgets 
forespørsel om en orientering vil bli imøtekommet i møtet. 
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Arkivsak-dok. 20/00362-3 
Saksbehandler Kjell Tore Wirum 

Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Ås kommune 09.03.2021 

PS 12/21 ÅS KOMMUNE - FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2020 

Forslag til vedtak/innstilling: 

Kontrollutvalget tar Ås kommunes årsregnskap for 2020, til foreløpig orientering. 

Vedlegg:  
Artikkel Ås avis 250221, Ekstrabevilgninger til kommunene 2020 – covid 19,
Ekstrabevilgninger i forbindelse med covid-19 Tabell 1 og 2 

Saksframstilling: 
Lovgrunnlag: 
• Kommuneloven § 14-5 tredje ledd
• Kommuneloven § 23-2 første ledd bokstav b)

Bakgrunn for saken 
Sekretariatet sendte på vegne av kontrollutvalget en e-post til kommunedirektør,
datert 22.februar 2021, med forespørsel om en orientering om følgende: 

• Ås kommune - Foreløpig årsregnskap 2020

Fakta i saken 
Ås kommunes regnskap for 2020 viser et positivt netto driftsresultat på 5 millioner
kroner, tilsvarende 0,4 prosent av driftsinntektene. 

Det økonomiske resultatet er 27 mill. kr bedre enn revidert budsjettert. Dette skyldes 

• lavere lønnsoppgjør enn budsjettert
• god avkastning på finansforvaltning de siste månedene av 2020.
• samlet mindreforbruk i tjenesteområdene med 15,4 mill. kr
• økning i mottatte skjønnsmidler i rammetilskuddet
• øremerkede inntekter og selvkostområdene gir 8 mill. kr i mindreforbruk

For mer info: 
https://www.as.kommune.no/regnskapsresultat-2020.6369041-125470.html 
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Ekstrabevilgninger til kommunene 2020 
Vedlagt følger notat og tabell om ekstrabevilgninger til kommunene i 2020 i 
forbindelse med covid-19. 
 
VURDERING 
Regnskapet er sendt til Viken kommunerevisjon IKS for revidering. Frist for 
avleggelse av revisjonsberetning er 15.april 2021. 
 
Det er berammet møte i kontrollutvalget 20.april 2021 for behandling av årsregnskap 
og årsberetning for 2020. 
 
Avslutning 
Kommunedirektør har i e-post, datert 23.februar 2021, bekreftet at kontrollutvalgets 
forespørsel om en orientering vil bli imøtekommet i møtet. 
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12 Ås AvisTorsdag 25. februar 2021nyheter

Ås kommune oppnåd-
de et positivt netto 
driftsresultat på 5 
millioner kr i 2020, 
det viser regnskapet 
for 2020 som nå er 
lagt frem. 
Åsmund A. LøvdAL  
tLf. 93496019 
asmund.lovdal@aasavis.no

ÅS: Store underskudd er snudd 
til et lite overskudd, men Ås 
trenger fortsatt streng økono-
mistyring, sier kommunedirek-
tøren. 

Det økonomiske resultatet er 
27 mill. kr bedre enn revidert 
budsjettert. Dette skyldes iføl-
ge kommunedirektøren: lavere 
lønnsoppgjør enn budsjettert, 
god avkastning på finansfor-
valtning de siste månedene av 
2020. Et samlet mindreforbruk 
i tjenesteområdene med 15,4 
mill. kr. Økning i mottatte 
skjønnsmidler i rammetilskud-
det fra staten og at øremerkede 
inntekter og selvkostområdene 
gir 8 mill. kr i mindreforbruk

– Vi har en stram økonomi, 
men vi har i hvert fall kommet 
over en bøyg slik som vi ser det. 
Så er det koronaen som gjør at 
vi har stengt ned mye aktivitet. 
Vi har omdisponert mye perso-
nale, fremfor å rekruttere vel-
dig mye inn, for å kunne holde 
regnskapstallene nede, i tillegg 
til de kuttene og omstillingene 
vi har gjort. 

– Det blir viktig å se nå som vi 
kan lette opp på tjenestene, hva 
vi da eventuelt ikke letter opp 
på fremover fordi vi nå har hatt 
det nede og ser at vi fortsatt 
holder det nede. Kort fortalt må 
vi holde et stramt tjenestenivå 
fremover og de ekstrainntekte-
ne vi får fra eiendomsskatten 
må gå til å dekke investeringe-
ne og de tingene som er rundt 
det, sa kommunedirektør 
Christensen da hun kort pre-
senterte regnskapet for politi-
kerne i formannskapet. 

Kutt
Kommunen har kuttet i bud-
sjettene de siste årene. I starten 
av 2020 forventet kommunen 
et underskudd på 41 millioner 
kr og et flatt kutt på 2 % for alle 
tjenesteområder og flere tidli-
gere vedtatte innsparinger ble 
konkretisert og gjennomført. 

Til tross for overskuddet ad-
varer kommunedirektør Chris-
tensen om at Ås kommune fort-
satt har en vei å gå før økono-
mien er trygg. 

Kommunen har snudd skuta og gikk med overskudd i 2020

– vi er over en bøyg

i PLUss: Kommunedirektør Trine Christensen kunne legge frem et regnskap for 2020 som viser et overskudd på 5 millioner kr. Men streng 
økonomistyring er fortsatt nødvendig, sier hun.  FOtO: Werner WiLheLmsen

KOstnADsKOntrOLL: Nå 
handler det om å holde kostna-
dene nede, ikke om nye kutt, sier 
økonomisjef Emil Schmidt i Ås 
kommune.  FOtO: ÅsmUnD 
 LøvDAL AUstenÅ

– Ås kommunes økonomi er 
fortsatt svak. Det vil komme 
nye kostnader i årene fremover 
knyttet til drift, renter og av-
drag på nye bygg. Det blir derfor 
viktig med fortsatt stram øko-
nomistyring, sier Christensen. 

må holde  
kostnadene nede
Økonomisjef i Ås kommune, 
Emil Schmidt, sier i et intervju 
med Ås Avis at det å jobbe kom-
muneøkonomien er et evigva-
rende arbeid. 

– Når man jobber frem løs-
ninger ett sted, så kan det tyte 
frem nye utfordringer andre 
steder. Jeg kunne ramse opp 50 
ting vi burde bruke penger på. 
Alle tjenesteområder ønsker 
seg fler stillinger, men det har vi 
bare ikke råd til. Vi må lære oss 
til å være fornøyd med det vi 
har og gjøre det beste ut av det, 
sier han. 

Kommunedirektøren sier at 
kommunen har hatt lavere ut-
gifter i 2020 på grunn av tilbud 
som har vært stengt eller be-
grenset på grunn av korona. Er 
korona utslagsgivende for at 
regnskapet nå går i pluss? 

– Det er et vanskelig spørs-
mål. Korona har også medført 

mindreforbruk med mindre 
reising og noen stengte tilbud, 
det er klart. Men hovedforkla-
ringen er at vi har gjennomført 
de innsparingene som kommu-
nestyret har vedtatt. 

Kommunedirektøren beskri-
ver kommuneøkonomien som 
svak. Hva menes med det?

– Driftsresultatet er på 5 mil-
lioner og 0,4 %, det er i utgangs-
punktet veldig lite. I utgangs-
punktet bør det ligge på 1,75 %. 
En del av overskuddet er 8 mil-
lioner i øremarkedet midler 
som vi har satt på fond. Dette er 
tilskuddsmidler som skal bru-
kes i 2021, men som vi fikk i 
2020. Justert for dette er det et 
underskudd på 3 mill. Kr i 2020. 
Og det er svakt. Met er uansett 
vesentlig bedre enn i 2019 så 
det går i riktig retning. Derfor er 
det viktig at vi ikke går tilbake 
til å drive slik vi gjorde før, når 
vi kan åpen opp igjen. Vi må ta 
med oss denne lærdommen om 
hvordan vi kan drive mer effek-
tivt. 

Hvor stor usikkerhet er det 
knyttet til kommunens økono-
mi fremover?

– Det kommer store bygg som 
skal tas i bruk, det medfører 
flere renter og avdrag som må 

dekkes inn. I tillegg skal bygge-
ne driftes og det skal ansettes 
personer som skal fylle bygge-
ne med innhold og levere tje-
nester. Når utgangspunktet er 
at vi driver i omtrent null, ville 
det kreve store kutt for å få til, 
men nå er det bestemt at eien-
domsskatten skal dekke disse 
utgiftene. Det er realistisk, men 
den vil ikke kunne dekke noe 
mer. Det er et klart premiss at 
det skal være en moderat eien-
domsskatt med høyt bunnfra-
drag. 

– Når vi har fått disse investe-
ringen inn, så er vi godt rustet 
med gode og moderne bygg. Ås 
vil ha en vesentlig bedre byg-
ningsmasse enn snitte for 
Kommune-Norge. 

Det er ikke bare kommunen 
som bygger. På Solberg bygges 
det nå flere hundre nye leilighe-
ter og i Ås sentrum jobbes det 
med detaljregulering av flere 
store boligprosjekter. Hva vil 
vekst i innbyggertallet ha å si 
for kommuneøkonomien? 

– Teoretisk er det slik at flere 
innbyggere kommer vil vi få ut-
nyttet kapasiteten av kommu-
nale bygg som skoler, barneha-
ger og sykehjem bedre. For hver 
nye innbygger som kommer nå, 

vil vi ikke trenge å bygge ut sko-
le, sykehjem eller barnehage, 
fordi det ligger klart fra før. 

– Nå handler det om å komme 
seg gjennom en litt tøff periode 
frem til vi utnytter økt kapasi-
tet bedre med flere innbyggere. 

Vil det kunne bli behov for 
flere runder med innsparinger 
og kutt de kommende årene? 
Eller har kommunen kommet 
til et punkt der kostnadsnivået 
er lavt nok?

– Det kommer hele tiden nye 
utfordringer og reformer. Så det 
er ikke et punkt der vi har løst 
det for godt., Dette må vi jobbe 
med kontinuerlig. Nå tror jeg 
det handler mer om å ikke øke 
kostnadene, ikke om å kutte ut-
giftene. Å holde kostnadene 
nede er en kunst i seg selv, av-
slutter Schmidt.
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Ekstrabevilgninger i forbindelse med covid-19 til kommunene utbetalt over 
øremerkede tilskudd i 2020.  

 

Vedlegg:  

Tabell 1: Ekstrabevilgninger i forbindelse med covid-19 til kommunene utbetalt over 
rammetilskuddet i 2020 

Kommunene står i førstelinjen for å bekjempe covid-19 viruset og skal samtidig sørge 
for at innbyggerne får gode tjenester. Koronapandemien har ført til store utgifter for 
kommunene. Regjeringen har bevilget midler til kommunene utover statsbudsjettet. 
Dette gis som økt innbyggertilskudd og skjønnsmidler. Ås kommune har fått (i 1000 
kr) 28 912 i rammetilskudd og 11 883 i andre tilskudd.  

Vedlagte tabeller viser hvilke områder midlene er brukt på.  

En av regjeringens tiltakspakker er gitt for å støtte lokalt næringsliv og lokale 
bedrifter. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, 
sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. 
Regjeringen har også gitt bevilgninger til kommunene til vedlikehold og 
rehabiliteringsprosjekter, samt midler til vedlikehold av statens eiendommer. Revisor 
skal i forbindelse med ekstrabevilgningene attestere for vedlikeholdsmidlene. 

Utover revisors attestasjonsoppgaver er det viktig at kontrollutvalget er kjent med 
kommunens faktiske utgifter etter kommunens egne budsjettreguleringer og 
ekstrabevilgninger i forbindelse med covid-19. Det anbefales at rådmann gir 
kontrollutvalget en redegjørelse om dette, utover denne referatsaken. Revisor kan 
også redegjøre for attestasjonsoppgaven for vedlikeholdsmidlene. 

 

 

Tabell 2: Ekstrabevilgninger i forbindelse med covid-19 til kommunene utbetalt over  

øremerkede tilskudd i 2020 
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Ekstrabevilgninger i forbindelse med covid-19 til kommunene utbetalt over øremerkede tilskudd i 2020 (beløp i 1000 kr) 

Tabell 1 
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Arkivsak-dok. 20/00376-8 
Saksbehandler Kjell Tore Wirum 

Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Ås kommune 09.03.2021 

PS 13/21 OPPSUMMERING INTERIMSREVISJON 2020 

Forslag til vedtak/innstilling: 

Kontrollutvalget tar revisors brev om oppsummering av interimsrevisjonen for 
revisjonsåret 2020 for Ås kommune, til orientering. 

Vedlegg:  
Regnskapsrevisjon 2020 - brev om oppsummering av interimsrevisjonen til
kontrollutvalget 

Saksframstilling: 

Lovgrunnlag 
• Kommuneloven § 23-2 første ledd bokstav a)
• Kommuneloven § 24-2
• Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3

Revisjonens rapporteringer innen regnskapsrevisjon  
Kontrollutvalget behandlet 13.10.2020 sak 51/20 Overordnet revisjonsstrategi
2020. 
På bakgrunn av overordnet revisjonsstrategi, legger revisjonen opp til å utarbeide to 
statusrapporteringer i løpet av revisjonsåret, henholdsvis pr 31.12 som viser 
resultatet av interimsrevisjonen, samt pr 15.04 etter gjennomført årsoppgjørsrevisjon. 

Oppsummering interimsrevisjon 2020 
Viken kommunerevisjon IKS har oversendt oppsummering av interimsrevisjonen for 
revisjonsåret 2020, datert 23.02.2021. 
Ifølge rapporten er revisjonen i hovedsak i rute med gjennomføring av planlagte 
kontroller. Kontrollene har bl.a. omfattet: 

• Kartlegging og vurdering av intern kontroll

• Lønnstest/kontroll

• Substansiell revisjon spesielt rettet mot bokføring og regnskap

• Bilagskontroll, bl.a. i forbindelse med attestasjon av momskompensasjonskravene

• Tertialrapportene med budsjettendringer (kommunens bevilgningskontroll)
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• Kommunens årsregnskap for 2020 
 

I tillegg har revisjonen påsett at kommunestyret har vedtatt gyldig budsjett for 2020 i 
tråd med forskriftenes bestemmelser. 
 
Revisjonen vil i sin neste ordinære rapportering til kontrollutvalget etter fullført 
årsoppgjørsrevisjon, gi en samlet vurdering av bevilgningskontrollen for 2020. 
 
VURDERING 
Kontrollutvalgets behandling inngår som en del av kontrollutvalgets påse-ansvar 
overfor revisor, jf. Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3. 
 
Avslutning 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor eller den vedkommende bemyndiger, bes møte 
i kontrollutvalget for å orientere samt kunne svare på eventuelle spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. 
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Viken kommunerevisjon IKS  Hovedkontor – Drammen Avdelingskontor – Hønefoss Avdelingskontor – Follo Avdelingskontor – Hallingdal 

Org.nr.: 985 731 098 MVA 

post@vkrevisjon.no  |  vkrevisjon.no  

Postadresse: 

Besøksadresse: 

Postboks 4197, 3005 Drammen 

Øvre Eiker vei 14, 3048 Drammen 

Postboks 123, Sentrum, 3502 Hønefoss 

Osloveien 1, 3511 Hønefoss  

Postboks 173, 1401 Ski 

Parkaksen 7, 1400 Ski 

 
Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen 

 

 

Sted og dato: Ski, 23.02.2021   

Referanse: Jnr. 215/2021  

Saksbehandler Camilla Lundby  

Dir. tlf. nr: 93 82 98 93  

Deres dato:  

 Deres ref.:  

Kontrollutvalget i Ås kommune   
v/ Viken kontrollutvalgssekretariat IKS   
Postboks 304,   
1471 Lørenskog   
   

 

 

 

Regnskapsrevisjon 2020 - brev om oppsummering av 

interimsrevisjonen til kontrollutvalget  

1. Innledning 

Vi viser til engasjementsbrevet der vi blant annet opplyste om at vi normalt rapporterer til kontrollutvalget 

to ganger årlig.  

2. Hva rapporten omfatter  

Rapporten omfatter revisjonen av Ås kommunes regnskap for 2020 med tilhørende særattestasjoner, og 

bygger i hovedsak på arbeid utført i perioden 01.05.20 til 31.01.2021.  

Utgangspunktet for regnskapsrevisjonen er de oppgaver og enkeltforhold som er omtalt i Overordnet 

revisjonsstrategi 2020, og som kontrollutvalget har mottatt tidligere. I den grad vi senere har funnet det 

nødvendig å omprioritere, vil dette fremgå av rapporten.  

Dersom revisor avdekker forhold som i henhold til kommunelovens § 24-7 skal påpekes skriftlig til 

kontrollutvalget, gjøres dette i egne brev som nummeres fortløpende. 

3. Utført arbeid  

3.1 Utført revisjon interim  

Revisor skal vurdere om den økonomiske internkontrollen er ordnet på en betryggende måte og med forsvarlig 

kontroll. Den økonomiske internkontrollen vil ha betydning for kommunens økonomistyring, og mangler ved 

kommunens internkontroll vil kunne medføre risiko for feil i årsregnskapet. I tillegg vil manglende 

internkontroll kunne medføre økt risiko for økonomiske misligheter.  

Vi er i hovedsak i rute med gjennomføring av planlagte kontroller. Kontrollene har bl.a. omfattet:   

o Kartlegging og vurdering av intern kontroll   

Det er foretatt kartlegging av kommunens rutiner på de enkelte områdene.  

 

o Lønnstest/kontroll 

Det er foretatt lønnstest/kontroll av lønnsutbetaling for et representativt utvalg av ansatte. Det ble 

ikke avdekket vesentlige feil eller avvik.  

 

o Substansiell revisjon spesielt rettet mot bokføring og regnskap  

I forbindelse med vår revisjon av kommunens utgifter, har vi trukket ut bilag for videre kontroll. Ved 

våre kontroller er det ikke avdekket vesentlige feil eller svikt i de rutiner som er etablert av 

regnskapsavdelingen for bokføring av utgifter.   
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o Bilagskontroll, bl.a. i forbindelse med attestasjon av momskompensasjonskravene  

I forbindelse med vår revisjon og etterfølgende attestasjon av kravene om kompensasjon av 

merverdiavgift, har vi trukket ut bilag for videre kontroll og vurdert de etablerte rutinene. Våre 

kontroller viser at kommunen i all vesentlighet har etablert tilfredsstillende rutiner for 

innrapportering av merverdiavgiftskompensasjon og rutiner for å avdekke eventuelle avvik i mva-

kompensasjonskravet.   

 

o Tertialrapportene med budsjettendringer (kommunens bevilgningskontroll)  

Tertialrapportene med aktuelle budsjettendringer er løpende fulgt opp. Administrasjonen har etter 

vår oppfatning etablert tilfredsstillende rutiner og dokumentasjon for innleggelse av opprinnelig 

budsjett og oppfølging av vedtatte budsjettjusteringer, slik at disse på en hensiktsmessig måte lar seg 

etterspore. 

 

o Kommunens årsregnskap for 2020 

Ås kommune har overlevert årsregnskapet for 2020 til revisjonen innen fristen 22. februar. 

Revisjonens arbeid med selve årsregnskapet er dermed påbegynt.  

3.2 Kommunens bevilgningskontroll/kontroll av vedtak  

Kontroll av vedtak av betydning for regnskapet er en del av regnskapsrevisjonen, herunder kontroll av at 

regulert budsjett er i samsvar med gyldige vedtak og riktig presentert i årsregnskapet, og at vesentlige avvik 

er redegjort for i årsberetningen. I ny kommunelov er revisors oppgave knyttet til bevilgningskontrollen 

utvidet. Vi skal nå også kontrollere vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av 

bevilgningene. Det er utarbeidet en standard, RSK 302 Forenklet etterlevelseskontroll av vesentlige 

budsjettavvik. Standarden vil gjelde fra regnskapsåret 2021, men blir fulgt så langt den passer og er mulig i 

2020. 

Dette innebærer at vi også må:   

1. Påse at kommunen har vedtatt gyldig budsjett, samt foreta en vurdering av avvik mellom budsjett og 

regnskap iht. vedtatte budsjettoppstillinger.  

 

2. Påse at det foreligger gyldige bevilgninger, samt tydelige og objektive premisser for bruken av 

midlene i regnskapet.  

 

3. Påse at årsberetningen gir dekkende opplysninger om vesentlige beløpsmessige avvik fra 

årsbudsjettet og om vesentlige avvik fra budsjettpremisser.  

 

4. Påse at det eventuelt er foretatt pliktig inndekking av tidligere års merforbruk, jf kommuneloven § 

14-11. 

 

I praksis innebærer dette at vi med henblikk på kommunens økonomiske internkontroll og budsjettets 

betydning for økonomistyring og regnskap, følger opp tertialrapporter og påser at administrasjonen har 

etablert et tilfredsstillende system for oppfølging av politiske og administrative vedtak av økonomisk 

karakter. Slik kontroll blir i hovedsak utført under årsoppgjørsrevisjonen. Til nå er vedtakskontrollen 

begrenset til budsjettendringer knyttet til tertialrapporteringen, se pkt 3.1 ovenfor.  

I tillegg har vi påsett at kommunestyret har vedtatt gyldig budsjett for 2020 i tråd med forskriftenes 

bestemmelser.  

Vi vil i vår neste ordinære rapportering til kontrollutvalget etter fullført årsoppgjørsrevisjon gi en samlet 

vurdering av bevilgningskontrollen for 2020.  
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3.4 Veiledning  

Vi har løpende kontakt med kommunens administrasjon om regnskapsfaglige problemstillinger. Vi har blant 

annet hatt spørsmål knyttet til rapportering av forskjellige tilskudd, og spørsmål knyttet til 

momskompensasjon. 

På bakgrunn av koronasituasjonen har vi i 2020 ikke fysisk fått gjennomført våre tradisjonelle årsoppgjørs-

møter. Dialogen er i hovedsak gjennomført per telefon. Formålet med slike årlige møtet er å ta opp aktuelle 

problemstillinger i forbindelse med det forestående årsoppgjøret, og fungere som et forum for faglig dialog 

og erfaringsutveksling. Vi håper det vil være mulighet for å gjennomføre et slikt møte på vanlig vis igjen i 

løpet av høsten 2021.  

Vi har i 2020 sendt ut to nyhetsbrev til alle våre kommuner med faglig informasjon som vi har ønsket å gjøre 

kommunene oppmerksom på. Nyhetsbrevene, som vi har fått mye positiv respons på, er også sendt til både 

kontrollutvalgsmedlemmer og ordførere, i tillegg til administrasjonen i kommunen. Samtidig tilstreber vi å 

orientere kommunens administrasjon løpende om nyheter og endringer av faglig karakter som vil kunne ha 

betydning for kommunens årsregnskap.  

 

3.5 Attestasjoner  

Antall attestasjoner: 11 

Herav bl.a.:  

- 4 terminer momskompensasjon  

- 7 spillemiddelregnskaper  

- 4 annet  

Det er brukt 73,5 timer på attestasjoner for Ås kommune i perioden 01.05.20 – 31.01.2021.   

 

 

3.7 Misligheter  

Vi har hatt møte med kommunens økonomiavdeling 3.november 2020 med fokus på nærstående parter, 

habilitet, etikk og misligheter, samt risikostyring og kontrollmiljø.  

Revisjonen har på det nåværende tidspunkt i revisjonen av 2020-regnskapet ikke identifisert indikasjoner på 

mulige misligheter.  

 

4. Etterlevelsesrevisjon  

Med ny kommunelov ble forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen en pliktig oppgave for 

regnkapsrevisor. Forholdet er regulert i kommunelovens § 24-9. Revisor skal foreta en risiko- og 

vesentlighetsvurdering som skal legges frem for kontrollutvalget. Videre skal revisor utarbeide en skriftlig 

uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen innen 30. juni.  

Det er utarbeidet en standard, RSK 301 Standard for forenklet etterlevelseskontroll med økonomi-

forvaltningen, som regulerer handlinger for å innhente bevis for at bestemmelser og vedtak for 



13/21 Oppsummering interimsrevisjon 2020 - 20/00376-8 Oppsummering interimsrevisjon 2020 : Regnskapsrevisjon 2020 - brev om oppsummering av

 

 
 

Side | 4  

økonomiforvaltningen etterleves.  For Ås kommune er selvkost valgt ut som område til etterlevelsesrevisjon 

med rapportering innen 30. juni 2021. For nærmere omtale vises det til egen risiko- og vesentlighetsvurdering 

for den forenklede etterlevelseskontrollen med økonomiforvaltningen. 

 

5. Avslutning  

Vi håper framstillingen ovenfor er et hensiktsmessig grunnlag for kontrollutvalgets oppfølging av revisjonen av 

kommunens regnskap for 2020. Vår neste ordinære rapport til kontrollutvalget blir etter fullført 

årsoppgjørsrevisjon. Dersom det før den tid fremkommer forhold som krever egen rapportering, vil vi sørge 

for at kontrollutvalget blir holdt underrettet.    

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Steinar Neby/s/ Camilla Lundby/s/  

Statsautorisert revisor  Teamleder  

 

 

 

Kopi: Kommunedirektøren i Ås kommune   
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Arkivsak-dok. 20/00360-5 
Saksbehandler Kjell Tore Wirum 

Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Ås kommune 09.03.2021 

PS 14/21 FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL 2020 

Forslag til vedtak/innstilling: 

1. Kontrollutvalget tar risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet
etterlevelseskontroll for 2020, til orientering.

2. Kontrollutvalget imøteser revisors skriftlige rapportering om resultatet av
kontrollen innen 30. juni 2021.

Vedlegg:  
ROV Forenklet etterlevelseskontroll 2020 Ås kommune 

Saksframstilling: 
Vedlagt følger risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll,
utarbeidet av Viken kommunerevisjon IKS, datert 1.februar 2021.  

Lovgrunnlag 
• kommuneloven § 24-9 (Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen)

Forenklet etterlevelsekontroll  
Formål  
Formålet med forenklet etterlevelseskontroll, er å forebygge svakheter og bidra til å 
sikre at kommunen følger sentrale bestemmelser og vedtak på økonomiområdet. 
Ansvaret for oppgaven er lagt til regnskapsrevisor og skal løses innenfor en 
begrenset ressursramme.  

Omfang  
Kontrollen skal rette seg mot de delene av økonomiforvaltningen som ikke er 
gjennomgått ved regnskapsrevisjonen etter § 24-5.  

Risiko- og vesentlighetsvurdering  
Etterlevelseskontrollen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som 
skal legges fram for kontrollutvalget (se vedlegg). Revisor skal innhente tilstrekkelig 
informasjon til å vurdere om det foreligger brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der 
bruddet er av vesentlig betydning for økonomiforvaltningen. Videre skal revisor 
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utarbeide en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektør, om 
resultatet av kontrollen innen 30. juni 2021.  
 
Det er utarbeidet en egen standard for forenklet etterlevelseskontroll med 
økonomiforvaltningen (RSK 301). Formålet med denne standarden er å gi rammer og 
veiledning til revisor ved utførelsen av kontrollhandlinger ved forenklet 
etterlevelseskontroll.  
 
Kontrollutvalgets oppgave  
Formålet med oppgaven forenklet etterlevelseskontroll er å styrke egenkontrollen i 
kommunen. Gjennom denne kontrollen underlegges økonomiforvaltningen 
rutinemessig en forenklet kontroll, og kontrollutvalget mottar revisors risikovurdering. 
Denne kan bidra til et bedre beslutningsgrunnlag for bestilling av andre 
undersøkelser.  
 
Ved presentasjon av valgt område for etterlevelseskontroll må revisor være tydelig i 
beskrivelsen av kriterier, og tydelig avgrense hva som skal kontrolleres. Avvik som 
revisor avdekker skal kommuniseres til kontrollutvalget i nummerert brev. Dette skal 
følges opp av kontrollutvalget.  
 
Innholdet i etterlevelseskontrollen 2020  
Basert på risiko- og vesentlighetsvurdering for Ås kommune, velges selvkostområdet 
som område for årets forenklede etterlevelseskontroll.  
 
Kontrollens formål er å evaluere i hvilken grad kommunen etterlever regelverket for 
beregning av samlet selvkost for kommunale gebyrer. Revisjonen har valgt å se 
nærmere på følgende områder innen selvkost, som vi vurderer at eventuelle brudd 
på bestemmelser vil ha størst konsekvens for kommunen og innbyggerne:  
 
• Er beregninga av selvkost i samsvar med regler og retningslinjer?  
• Er avsetning til og bruk av selvkostfond i samsvar med regelverk?  
• Har kommunestyret fastsatt gebyrsatser for alle aktuelle gebyrområder?  
• Har kommunen fastsatt lokal forskrift for avfall, feiing, i samsvar med regelverket? 

 
Avgrensning  
Revisor har valgt å avgrense kontrollen, det vises til punkt 2.2 for en beskrivelse av 
dette.  
 
Sekretariatets vurdering  
Sekretariatet merker seg at revisjonen velger å avgrense den forenklede 
etterlevelseskontrollen til selvkostområdene vann og avløp. Sekretariatet er av den 
formening at det hadde vært naturlig å inkludere selvkostområdene renovasjon og 
feiing i samme kontrollen.  
 
Sekretariatet vil foreslå at kontrollutvalget tar saken til orientering og avvente revisors 
rapportering. 
 
Avslutning 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor eller den vedkommende bemyndiger, bes møte 
i kontrollutvalget for å kunne orientere samt svare på eventuelle spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. 
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1. Innledning 

1.1. Bakgrunn for kontrollen 

I henhold til ny kommunelov §24-9 skal revisor foreta forenklet etterlevelseskontroll med økonomi-

forvaltningen. Revisor skal foreta en risiko- og vesentlighetsvurdering som skal legges frem for kontrollutvalget. 

Videre skal revisor utarbeide en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren, om 

resultatet av kontrollen innen 30. juni.  

Det er utarbeidet en standard, RSK 301 Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen, som 

regulerer handlinger for å innhente bevis for at bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen etterleves. 

1.2. Nærmere om forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 

Det var en forutsetning fra lovutvalget som foreslo å legge forenklet etterlevelseskontroll med 

økonomiforvaltningen til regnskapsrevisor at den skulle gjøres med begrenset omfang av ressurser. Lovutvalget 

uttaler i NOU 4/20 at «... forslaget må forstås slik at revisor skal avgi sin uttalelse basert på moderat sikkerhet 

(konklusjon i negativ form). Dette innebærer at revisor vil gi uttrykk for om det er avdekket forhold som gir grunn 

til å tro at (sentrale sider av) økonomiforvaltningen ikke er i samsvar med bestemmelser og vedtak». Oppgaven 

er ikke revisjon og bekreftelse med høy sikkerhet, men en kontroll som gjøres med langt enklere handlinger. 

Forenklet etterlevelseskontroll skal utføres i tråd med ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller 

forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon. 

Lovforarbeidene er tydelige på at det ligger begrenset ressursbruk bak denne uttalelsen om forenklet 

etterlevelseskontroll, og ut fra risiko- og vesentlighetsvurderingen velges ett, eller et fåtall områder for kontroll. 

Der det er flere områder med risiko av betydning, kan revisor vurdere å rullere områder for kontroll for å dekke 

flere områder. 

Lovforarbeidene angir at kontrollutvalget ikke skal godkjenne risiko- og vesentlighetsvurderingen, men kan 

bruke denne og kunnskap om hvor regnskapsrevisor gjør noe ekstra arbeid, som en del av sitt grunnlag for 

vurdering av behov for forvaltningsrevisjon. God dialog mellom revisor og kontrollutvalg vil være viktig både i 

formidling av risiko- og vesentlighetsvurdering og resultater av kontrollen. 

Økonomiforvaltningen er definert som områder som er angitt i 

kommunelovens kapittel 14 Økonomiforvaltning og kapittel 15 

Selvkost. 

Forenklet etterlevelseskontroll av økonomiforvaltningen omfatter 

ikke vurderinger av produktivitet, kostnadseffektivitet, kvalitet, 

måloppnåelse og virkninger. Slike vurderinger faller inn under 

forvaltningsrevisjon.  

 

 

Aktuelle områder for kontroll 

 Offentlige anskaffelser 

 Finansforvaltning 

 Selvkost 

 Offentlig støtte 

 m.fl. 
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2. Risiko- og vesentlighetsvurdering 

Revisor skal velge ut områder for kontroll basert på en risiko- og vesentlighetsvurdering. Revisor skal i sin 

planlegging identifisere områder i økonomiforvaltningen der det er størst behov for at bestemmelser og vedtak 

følges, og en vurdering av hvilke konsekvenser brudd på bestemmelser og vedtak kan få. Det er kommunen 

som juridisk enhet slik den fremstår i samlet regnskap for kommunen som er vurderingsenheten.  

Når revisor skal vurdere forhold av vesentlig betydning for økonomiforvaltningen, innebærer dette vurdering ut 

ifra to forhold: 

1) Kvantitativ vesentlighet; beløpsstørrelse relatert til kommunen, enkeltinnbyggere eller en gruppe 

innbyggere. 

2) Kvalitativ vesentlighet; manglende etterlevelse av bestemmelser og vedtak som ikke nødvendigvis har 

vesentlig beløpsmessig betydning. Slike mangler kan likevel ha vesentlig betydning for 

økonomiforvaltningen på grunn av f.eks. potensielt omdømmetap og samfunnsmessig aktualitet.  

Områder for forenklet etterlevelseskontroll som nevnes som eksempler i forarbeidene er finansforvaltningen, 

selvkostområdene, offentlige anskaffelser og offentlig støtte. Andre eksempler kan være beregning av 

driftstilskudd til private barnehager, andre tilskudd/overføringer til private, konsesjonsvilkår, 

kontraktsoppfølging m.m. Listen er ikke uttømmende, og det vil være en konkret risiko- og 

vesentlighetsvurdering i den enkelte kommune som er avgjørende for hvilke områder som velges ut for kontroll.   

Basert på vår kjennskap til Ås kommunes rutiner og internkontroll i økonomiforvaltningen, områder hvor vi 

allerede gjennomfører en del kontroller, samt tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjoner, velger vi i år ut 

selvkostområdene som område hvor vi vil gjennomføre forenklet etterlevelseskontroll med 

økonomiforvaltningen.  

Selvkostområdene utgjør en vesentlig aktivitet i en kommune og har stor betydning for innbyggerne. 

Selvkostområdene er regulert gjennom kommuneloven § 15-1 og Forskrift om beregning av samlet selvkost for 

kommunale og fylkeskommunale gebyrer (selvkostforskriften). Kommuneloven kap. 15 og selvkostforskriften 

trådte i kraft fra 01.01.2020.  Selvkostforskriften er i stor grad sammenfallende med retningslinjene i rundskriv 

H-3/14 som gjaldt fram til 31.12.2019. Loven med tilhørende forskrifter gir klare retningslinjer for hvordan 

selvkost skal beregnes.  

 

 

2.1. Formål og problemstillinger 

Kontrollens formål er å evaluere i hvilken grad kommunen etterlever regelverket for beregning av samlet 

selvkost for kommunale gebyrer. Vi har valgt å se nærmere på følgende områder innen selvkost, som vi vurderer 

at eventuelle brudd på bestemmelser vil ha størst konsekvens for kommunen og innbyggerne: 

 Er beregninga av selvkost i samsvar med regler og retningslinjer? 

 Er avsetning til og bruk av selvkostfond i samsvar med regelverk? 

 Har kommunestyret fastsatt gebyrsatser for alle aktuelle gebyrområder?  
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2.2. Avgrensning av kontrollen 

I denne kontrollen velger vi å fokusere på om de beregninger av selvkost som kommunen har gjort for 

regnskapsåret 2020 er i tråd med forskrift og lov. Kommunen har flere selvkostområder og vi har i denne 

omgang valgt å se på selvkostberegningene for vann- og avløpstjenestene. Vi vil ikke undersøke kvaliteten av 

tjenestene og heller ikke om lov om offentlig anskaffelser er fulgt ved driften av tjenestene. Vi vil heller ikke gå i 

detaljer i de lokale forskriftene da dette vil ligge utenfor området for kontroll av økonomiforvaltningen.  

Vi presiserer at våre vurderinger og konklusjoner derfor bare omfatter disse avgrensede definerte områdene 

eller temaene, og ikke gir et bilde av kommunens tilnærming til regelverket som en helhet. 

 

3. Metode 

Vi utfører kontrollen i henhold til standarden RSK 301 Forenklet etterlevelseskontroll med 

økonomiforvaltningen.   

Kontrollen vil bli gjennomført med forespørsler, dokumentanalyse og regnskapsanalyse på aggregerte data.  Ved 

utarbeidelsen av grunnlag for beregning av selvkost, benytter oss av regnskapsfiler fra kommunens 

økonomisystem. Filene blir analysert ved hjelp av analyseverktøy som gjør det mulig å sortere og gjøre uttrekk 

av spesifikke regnskapsposter etter gitte kriterier.  

 

4. Kriterier for etterlevelseskontrollen 

Det skal fastsettes og beskrives objektive kriterier for måling og evaluering. Objektive kriterier er klare krav i 

lover, forskrifter, kommunens egne reglementer, budsjetter og økonomiplan, og enkeltvedtak med økonomisk 

virkning. 

På bakgrunn av de valgte problemstillingene i kapittel 2.1, er følgende kilder til revisjonskriterier aktuelle:  

 Kommuneloven kapitel 15 

 Forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer 

(selvkostforskriften)  

 Kommunens rutiner  

Iht kommuneloven § 15-1 skal kommunale gebyrer for selvkostområdene ikke være større enn kostnadene ved 

å yte tjenenesten. Samlet selvkost for en tjeneste skal tilsvare merkostnaden ved å yte tjenesten og skal 

fastsettes ut fra prinsippene:  

a) Kostnadene skal beregnes ut fra gjennomførte transaksjoner og anskaffelseskost 

b) Investeringskostnadene skal beregnes ut fra avskrivningene på investeringene og beregnet 

rentekostnader 

c) Investeringskostnadene skal fordeles over den tiden investeringene forventes å være i bruk 

Selvkostforskriften gir nærmere detaljerte regler for beregningene av samlet selvkost.  
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Ut fra selvkostforskriften kan vi utlede følgende revisjonskriterier:  

 Om årets driftsutgifter og driftsinntekter i selvkostregnskapet stemmer med årets regnskap 
 Om det er større direkte eller indirekte poster som ikke hører hjemme i selvkostregnskapet 
 Om medtatte indirekte driftsutgifter er beregnet i samsvar med forskriften. Er prosentvise fordelinger er 

i henhold til etablerte fordelingsnøkler og om disse i rimelig grad samsvarer med vår vurdering av 
fordelingen 

 Om aktiverte anleggsverdier i selvkostregnskapet stemmer med aktiverte i årets regnskap 
 Om avskrivningstid er i samsvar med retningslinjene (dvs budsjett- og regnskapsforskriften)  
 Om kalkulatoriske kapitalkostnader korrekt er tillagt selvkostregnskapet, herunder om korrekt 

rentesats er benytt 
 Om selvkostregnskapet gir et riktig bilde av årets selvkost 
 Om håndtering av overskudd eller underskudd er riktig håndtert ved avsetning til og bruk av fond 
 Om fastsettelsen av brukerbetalingen er i samsvar med generasjonsprinsippet i retningslinjene 
 Om kommunen har dokumentasjon på hvordan beregningen av samlet selvkost er gjort. 

 

 

 

5. Oppsummering 

Basert på risiko- og vesentlighetsvurdering for Ås kommune, velges selvkostområdet som område for årets 

forenklede etterlevelseskontroll.  

Det vil bli utarbeidet en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget om resultatet av kontrollen, med kopi til 

kommunedirektøren, innen 30. juni. 

 

Ski, den 1. februar 2021. 

 

 

Steinar Neby /s/ Camilla Lundby /s/  
statsautorisert revisor statsautorisert revisor  

 

 

  



14/21 Forenklet etterlevelseskontroll 2020 - 20/00360-5 Forenklet etterlevelseskontroll 2020 : ROV Forenklet etterlevelseskontroll 2020 Ås kommune

 

 

 

 

 

  

Viken kommunerevisjon IKS 

Org.nr.: 985 731 098 MVA 

post@vkrevisjon.no  |  vkrevisjon.no  

Hovedkontor - Drammen 

Postadresse: Postboks 4197, 3005 Drammen 

Besøksadresse: Øvre Eiker vei 14, 3048 Drammen 

Avdelingskontor - Hønefoss 

Postadresse: Postboks 123, Sentrum, 3502 Hønefoss 

Besøksadresse: Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Avdelingskontor - Ski 

Postadresse: Postboks 173, 1401 Ski 

Besøksadresse: Parkasen 7, 1400 Ski 

Vi kan  
kommuner 

Avdelingskontor - Hallingdal 

Besøksadresse: Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen 



15/21 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon innen offentlige anskaffelser - 21/00042-2 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon innen offentlige anskaffelser : Prosjektplan for forvaltningsrevisjon innen offentlige anskaffelser

1 

Arkivsak-dok. 21/00042-2 
Saksbehandler Kjell Tore Wirum 

Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Ås kommune 09.03.2021 

PS 15/21 PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 
  INNEN OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 

Forslag til vedtak/innstilling: 

1. Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen om offentlige anskaffelser, og
forutsetter at planen legges til grunn for det videre prosjektarbeidet.

2. Prosjektet leveres i slutten av september 2021, og gjennomføres innenfor en
ramme på inntil 300 timer.

Vedlegg:  
Prosjektplan offentlige anskaffelser Ås kommune 

Saksframstilling: 
I det følgende vil det kort bli redegjort for revisjonens prosjektplan. For en fullstendig 
redegjørelse vises det til prosjektplanen (se vedlegg). 

Bakgrunn for saken 
Kontrollutvalget vedtok 26.01.2021 i sak 4/21 Tema for forvaltningsrevisjon 2021 
følgende: 

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon for 2021 innen følgende område:
1) Offentlige anskaffelser, bruk av rammeavtaler og kjøp av konsulenttjenester

2. Kontrollutvalget ber Viken kommunerevisjon IKS utarbeide prosjektplan til neste møte.
3. Valg av tema nr.2 gjøres i neste møte.

Prosjektplan 
Prosjektplanen er utarbeidet av Viken kommunerevisjon IKS, datert 8.februar 2021. 

Mål og problemstillinger 
Prosjektet har følgende mål og problemstillinger: 

Formål 
Prosjektets formål er undersøke om Ås kommune etterlever regelverket for offentlige 
anskaffelser. 
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Problemstillinger 
Prosjektet foreslås med følgende problemstillinger: 
 
1. Har kommunen tilstrekkelig internkontroll som sikrer etterlevelse av regelverket for 

offentlige anskaffelser og er det en tydelig ansvarsdeling på området? 
2. I hvilken grad blir kommunens anskaffelser gjennomført i tråd med grunnleggende krav i 

regelverket for offentlige anskaffelser? 
3. I hvilken grad blir lojalitet til rammeavtaler ivaretatt ved kjøp? 
4. I hvilket omfang kjøpes konsulenttjenester, og i hvilken grad er kjøpene i samsvar med 

regelverket for offentlige anskaffelser? 
 
Metode 
Informasjonen innhentes gjennom dokumentanalyse, regnskapsanalyse og intervjuer 
(samtaler) med nøkkelpersoner i kommunen. Spørreundersøkelse vil kunne bli 
aktuelt. 
Revisjonen vil gjøre et tilfeldig utplukk av kommunens anskaffelser av varer og 
tjenester, samt bygge- og anleggskontrakter. Utplukket gjennomføres i kommunens 
innkjøp, gruppert slik at det følger kommunens innkjøpsansvar. 
 
Ressursbruk og fremdriftsplan 
Prosjektet kan gjennomføres innenfor en ramme på 300 timer med rapportering 
innen utgangen av september 2021. 
 
 
VURDERING 
Undersøkelsen er en kombinasjon av de aktuelle prosjektområdene: 
 
▪ Offentlige anskaffelser 
▪ Konsulentbruk (bruk av eksterne konsulent- og rådgivningstjenester) 

 
 
Sekretariatets vurdering 
Sekretariatet er av den formening at mål og problemstillinger i prosjektplanen vil 
kunne ivareta kontrollutvalgets forutsetninger for undersøkelsen, 
 
Avslutning 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor eller den vedkommende bemyndiger, bes 
møte i kontrollutvalget for å orientere om prosjektplanen samt kunne svare på 
eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer.  
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1. Bakgrunn 

Dette utkastet til prosjektplan har bakgrunn i sak 4/21 i kontrollutvalget i Ås kommune. I dette møtet ble 

det besluttet å bestille en prosjektplan innenfor offentlige anskaffelser til kontrollutvalgets neste møte. 

Om offentlige anskaffelser 

Anskaffelser i offentlig sektor reguleres av lov om offentlig anskaffelser med tilhørende forskrifter. Norge 

har gjennom EØS-avtalen og WTO-avtalen forpliktet seg internasjonalt til å følge bestemte 

fremgangsmåter ved anskaffelser over visse verdier (grenseverdier og terskelverdier). Loven, med 

tilhørende forskrifter, gjelder også ved anskaffelser som er under EØS-terskelverdien. 

Grunnleggende prinsipper1 

Anskaffelsesregelverket er basert på visse grunnleggende prinsippene som er nedfelt i lov om offentlige 

anskaffelser § 4. Bestemmelsen fastsetter at offentlige oppdragsgivere skal opptre i samsvar med 

grunnleggende prinsipper om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og 

forholdsmessighet. 

Prinsippene skal bidra til å realisere anskaffelsesregelverkets formål (anskaffelsesloven § 1). De skal 

fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser og bidra til at det offentlige opptrer med integritet, slik at 

allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. At anskaffelser skal 

foretas på en samfunnstjenlig måte vil kunne ivareta hensyn til bl.a. konkurranse, arbeidslivskriminalitet, 

miljø, klima og sosiale forhold. 

De grunnleggende prinsippene har i hovedsak to funksjoner. For det første kan de danne selvstendig 

grunnlag for plikter og rettigheter for oppdragsgivere og leverandører. Både EU-domstolen, norske 

domstoler og Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har i en rekke saker utledet nærmere 

rettigheter og plikter fra prinsippene. For det andre fungerer de grunnleggende prinsippene som 

momenter ved tolkningen av enkeltbestemmelser i anskaffelsesregelverket. 

De grunnleggende prinsippene gjelder for alle anskaffelser over 100.000 kroner ekskl. mva. der lov om 

offentlige anskaffelser kommer til anvendelse (anskaffelsesloven § 2). 

Samfunnsansvar2 

Anskaffelsesloven inneholder flere bestemmelser som pålegger offentlige innkjøpere å ta hensyn til 

miljø, arbeidsforhold og sosiale forhold ved gjennomføringen av sine anskaffelser. Krav om ivaretakelse 

av slike samfunnshensyn har fått større plass i det nye regelverket enn i det gamle. 

Rettighetshavere3 

Foruten norske leverandører har også leverandører som er gitt rettigheter etter internasjonale avtaler 

som Norge har på anskaffelsesområdet, rettigheter etter loven og forskrifter gitt i medhold av denne. 

 

1 De grunnleggende prinsippene - regjeringen.no 
2 Samfunnsansvar - regjeringen.no 
3 Rettighetshavere - regjeringen.no 
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Disse leverandørene har krav på å bli behandlet likt med norske leverandører i konkurranser om 

offentlige anskaffelser, og har adgang til å klage til Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) og til 

domstolene hvis de mener det foreligger brudd på anskaffelsesregelverket. 

Utenlandske leverandører som har rettigheter etter anskaffelsesregelverket, kan deles inn i tre grupper: 

 Leverandører fra EØS-stater. 

 Leverandører som er gitt rettigheter etter WTO-avtalen om offentlige innkjøp (GPA). 

 Leverandører som er gitt rettigheter etter andre internasjonale avtaler som Norge er forpliktet av, 

det vil si bilaterale avtaler som dekker offentlige anskaffelser.  

Covid-19-utbruddet og anskaffelsesregelverket4 

Offentlige myndigheter kan ha behov for å kjøpe smittevernutstyr, medisinsk utstyr eller andre varer eller 

tjenester i forbindelse med covid-19 pandemien. Som konsekvens av pandemien kan det også oppstå 

behov for å forlenge tilbudsfrister, eller å gjøre endringer i inngåtte kontrakter. 

Anskaffelsesregelverket legger til rette for at innkjøp kan gjennomføres raskt. Anskaffelsesprosesser kan 

tilpasses den ekstraordinære situasjonen vi nå står overfor. 

Som hovedregel følger det av regelverket at oppdragsgiverne skal kunngjøre kontrakter med en estimert 

verdi som overstiger terskelverdiene for kjøp av varer og tjenester. Oppdragsgivere skal videre følge 

bestemte prosedyrer for tildeling av kontrakt, og en inngått kontrakt kan bare endres innenfor bestemte 

rammer. 

Det finnes likevel en rekke unntak i anskaffelsesregelverket som kan være aktuelle når det er behov for å 

gjennomføre en anskaffelse raskt, fravike normale frister eller endre en inngått kontrakt.  

Europakommisjonen har gitt nærmere veiledning om mulighetene til å benytte denne hasteprosedyren i 

forbindelse med utbruddet av covid-19. I denne veiledningen presiserer Kommisjonen at ved bruk av 

hasteprosedyren kan offentlige oppdragsgivere forhandle direkte med potensielle leverandører. 

Prosedyren stiller ingen krav til kunngjøring, setter ikke minimumsfrister eller andre prosedyrekrav.  

Utbruddet av covid-19 kan også føre til behov for forlengelse av eksisterende kontrakter. Dette 

innebærer en forlengelse av kontrakten inntil en ny kontrakt kan inngås i tråd med anskaffelsesreglene. 

Regelverket forutsetter at forlengelsen ikke varer lengre enn nødvendig, og at den bare gjelder de deler 

av kontrakten som det er nødvendig for oppdragsgiver å anskaffe. 

Forhold knyttet til covid-19, som at medarbeidere hos oppdragsgiver er i karantene, kan etter 

departementets oppfatning utgjøre saklig grunnlag for å forlenge tilbudsfristen. Slike forhold kan for 

eksempel være at oppdragsgiver får problemer med å gjennomføre anskaffelsesprosedyren. 

Leverandører kan som følge av covid-19 også få problemer med å levere tilbud innenfor den fastsatte 

tilbudsfristen. Dersom opprettholdelse av tilbudsfristen vil føre til at det leveres færre tilbud, vil dette 

 

4 Covid-19-utbruddet og anskaffelsesregelverket - regjeringen.no 
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svekke konkurransen. Prinsippet om konkurranse tilsier dermed at det kan være grunn til å utvide fristen. 

Fristutsettelsen skal publiseres gjennom en endringskunngjøring og som en rettelse av 

konkurransegrunnlaget. 

 

2. Problemstilling  

Prosjektets formål er undersøke om Ås kommune etterlever regelverket for offentlige anskaffelser. 

Prosjektet foreslås med følgende problemstilling: 

1. Har kommunen tilstrekkelig internkontroll som sikrer etterlevelse av regelverket for offentlige 

anskaffelser og er det en tydelig ansvarsdeling på området? 

2. I hvilken grad blir kommunens anskaffelser gjennomført i tråd med grunnleggende krav i 

regelverket for offentlige anskaffelser? 

3. I hvilken grad blir lojalitet til rammeavtaler ivaretatt ved kjøp? 

4. I hvilket omfang kjøpes konsulenttjenester, og i hvilken grad er kjøpene i samsvar med 

regelverket for offentlige anskaffelser?  

 

Problemstillingene kan bli noe endret, justert eller supplert underveis. Dersom dette blir aktuelt, vil det 

gjøres i dialog med kontrollutvalget. 
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3. Revisjonskriterier 

Følgende kilder til revisjonskriterier5 er aktuelle for dette området: 

Lov og forskrift: 

 LOV 2018-06-22 nr. 83: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

 LOV 1967-02-10: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven)  

 LOV-2006-05-19-16 Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)  

 LOV 2016-06-17 nr. 73: Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)  
o FOR 2016-08-12 nr. 974: Forskrift om offentlige anskaffelser  

o FOR 2016-08-12 nr. 975: Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene  

o FOR 2008-02-08 nr. 112: Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter  

o FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser  

o FOR 2019-04-01 nr. 444: Forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser  

o FOR 2017-12-11 nr. 1995: Forskrift om energi- og miljøkrav ved ansk.. av kjøretøy til 

veitransport  

o FOR 2016-12-22 nr. 1842: Forskrift om fastsettelse av tvangsmulkt i medhold av ansk.loven 

 

Sentrale føringer: 

 «Veileder til reglene om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften)», april 2018.  

 Meld. St. 22 (2018 – 2019) – Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser 

 Prop. 51 L (2015–2016) – Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) 

 NOU 2014:4 – "Enklere regler – bedre anskaffelser. Forenkling av det norske 

anskaffelsesregelverket."  

 Offentlige anskaffelser - regjeringen.no 

 Anskaffelser.no | Fagsider om offentlige anskaffelser – DFØ | Direktoratet for forvaltning og 

økonomistyring 

 

Lokale føringer: 

 Vedtak i kommunestyret / utvalg 

 Rutinebeskrivelser 

 

 

  

 

5 Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for krav og forventninger som benyttes for å vurdere kommunens virksomhet, økonomi, 
produktivitet, måloppnåelse osv. Sammenholdt med faktabeskrivelsen danner revisjonskriteriene basis for de analyser og vurderinger som 
foretas, de konklusjoner som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik eller svakheter.  



15/21 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon innen offentlige anskaffelser - 21/00042-2 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon innen offentlige anskaffelser : Prosjektplan offentlige anskaffelser Ås kommune

 

 
6 

Drammen kommune   |   2020   |   Offentlige anskaffelser 

Viken kommunerevisjon IKS   vkrevisjon.no 

4. Metode 

Informasjonen innhentes gjennom dokumentanalyse, regnskapsanalyse og intervjuer (samtaler) med 

nøkkelpersoner i kommunen. Spørreundersøkelse vil kunne bli aktuelt. 

Vi vil gjøre et tilfeldig utplukk av kommunens anskaffelser av varer og tjenester, samt bygge og 

anleggskontrakter. Utplukket gjennomføres i kommunens innkjøp, gruppert slik at det følger kommunens 

innkjøpsansvar. Ut fra denne grupperingen vil vi søke å fordele utplukket mellom type og størrelse på 

anskaffelsene, samt hvilken oppdragsgiver som har utført anskaffelsen. Dette er elementer som: 

 inngåelse av kontrakter, inngåelse av rammeavtaler og avrop på rammeavtaler med eventuell 

minikonkurranse 

 anskaffelser innenfor vare- og tjenestekjøp og bygge- og anleggskontrakter 

 kjøp over 100.000, kjøp over grenseverdier, samt kjøp over terskelverdier 

Gjennom analyser av innsamlede data vil vi drøfte problemstillingene. 

Vår gjennomgang vil basere seg på RSK 001 - Standard for forvaltningsrevisjon, fastsatt av styret i Norges 

Kommunerevisorforbund (NKRF). 

Utkast til rapport vil bli sendt til kommunedirektøren for uttalelse. 

 

5. Organisering og ressursbruk 

Prosjektet kan gjennomføres innenfor en ramme på 300 timer med rapportering innen utgangen av 

september 2021.   

Det tas forbehold rundt fremdriften ut fra usikkerheten rundt kommunens kapasitet til å levere 

dokumentasjon til prosjektet. 

 

Ski, 8. februar 2021. 

Torkild Halvorsen Even Tveter 

leder forvaltningsrevisjon forvaltningsrevisor 

 

Frode Hegstad Christoffersen 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 

 



15/21 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon innen offentlige anskaffelser - 21/00042-2 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon innen offentlige anskaffelser : Prosjektplan offentlige anskaffelser Ås kommune

 

 

 

 

 

  

Viken kommunerevisjon IKS 

Org.nr.: 985 731 098 MVA 

post@vkrevisjon.no  |  vkrevisjon.no  

Hovedkontor - Drammen 

Postadresse: Postboks 4197, 3005 Drammen 

Besøksadresse: Øvre Eiker vei 14, 3048 Drammen 

Avdelingskontor - Hønefoss 

Postadresse: Postboks 123, Sentrum, 3502 Hønefoss 

Besøksadresse: Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Avdelingskontor - Follo 

Postadresse: Postboks 173, 1401 Ski 

Besøksadresse: Parkaksen 7, 1400 Ski 

Vi kan  
kommuner 

Avdelingskontor - Hallingdal 

Besøksadresse: Alfarveien 117, 3540 Nesbyen 



16/21 Forvaltningsrevisjon 2021 - valg av tema nr. 2 - 20/00368-14 Forvaltningsrevisjon 2021 - valg av tema nr. 2 : Forvaltningsrevisjon 2021 - valg av tema nr. 2

1 

Arkivsak-dok. 20/00368-14 
Saksbehandler Kjell Tore Wirum 

Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Ås kommune 09.03.2021 

PS 16/21 FORVALTNINGSREVISJON 2021 - VALG AV TEMA NR. 2 

Forslag til vedtak/innstilling: 

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon for 2021 innen følgende område:
2)

2. Kontrollutvalget ber Viken kommunerevisjon IKS utarbeide prosjektplan til neste
møte.

Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 

Saksframstilling: 
Ås kommunestyre vedtok 10.12.2020 i sak 145/20 Plan for forvaltningsrevisjon 
2020-2024 følgende: 

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2024.
2. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre endringer i planperioden.

Kommunestyret har med dette vedtatt at følgende områder prioriteres (uprioritert rekkefølge): 

• Barnevern
• Beredskapsplaner og ROS-analyser
• Offentlige anskaffelser, bruk av rammeavtaler og kjøp av konsulenttjenester
• Økonomisk situasjon og internkontroll
• Plan- og byggesaksbehandling
• Arbeidsmiljø for de ansatte i helse- og omsorgstjenesten
• Omsorgstjenester

Kontrollutvalget prioriterer årlig hvilke prosjekt som skal gjennomføres. 

Bakgrunn for saken 
Kontrollutvalget vedtok 26.01.2021 i sak 4/21 Tema for forvaltningsrevisjon 2021 
følgende: 

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon for 2021 innen følgende område:
1) Offentlige anskaffelser, bruk av rammeavtaler og kjøp av konsulenttjenester

2. Kontrollutvalget ber Viken kommunerevisjon IKS utarbeide prosjektplan til neste møte.
3. Valg av tema nr.2 gjøres i neste møte.
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Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 
Planen kan leses her: 
https://vikus.no/kontrollutvalg/aas/ 
 
etter forslag fra kontrollutvalget, har kommunestyret valgt å prioritere følgende 
prosjektområder i planperioden (uprioritert rekkefølge): 
 

Prosjekt  Tema  Merknad 

Barnevern • Rutiner og praksis for vurdering og valg av tiltak, samt rutiner og 
praksis for evaluering av tiltak  

• Rutiner og praksis for forsvarlig saksbehandling, herunder 
saksbehandlingstid  

• Rutiner og praksis for involvering av foreldre/foresatte/pårørende 
og/eller øvrig familie i vurdering og valg av tiltak, samt rutiner og 
praksis for evaluering av tiltak og prosess  

• Fagkompetanse  

• Bestillerkompetanse (rutiner og praksis for vurdering av kjøp av 
eksterne tjenester samt rutiner og praksis for kontraktsoppfølging og 
evaluering av kjøp av eksterne tjenester)  

• Ressursbruk  

• Rutiner og praksis for avviksrapportering og -håndtering  

• Rutiner og praksis for samarbeid mellom enheter/virksomheter, 
private og frivillige eller andre offentlige instanser, samt rutiner og 
praksis for evaluering av slikt samarbeid. 

 

Beredskapsplaner og 
ROS-analyser 

Samfunnssikkerhet og beredskap 

• Rutiner og praksis for evaluering/rullering av planer  

• Fagkompetanse  

• Ressursbruk  

• Rutiner og praksis for beredskapsøvelser samt rutiner og praksis for 
evaluering av øvelser  

• Rutiner og praksis for samarbeid mellom enheter/virksomheter, 
private og frivillige eller andre offentlige instanser, samt rutiner og 
praksis for evaluering av slikt samarbeid. 

• (aktuell case: smittevernberedskap/håndtering av covid-19 pandemi) 

 

Helsetjenester Arbeidsmiljø for ansatte innen helsetjenester 

• Bemanning (stillingsstørrelser etc.) 

• Fagkompetanse  

• Ressursbruk 

• Rutiner og praksis for etter- og videreutdanning for 
ansatte/helsepersonell  

• Rutiner og praksis for sykefraværsoppfølging og vikarbruk 

• Rutiner og praksis for avviksrapportering og -håndtering  

 

Offentlige anskaffelser • Organisering 

• Rutiner og praksis for etterlevelse av regelverket 

• Kost/nyttevurdering ved innkjøp 

• Bestillerkompetanse 

• Rutiner og praksis for etterlevelse av rammeavtaler 

• Rutiner og praksis for tilleggskrav ved anskaffelser (f.eks. miljøkrav, 
krav om lærlinger, forebygge sosial dumping etc.) 

• Rutiner og praksis for forebygging av økonomiske misligheter 
knyttet til innkjøp 

Bestilt  

Omsorgstjenester Helse- og omsorgstjenester til eldre:  



16/21 Forvaltningsrevisjon 2021 - valg av tema nr. 2 - 20/00368-14 Forvaltningsrevisjon 2021 - valg av tema nr. 2 : Forvaltningsrevisjon 2021 - valg av tema nr. 2

 

  
3 

• Rutiner og praksis for kartlegging av behov, vurdering av tiltak samt 
rutiner og praksis for evaluering av tiltak (hjemmehjelp, 
omsorgsplass etc.) 

• Rutiner og praksis for vurdering, tilrettelegging samt bruk av 
velferdsteknologi i hjemmet 

• Rutiner og praksis for legemiddelbruk og -håndtering 

• Rutiner og praksis for å sikre ernæring blant eldre 

• Rutiner og praksis for aktivisering av eldre 

• Fagkompetanse blant ansatte og vikarer/eksterne 

• Ressursbruk 

• Rutiner og praksis for avviksrapportering og -håndtering 

• Rutiner og praksis for samarbeid/dialog med eldre/pårørende i 
utforming av tiltak, samt rutiner og praksis for evaluering av tiltak og 
samarbeidet 

Økonomisk 
internkontroll 

• Organisering 

• Ressursbruk 

• Fagkompetanse 

• Rutiner og praksis for opplæring i fagsystem (f.eks. Agresso, 
Framsikt, Compilo etc.), herunder evaluering av effekt av fagsystem 
og opplæring 

• Rutiner og praksis for etterlevelse av kommunens reglement 
(økonomireglement, delegeringsreglement etc.) samt evaluering av 
reglement. 

• Rutiner og praksis for avviksrapportering og -håndtering samt 
evaluering 

 

Økonomisk situasjon • Rutiner og praksis for samarbeid/dialog mellom administrasjon og 
folkevalgte i budsjettarbeidet, samt rutiner og praksis for evaluering 
av samarbeid 

• Rutiner og praksis for synliggjøring av økonomiske og administrative 
konsekvenser ved politiske vedtak  

• Rutiner og praksis for rapportering til folkevalgte organ (tidsfrister 
etc.) 

• Rutiner og praksis for avviksrapportering og -håndtering 

• Rutiner og praksis for vurdering og samordning av kommunens 
søknader om offentlige støtte- og tilskuddordninger utenom ordinært 
rammetilskudd 

 

Konsulentbruk (bruk av 
eksterne konsulent- og 
rådgivningstjenester) 

• Rutiner og praksis for vurdering av behov for kjøp av eksterne 
konsulent- og rådgivningstjenester i forhold til ansettelse i egen 
organisasjon, samarbeid med andre kommuner etc. 

• Bestillerkompetanse 

• Rutiner og praksis for avviksrapportering og -håndtering av avtaler 
om eksterne konsulent- og rådgivningstjenester 

• Rutiner og praksis for evaluering av kjøp av eksterne konsulent- og 
rådgivningstjenester 

Bestilt 

Plan- og 
byggesaksbehandling 

• Rutiner og praksis for dialog mellom administrasjon og folkevalgte, 
herunder rutiner og praksis for avklaring av uklare vedtak 

• Rutiner og praksis for å sikre forsvarlig saksbehandling, herunder 
likebehandling 

• Rutiner og praksis for avviksrapportering og -håndtering/oppfølging 
av byggetiltak 

• Rutiner og praksis knyttet til saksbehandlingstid 

• Fagkompetanse 

• Ressursbruk 
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Hovedfokus  
Følgende hovedfokus kan være aktuelle for forvaltningsprosjektene: 
• Regelverksetterlevelse (relevant for administrasjon) 

• Måloppnåelse (relevant for politikere og administrasjon) 

• Kvalitet (relevant for politikere og tjenestemottakere) 

 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser  
Budsjett for kontrollarbeidet 2021 har en budsjettramme som muliggjør bestilling av 
to forvaltningsrevisjonsprosjekt avhengig av omfanget av undersøkelsene.  
 
Viken kommunerevisjon IKS er oppdragsansvarlig revisor for Ås kommune for det 
samlede revisjonsoppdraget. 
 
 
Fremdriftsplan  
Det foreslås følgende fremdriftsplan: 
 

Fase Beskrivelse Dato Ansvar 

1 Valg av tema for forvaltningsrevisjon  KU 09.03.2021 Vikus 

2 Prosjektplan KU 20.04.2021 Viken kommunerevisjon IKS 

3 Endelig rapport KU Høsten 2021 
KST Høsten 2021 

Viken kommunerevisjon IKS 

 
 
Avslutning  
Det legges opp til en diskusjon i kontrollutvalget. Kontrollutvalgets vedtak blir 
retningsgivende for den videre behandling. 
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Arkivsak-dok. 20/00202-9 
Saksbehandler Kjell Tore Wirum 

Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Ås kommune 09.03.2021 

PS 17/21 REFERAT OG ORIENTERINGER 

Forslag til vedtak/innstilling: 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 

Saksframstilling: 

Referatsaker (RS): 

RS 06/21 Forvaltningsrevisjonsrapport – Psykososialt skolemiljø,
saksprotokoll KST sak 5/21 (vedlagt) 

Orienteringssaker (OS): 

OS 07/21 Protokoll kontrollutvalget i Ås kommune 26.01.2021 (vedlagt) 
OS 08/21 Statsforvalterens forventningsbrev for 2021 (vedlagt) 

Vedlegg – Statsforvalteren i Oslo og Vikens forventninger til kommunal 
arealplanlegging 2021 (vedlagt) 

OS 09/21 Folkehelseprofil 2021 Ås kommune (vedlagt) 
OS 10/21 https://www.nkrf.no/kurs/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2021  
OS 11/21 https://www.fkt.no/konferanser/fagkonferanse-og-arsmote-2021/  
OS 12/21 Behandlede saker 2021, pr 02.03.2021 (vedlagt) 
OS 13/21 Oversikt over saker til behandling 2021, pr 02.03.2021 (vedlagt) 
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Saksprotokoll 
 

 

Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykososialt skolemiljø 

Saksbehandler:  Lene Henriksen Lilleheier Saksnr.:  20/03148 

Behandlet av  Møtedato 

1 Kommunestyret 144/20 10.12.2020 

2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 1/21 20.01.2021 

3 Administrasjonsutvalget 1/21 27.01.2021 

4 Kommunestyret 5/21 10.02.2021 

 

  

 
Kommunestyrets behandling 10.02.2021: 

Gro Haug (FrP) foreslo følgende tillegg fra uttalelsen i HOK: 
 Hvordan sikrer kommunedirektøren at skolene i Ås driver planlagt, hyppig 

og vedvarende graving i elevgruppa for å få god nok innsikt, og for at all 

krenkende atferd og mobbing blir avdekket? 
 HOK ber om at det rapporteres på avvik på skolene, mellom elever. Dette 

er det det fattes vedtak på, men ikke godt nok fulgt opp. 
 
Protokolltilførsel fra Kjetil Barfelt (FrP): 

I denne saken er rapportens vedlegg 6 kun gjort tilgjengelig i Teams (for 
politikere) og er ikke gjort offentlig tilgjengelig for kommunens 

innbyggere. Dette selv om informasjon som omfattes av Offl§13/fvl§13 er 
fjernet. I praksis medfører en slik fremgangsmåte at vedlegg 6 ikke er 
offentlig tilgjengelig. 

 
Votering: 

 Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 FrPs tillegg ble nedstemt 25-8 (3FrP, 3SV, 2V) 
 

Kommunestyrets vedtak 10.02.2021: 
1. Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjonsrapporten Psykososialt 

skolemiljø i Ås kommune, og ber rådmann følge opp at: 
a) Sjøskogen skoles systematiske og kontinuerlig arbeide med 

skolemiljøet er tilstrekkelig og egnet til å sikre et trygt og godt 

skolemiljø for alle elever i henhold til kravene i opplæringsloven kap. 
9A. 

b) Sjøskogen skole informerer godt nok til alle foresatte om hvilke tiltak 
skolen iverksetter i klassen(e) for å bedre skolemiljøet og virkningen av 
tiltakene, slik at de kan vurdere om deres elevs rett til et trygt og godt 

skolemiljø blir ivaretatt, jf. opplæringsloven § 9A-9. 
c) Sjøskogen skole fortsatt har fokus på å utarbeide aktivitetsplaner, sette 

inn egnede tiltak, evaluerer og iverksette nye tiltak i alle saker, der 
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foresatte og elever opplyser at eleven ikke har et trygt og godt 
skolemiljø. 

d) Ås ungdomsskole informerer godt nok om rettighetene etter kap. 9A, 
og at skolen gir nok informasjon til at elever og foresatte, slik at de kan 
vurdere om elevens rettigheter til et trygt og godt skolemiljø er oppfylt, 

jf. opplæringsloven § 9A-9. 
e) Alle avvik blir fulgt opp og at iverksatte tiltak blir evaluert i praksis. 

 
2. Kommunestyret ber rådmann gi en skriftlig tilbakemelding til 

kontrollutvalget om oppfølging av anbefalingene innen 6 måneder. 

 
 

 
 

Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 15. februar 2021 
 

Kim Madsen Pham 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signaturer 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget i Ås kommune 
 
Dato: 26.01.2021 kl. 18:00 
Sted: Fjernmøte via Microsoft Teams 
Arkivsak: 20/00195 
  
Tilstede:  Sverre Strand Teigen (H) leder, Håkon Lars Henriksen (H) 

nestleder, Ina Alvilde Rangønes Libak (Ap), Torill Horgen 
(FrP), Liv Marit Korslund (Sp) 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:   
  
Andre: Trine Christensen, kommunedirektør (under sak 1 og 2) 

Nils Erik Pedersen, kommunalsjef Teknikk, samfunn og kultur 
(under sak 1) 
Tove Kreppen Jørgensen, kommunalsjef Helse og mestring 
(under sak 1 og 2) 

  
Viken 
kommunerevisjon 
IKS: 

Steinar Neby, stedlig leder 
Even Tveter, forvaltningsrevisor (under sak 1 – 4) 

  
Protokollfører: Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær 
  
Merknader: Det ble besluttet å gjøre opptak av møtet. 

 
 
Ås, 26.01.2021 
 
 

Sverre Strand Teigen/s./  Håkon Lars Henriksen/s./ 
Leder  Nestleder 
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SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

1/21 
20/00200-
13 

Kommunens arbeid med flom- og skredforebygging 3 

2/21 
20/00200-
14 

Orientering om status for kommunens smittevernarbeid 4 

3/21 20/00196-5 Orientering fra revisjonen 5 

4/21 
20/00368-
12 

Tema for forvaltningsrevisjon 2021 6 

5/21 21/00013-1 Kontrollutvalgets årsrapport 2020 7 

6/21 20/00442-3 Kurs og konferanser 2021 8 

7/21 20/00202-7 Referat og orienteringer 9 

8/21 20/00208-7 Eventuelt 11 
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1/21 Kommunens arbeid med flom- og skredforebygging 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Ås kommune 26.01.2021 1/21 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Kommunalsjef Nils Erik Pedersen orienterte om blant annet: 
 

• kartlegging av flom- og skredområder i kommunen 

• hensyn til flom- og skredfare i kommens planarbeid 

• håndheving og kontroll med flom- og skredområder 

 
Votering 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Vedtak  
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
[Lagre]  
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2/21 Orientering om status for kommunens smittevernarbeid 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Ås kommune 26.01.2021 2/21 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Kommunedirektør Trine Christensen innledet og orienterte om: 
 

• Smittestatus, smittesporing 

• Forholdet mellom lokale retningslinjer og nasjonale smitteverntiltak  

• Ivaretakelse av ansatte og mottakere av kommunale tjenester under pandemien 
 
 
Kommunalsjef Tove Kreppen Jørgensen orienterte om blant annet: 
 

• Ivaretakelse av mottakere av tjenester på institusjon under pandemien 

• Organisering og fremdriftsplan for vaksineprogram i kommunen 

• Informasjonsarbeid overfor innbyggere om vaksinetilbud 

 
 
Votering 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Vedtak  
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
[Lagre]  
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3/21 Orientering fra revisjonen 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Ås kommune 26.01.2021 3/21 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 
 
Møtebehandling 
Stedlig leder Steinar Neby orienterte om blant annet: 
 

• Status regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2020 
 

• Forenklet etterlevelseskontroll 2020 (revisor ser for seg en forenklet 
etterlevelseskontroll innen selvkostområdet) 

 
Votering 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Vedtak  
 
Kontrollutvalget tar saken til orientering 
 
[Lagre]  
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4/21 Tema for forvaltningsrevisjon 2021 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Ås kommune 26.01.2021 4/21 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
 
1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon for 2021 innen følgende områder: 

1) 
2) 

2. Kontrollutvalget ber Viken kommunerevisjon IKS utarbeide prosjektplaner for 
hvert av prosjektene til neste møte.  

 
 
Møtebehandling 
Leder innledet. 
 
Det ble fremmet følgende omforente forslag til tema: 
 

• Offentlige anskaffelser, bruk av rammeavtaler og kjøp av konsulenttjenester 
 
Omforent tilleggsforslag til nytt punkt 3: 
 
Valg av tema nr.2 gjøres i neste møte. 
 
Votering 
Omforent endringsforslag av innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt (5 
voterende) 
Innstillingens punkt 2 ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
Omforent tilleggsforslag til nytt punkt 3 ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Vedtak  
 
1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon for 2021 innen følgende område: 

1) Offentlige anskaffelser, bruk av rammeavtaler og kjøp av konsulenttjenester 
 

2. Kontrollutvalget ber Viken kommunerevisjon IKS utarbeide prosjektplan til neste 
møte.  

3. Valg av tema nr.2 gjøres i neste møte. 
 
[Lagre]  
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5/21 Kontrollutvalgets årsrapport 2020 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Ås kommune 26.01.2021 5/21 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2020, til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Leder innledet. 
 
Årsrapporten ble endret i samsvar med innspill og merknader som fremkom i møtet. 
 
Votering 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Vedtak  
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2020, til orientering. 
 
[Lagre]  
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6/21 Kurs og konferanser 2021 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Ås kommune 26.01.2021 6/21 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 

 
1. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs 

Kontrollutvalgskonferanse 21.-22.april 2021: 
1)  
2)  

 
2. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på FKTs Fagkonferanse og 

årsmøte 1.-2. juni 2021: 
1)  
2)  

 
 
 
Møtebehandling 
Leder innledet. 
 
Det ble fremmet omforent forlag om å melde på utvalgets medlemmer til NKRF sin 
Kontrollutvalgskonferanse. 
 
Votering 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Vedtak  
 
Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 
21.-22.april 2021: 

1) Sverre Strand Teigen, leder 
2) Ina Libak 
3) Torill Horgen 
4) Liv Korslund 
5) Håkon Lars Henriksen, nestleder 

 
 
[Lagre]  
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7/21 Referat og orienteringer 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Ås kommune 26.01.2021 7/21 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Leder viste til referat- og orienteringssakene. 
 
Referatsaker (RS): 
 
RS 01/21 Forvaltningsrevisjon - Arbeidsmiljø for ansatte ved grunnskolen, 

saksprotokoll KST sak 141/20 
RS 02/21 Oppfølging forvaltningsrevisjon - Investeringer og gjeld, saksprotokoll 

KST sak 142/20 
RS 03/21 Oppfølging forvaltningsrevisjon - Psykisk helsearbeid for barn og unge, 

saksprotokoll KST sak 143/20 

RS 04/21 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024, saksprotokoll KST sak 145/20 
RS 05/21 Plan for eierskapskontroll 2020-2024, saksprotokoll KST sak 146/20  

 
 
Orienteringssaker (OS): 
 
OS 01/21 Protokoll Ås kontrollutvalg 24.11.2020 
OS 02/21 Statlige tilsyn og kontroller med kommunen 2007-2019 
OS 03/21 Planlagte eksterne tilsyn 2021 
OS 04/21 Høringsutkast - Veileder og mal - Kontrollutvalgets uttalelse til 

årsregnskap og årsberetning 
 Presentasjon av høyringsdokument KUs uttale 
OS 05/21 Aktuelle orienteringer 2021 
OS 06/21 Ås KU Oversikt over saker til behandling 2021 

 

Det ble fremmet følgende omforente tilleggsforslag: 
 
«Kontrollutvalget ønsker en orientering om kommunens varslingsrutiner i neste 
møte.» 
 
Votering 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
Omforent tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt (5 voterende) 
 
Vedtak  
 
1. Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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2. Kontrollutvalget ønsker en orientering om kommunens varslingsrutiner i neste 
møte. 

 
[Lagre]  
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8/21 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Kontrollutvalget i Ås kommune 26.01.2021 8/21 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Skriv inn forslag til vedtak 
 
 
Møtebehandling 
 
Ingen nye saker. 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 20:22. 
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 Saksbehandler 

 Une B Kjølseth 

  

  

  

Statsforvalterens forventningsbrev for 2021 

1. januar 2021endret Fylkesmannen tittel til Statsforvalter. Rollen og oppdraget er uendret, og 

sentralt i oppdraget står formidling av statlig politikk til kommunene. Som for foregående år, vil vi 

derfor i dette brevet belyse viktige tema og forventninger som Regjeringen har til kommunene. 

 

Dette forventningsbrevet er et supplement til annen kommunikasjon med kommunens ledelse i 

2021. Vi viser blant annet til vårt brev av 22. desember 2020 om Statsforvalterens kommunemøter 

og kommunekonferanse. Vår planlagte kommunekonferanse for ordførere/byrådsleder og 

kommunedirektører/rådmenn i 2020, ble som kjent utsatt på grunn av pandemien. Den er nå 

ytterligere utsatt til 14. -15. juni 2021. Vi vil samarbeide med Viken fylkeskommune om en felles 

konferanse. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om dette. 

 

Takk for all innsats i 2020 og lykke til med 2021 

2020 har vist tydelig hvor avgjørende viktig rolle kommunen har under denne pandemien. Samtidig 

som pandemien fortsatt krever mye, skal alle andre kommunale virksomheter være i tilnærmet 

ordinær drift. Vi har stor respekt for all den innsatsen som legges ned i kommunene.  

 

Covid-19-pandemien   

Regjeringens mål er å holde sykdomsbyrden lav og sørge for at antall pasienter i helse- og 

omsorgstjenesten er håndterbar under pandemien. Kommunenes innsats har vært stor og 

avgjørende, og vi vil takke dere for dette. 2021 vil også bli sterkt preget av pandemien. Kommunene 

må aktivt følge opp TISK-strategien, beslutte nødvendige smitteverntiltak og løse oppgavene knyttet 

til vaksinering.  
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Kommunen er avgjørende for gode og likeverdige tjenester  

Stortinget har slått fast at det fortsatt er behov for endringer i kommunestrukturen. Bakgrunnen er 

at mange kommuner har små organisasjoner og store utfordringer med kapasitet og kompetanse til 

å dekke alle fagområder. Større kommuner og en mer ensartet kommunestruktur er en forutsetning 

for sterke velferdskommuner som kan gi gode og likeverdige tjenester og drive aktiv og helhetlig 

samfunnsutvikling. Kommuner som opplever kapasitetsutfordringer, bør ha prosesser med 

nabokommuner for å vurdere sammenslåing som et alternativ. 

 

For å møte fremtidens utfordringer, er det helt avgjørende at kommunene har en sunn og god 

økonomiforvaltning. Det er derfor viktig at dere jobber aktivt med dette. 

 

Kommunen må utnytte mulighetene som digitalisering gir for økt verdiskaping, innovasjon og 

bærekraftig utvikling. Vi viser til Regjeringens digitaliseringsstrategi Én digital offentlig sektor – 

Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025, som definerer felles mål og innsatsområder for 

digitaliseringsarbeidet frem mot 2025. KS’ og Digitaliseringsdirektoratets handlingsplan for 

digitaliseringsstrategien kan dere finne her. I arbeidet med digitale løsninger må kommunene også 

ivareta digital sikkerhet. Dere kan finne råd om dette hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). 

 

Samfunnssikkerhet og beredskap  

De store hendelsene vi har opplevd i 2020 viser at kommunen har et omfattende ansvar for å ivareta 

befolkningens sikkerhet og trygghet. Dette er også nedfelt i sivilbeskyttelsesloven og forskriften om 

kommunal beredskapsplikt. Kommunene må bruke sine erfaringer fra koronapandemien til å ha 

oppdaterte risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner. Dere må sørge for evaluering av 

egen krisehåndtering og ha beredskap for kommunens infrastruktur og tjenesteproduksjon. 

Skredkatastrofen som rammet Gjerdrum, viser at alle også må være forberedt på å håndtere andre 

kriser samtidig med pandemien. Interkommunalt samarbeid er viktig både i forebygging og 

beredskap. Både nabokommuner og sentrale aktører har bidratt med hjelp og bistand til Gjerdrum 

kommune, og alle disse bidragene var helt avgjørende hjelp til en liten kommune som brått fikk en 

enormt krevende hendelse. 

 

Plan- og bygningsloven pålegger kommunen å forebygge risiko gjennom sin rolle som kommunal 

planmyndighet. Dere må generelt sikre bedre kvalitet på risiko- og sårbarhetsanalysene av 

byggeområder som vedtas. Kommunene må vedta nødvendige risikoreduserende 

planbestemmelser i arealplanene, for eksempel i skredutsatte byggeområder og områder med 

storulykkesvirksomhet. 

 

Kommunen bør aktivt stimulere innbyggere til å ha god egenberedskap – til å kunne ta vare på seg 

selv under uforutsette hendelser som bortfall av strøm, mobilnett, vann, avløp og legemidler. Dere 

bør benytte DSBs egenberedskapskampanje for å gi innbyggerne konkrete råd. 

  

Kommunen har også oppgaver knyttet til anerkjennelse og ivaretakelse av personell som har 

tjenestegjort i internasjonale militære operasjoner. Dette kan for eksempel være gjennom 

kommunale planer for anerkjennelse og ivaretakelse, markering av den nasjonale frigjørings- og 

veterandagen 8. mai, og deltakelse i nasjonal veterankonferanse. 
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Barn, unge og familier i vanskelige livssituasjoner er ytterligere utsatt  

Barn, unge og familier i vanskelige livssituasjoner er særlig utsatt under pandemien, og familiene blir 

i enda større grad enn vanlig utsatt for tilleggsbelastninger som får konsekvenser for barna. FHI 

anslår at ca. 20% av barn og unge kan regnes som sårbare.  

 

FNs barnekonvensjon forplikter oss til å ivareta barnets beste selv om situasjonen er krevende. Både 

stat og kommune har alltid et ansvar for å vise hvordan de har vurdert barnets beste ut fra alle 

barnets behov og prøve å få til en mest mulig harmonisk løsning mellom smittevern og andre behov.  

  

FNs barnekonvensjon fastslår at alle barn og unge under 18 år har rett til å ha en trygg og god 

oppvekst, og vi forventer at den praktiske bruken av barnekonvensjonen gjennomføres på alle 

samfunnsområder både under og etter pandemien. 

 

Det er viktig at kommunene legger til rette for tverrsektorielt og tverrfaglig samarbeid for utsatte 

barn og unge og deres familier. Vi skal aktivt bidra til bedre regional samordning, slik at regionale 

aktører samordner seg i møte med kommunene for å bidra i arbeidet med å løse samfunnsfloker. Vi 

forventer derfor at også kommunene legger til rette for et samordnet tjenestetilbud der dette er 

aktuelt.  

Barn i lavinntektsfamilier er et satsingsområde som fordrer et engasjement fra alle kommunale 

etater slik at utenforskap kan forebygges og barn kan sikres et godt oppvekstmiljø. I økonomiske 

nedgangstider er det økt risiko for at flere familier vil rammes. Det er utviklet en egen 

kommunemonitor med indikatorer for barn som vokser opp i fattigdom. 

Et vedvarende svekket arbeidsmarked grunnet pandemisituasjonen øker risikoen for at flere 

personer kan havne i en vanskelig økonomisk situasjon. Personer som har utfordringer med 

privatøkonomien sin vil ofte også få problemer med særlig helse, bolig og forsørgeransvar. Det er 

derfor viktig at kommunene har en tilgjengelig tjeneste på økonomisk rådgivning for alle som har 

behov for det. Det betyr å gi råd og veiledning om alt fra dagligøkonomi til større gjeldsproblemer. 

 

Erfaringer viser at pandemien har fått negative konsekvenser   for mange barn og unge med 

funksjonsnedsettelser.. Etter likestillings- og diskrimineringsloven §§ 20-21 har barn med 

funksjonsnedsettelse rett til likeverdige velferdstjenester, gjennom egnet individuell tilrettelegging 

av kommunale barnehagetilbud, av tjenestetilbud etter helse- og omsorgsloven, og av lærested, 

undervisning, læremidler og eksamen.  

 

På bakgrunnen av erfaringene under pandemi så langt, mener vi at det nå er viktig med 

oppmerksomhet på at barn og unge og elever med rett til egnet individuell tilrettelegging får et 

likeverdig tilbud i tråd med lovens formål. På tross av smitteverntiltak skal stat, fylkeskommune og 

kommune sikre at tjenestene er forsvarlige for sårbare barn og unge, så lenge dette ikke innebærer 

en uforholdsmessig byrde for tjenesteyteren. Kommunene må sikre kompetanse til å foreta disse 

vurderingene, slik at godt begrunnede og riktige vedtak fattes. 

 

Ved utforming av tjenestene under pandemien er det viktig at tjenesteytere har kompetanse til å:  

1. vurdere muligheten til fysisk oppmøte, slik at de mest sårbare barn og unge prioriteres,  

2. bruke elektroniske verktøy til kommunikasjon/møte/tjenesteyting på alle nivåer i stat, 

fylkeskommune og kommune  

3. tenke forebygging ved planlegging, når det gjelder gjennomføring av tjenestene.   
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Barnehage og grunnopplæringen – et premiss for levekår og helse senere i livet 

Gode barnehager og skoler som løfter alle barn uavhengig av bakgrunn, er de viktigste bidragene for 

å skape et samfunn med små forskjeller og like muligheter for alle. Det å mestre skolen er den 

enkeltfaktoren som har mest å si for levekår og helse senere i livet. Manglende utdanning er en 

betydelig risikofaktor for å havne utenfor arbeidslivet i voksen alder. 

 

Pandemien har gitt store utfordringer for barnehager og skoler i 2020, herunder også knyttet til 

fagfornyelsen med innføring av nye læreplaner høsten 2020. Imidlertid ble det, etter vår vurdering, 

gjort et stort arbeid i skolene for å kunne ta i bruk de nye lærerplanene. Vi forventer at kommunene 

og skolene fortsetter arbeidet med fagfornyelsen og nye læreplaner høsten 2021.  

 

Det forebyggende og systematiske arbeidet med et trygt og godt barnehage- og skolemiljø for barn 

og elever er sentralt også i 2021. Fra 1. januar 2021 har barnehagene en plikt til å sørge for at 

barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. For å sikre dette, er det innført en 

aktivitetsplikt i barnehageloven som ligner på den for skolene. Vi mottar mange saker under 

håndhevingsordningen i skolen. Kommunene må jobbe kontinuerlig og systematisk for å forebygge 

mobbing og krenkelser og å fremme helse, trivsel og læring for elevene. I 2021 vil kommunene 

oppleve at Statsforvalteren har oppmerksomhet på mer forebyggende og systematisk arbeid rettet 

mot skoleeiere og skoleledere, slik at flere barn og unge får en trygg og god skolehverdag og at 

antall saker kan reduseres.  

 

For å sikre at kommunen likebehandler private og kommunale barnehager når den utfører oppgaver 

som barnehagemyndighet, er det innført en ny bestemmelse i barnehageloven om dette. 

 

Kompetanseordningene for skole og barnehage er fra 2021 en tilskuddsordning etter regelverket i 

staten. Barnehage- og skoleeiere kan gjennom ordningen få støtte til kompetanseheving av ansatte i 

skoler og barnehager ut fra lokale behov. Nytt fra 2021 er Kompetanseløftet for spesialpedagogikk 

og inkluderende praksis der kommunene forventes å delta aktivt med å bygge opp sin kompetanse 

tett på barna og elevene og bidra til at det  utvikles en samarbeidskompetanse gjennom  «laget 

rundt barnet»; ansatte i barnehage og skole, barnehage- og skoleeiere, ansatte i PP-tjenesten og 

andre tverrfaglige tjenester i kommunene og fylkeskommunene. 

 

Barnevernsreformen - en oppvekstreform 

Barn som har vært i kontakt med barneverntjenesten er ofte i en vanskelig livssituasjon. Stortinget 

har vedtatt barnevernsreformen som vil gi kommunene et større ansvar for tilbudet barn får fra 

barnevernet, både faglig og økonomisk. Dette stiller krav til ledelse i barnevernet, til kommunens 

styring av barnevernet og til det samlede familiestøttende arbeidet.  

 

Barnevernsreformen skal styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats. Reformen 

regulerer først og fremst barnevernet, men målene i reformen kan kun nås gjennom endringer i 

hele oppvekstsektoren i kommunene. Samlet sett er barnevernsreformen i realiteten en 

oppvekstreform, hvor kommunene må tilrettelegge for tverrfaglig samhandling mellom ulike 

kommunale tjenester og nivåer. Målet er at flere utsatte barn og familier får den hjelpen de trenger 

på et tidlig tidspunkt. 

 

For å ruste kommunen til reformen er det igangsatt en kompetansestrategi som skal gi et historisk 

kompetanseløft i det lokale barnevernet. Strategien fortsetter i 2021 med tilbud om 

tjenestestøtteprogram, veiledningsteam, læringsnettverk og dialogmøter med kommunens ledelse. 
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Reformen trer i kraft 1. januar 2022. Vi forventer at kommunene tar en aktiv rolle i arbeidet med å 

forberede seg til barnevernsreformen. Dette betyr at kommunene må legge til rette for utvikling av 

helhetlige tjenester og tiltak for å møte utfordringene som oppstår som følge av de nye oppgaver på 

barnevernområdet.  
 

Sentrale avgjørelser i den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) og 

Høyesterett får betydning for barnevernets praksis 

Avgjørelsene i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg (2015-2020) og 

Høyesterett (mars 2020) viser at det er grunn for alle norske barnevernsmyndigheter til å være 

oppmerksomme på at foreldre og barn som er involvert i barnevernssaker, har rett til respekt for sitt 

familieliv etter EMK artikkel 8. Dette gjelder særlig krav som stilles til saksbehandlingen hos 

barneverntjenesten, herunder innskjerpet krav til utredning, vurdering, begrunnelse og 

dokumentasjon. Etter omsorgsovertakelse har barneverntjenesten en plikt til aktivt å arbeide for at 

relasjonen mellom barn og foreldre opprettholdes og at de kan gjenforenes. Vi forventer at 

kommunen gjør seg kjent med uttalelsene fra EMD og Høyesterett på dette området og at praksis 

justeres i tråd med føringene som er rettslig bindene. 

 

Det er fra 2021 en lovfestet plikt til rapportering minst en gang årlig til kommunestyret om den 

kvalitative tilstanden i barnevernet. Vi forventer at alle kommunene gjennomfører dette. 

 

Kompetanse og planlegging for fremtidens helse- og omsorgstjenester 

Kommunale helse- og omsorgstjenester står overfor store utfordringer som må ivaretas gjennom 

gode planer og gode systemer for medvirkning. Dette er nødvendig for å sikre økonomisk og sosial 

bærekraft i en situasjon med økende demografiske utfordringer. Koronasituasjonen har vist oss 

konsekvensen av mangel på kompetanse og ressurser i beredskapssammenheng. 

Koronasituasjonen har også aktualisert betydningen av ROS-analyser og kompetanseplanlegging når 

det gjelder kritisk kompetanse og sårbare grupper, Særlig mangelen på sykepleiere og 

helsesykepleiere er bekymringsfull og krever planlegging. 

 

Kommunen har plikt til å varsle Helsetilsynet om alvorlige hendelser, jf. helse- og omsorgs-tjeneste-

loven §12-3. I tråd med forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring forventer vi at kommunen 

gjennomfører hendelsesgjennomganger for å evaluere og korrigere sin praksis. 

 

Langsiktig og helhetlig planlegging knyttet til kapasitet, kompetanse og kvalitet i tjenestene er stadig 

viktigere for våre kommuner. Statsforvalteren forutsetter at kommunen planlegger helse- og 

omsorgstjenestene i det ordinære økonomi- og planarbeidet.  Det er svært viktig at slik planlegging 

skjer i tråd med lov om folkehelsearbeid § 6, forskrift om ledelses og kvalitetsforbedring i helse og 

omsorgstjenestene og bærekraftmål i § 1.1 i plan og bygningsloven. Vi forventer at kommunestyrene 

behandler og vedtar løsningene som skal være basert på analyse av kommunens egne utfordringer 

og behov.  Vi forventer også at psykisk helse inkluderes som en likeverdig del av folkehelsearbeidet 

og at kommunene jobber for implementering av ulike pakkeforløp på helse- og omsorgsfeltet. 

Videre forventer vi at kommunene tar i bruk BrukerPlan som foretrukket kartleggingsverktøy. 

BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfang og karakter av problematisk 

rusmiddelbruk i sin kommune. Dere kan i tillegg kartlegge brukere med psykisk 

helseproblematikk/plager uten rusproblematikk. Fra myndighetenes side er det ønskelig at alle 

landets kommuner skal ta i bruk BrukerPlan. 

 

Kommunene må arbeide for å styrke legetjenestene, jf. regjeringens Handlingsplan for 

allmennlegetjenesten, som ble introdusert i 2020, herunder medvirke i spesialistutdanningen i 
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allmennmedisin (LIS3 i allmennmedisin) i henhold til revidert spesialistforskrift for leger. Dere må 

også tilby tilstrekkelig med plasser for leger i spesialistutdanningens del 1 (LIS1). I 2021 innebærer 

dette i tillegg til ordinære kommuneplasser for LIS1, at kommunene må være med og bidra til å 

etablere 42 midlertidige, ekstra plasser for LIS1-leger i Oslo og Viken, som starter sin 

kommunetjeneste pr. 01.09.21. 

 

Lokale tiltak for å «Leve hele livet» 

Vi forventer at kommunene innen utgangen av 2021 kan vise til politisk vedtatte planer for hvordan 

kvalitetsreformen Leve hele livets innsatsområder og løsninger skal gjennomføres lokalt. Kommuner 

som enten har vedtatt en plan eller beskrevet en prosess for hvordan og når de skal vedta en plan 

for gjennomføring av reformen, vil bli prioritert innenfor tilskuddsordninger på helseområdet.  

 

Samtidig må dere planlegge for et økende antall eldre med sammensatte helseutfordringer og et 

stort og økende antall personer med demens. Ny demensplan 2025 med fire hovedinnsatsområder 

med tilhørende tiltak, er viktig i denne sammenheng. Statsforvalteren minner om at 

dagaktivitetstilbud for personer med demens er lovpålagt tjeneste fra 2020, jfr. HOL § 3.2 pkt 7. Inn 

på tunet kan være et godt tiltak for enkelte.  

 

Habilitering og rehabilitering – nødvendig hjelp til et godt liv 

Rehabiliteringsbehovet for pasienter som trenger hjelp til rehabilitering etter covid- 19 sykdom 

synliggjør hvor viktig dette fagfeltet er. Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 

skulle bidra til at kommunene ble satt i stand til å gi et godt habilitering- og rehabiliteringstilbud, i 

samsvar med befolkningens behov. Helsedirektoratets foreløpige evaluering etter 

opptrappingsplanen peker på at «Statsforvalterne erfarer fortsatt store variasjoner og at tilbudene 

ikke samsvarer med behovene til bredden av målgrupper». Vi forventer derfor at kommunene i 2021 

fortsetter arbeidet med å styrke disse tjenestene og at dere legger vekt på å sørge for differensierte 

tilbud innen habilitering og rehabilitering og koordinering som ivaretar hele bredden av målgrupper. 

 

Kvalifiseringsprogrammet – alle må få mulighet til å forsørge seg selv 

Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er ment for de som står lengst fra arbeidslivet, og kommunene skal 

ivareta sitt ansvar for dette tiltaket på en god måte.  Statsforvalteren vil bidra til at administrativ og 

politisk ledelse i kommunene har god kunnskap om hva dette ansvaret innebærer, og vi viderefører 

digitale nettverk for ledere og veiledere. Vi oppfordrer til deltagelse i eget teamsnettverk for KVP. 

 

Vi ønsker at kommunene er særlig oppmerksomme på at brukere som fyller vilkårene for deltagelse 

i KVP, får tilbud om dette og at KVP gis nødvendig prioritet og forankring i NAV-kontorene.  Vi 

forventer videre at NAV-kontorene tar særlige hensyn til barns behov i vurderinger der 

tjenestemottaker har barn.  Det er behov for tettere samarbeid mellom tjenestene ved NAV-kontoret 

og de øvrige kommunale tjenestene. For å få flere i arbeid eller utdanning forventer vi at 

virkemidlene på tvers av stat og kommune utnyttes. Vi planlegger i år å tilby egenvurdering for 

kommuner og bydeler der kvalifiseringsprogrammet vil være et av flere temaer som evalueres.  

 

Sosial boligpolitikk- viktig del av sosial bærekraft 

Nasjonal strategi for sosial boligpolitikk, Alle trenger et trygt hjem (2021-2024), gir retning for 

arbeidet med boliger og oppfølgingstjenester for vanskeligstilte på boligmarkedet. Strategien skal 

bidra til  

• at flere skal kunne eie egen bolig 

• at leie skal være et trygt alternativ 
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•  sosial bærekraft i boligpolitikken,  

• tydelige roller  

• nødvendig kunnskap og kompetanse 

 

Barn og unge, bostedsløse, personer som står i fare for å bli bostedsløse og mennesker med nedsatt 

funksjonsevne er prioriterte målgrupper i strategien. Vanskeligstilte på boligmarkedet er ofte 

personer og som sliter med å få dekket boligbehovene sine på grunn av dårlig økonomi eller at de 

har svært sammensatte utfordringer og behov for et bredt spekter av tjenester i tillegg til bolig. 

Statsforvalteren eller Husbanken vil kunne bidra med råd og veiledning for å løse kommunenes 

samfunnsutfordring på dette feltet.  

 

Vi ønsker at kommunene tar i bruk alle tilgjengelige virkemidler for å få sosial bærekraft inn i 

kommunal planlegging. Viktige hensyn her er integrering, folkehelse, helse- og omsorgstjenester, 

barn- og unges oppvekstsvilkår, universell utforming, sosiale tjenester og andre boligsosiale forhold. 

Kommunene forventes også å utvikle kompetanse og planverk for å forebygge, avdekke og avverge 

vold, overgrep og selvmord.  

 

Langsiktig areal- og boligplanlegging er vesentlig for å møte framtidige demografiutfordringer og ta 

boligsosiale hensyn i areal- og samfunnsplanleggingen gjennom krav til boligstørrelse og 

nærområde, samt planlegge for et tilbud for tilrettelagte boliger for eldre og personer med nedsatt 

funksjonsevne. Universell utforming og konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

(CRPD), må løftes frem og planlegges inn, både når det gjelder omgivelser og bebyggelse. 

 

Ny trossamfunnslov – forenkling for kommunen  

Fra 1. januar 2021 overtok staten de kommunale utgiftsforpliktelsene overfor tros- og 

livssynssamfunn utenom Den norske kirke. 2020 er altså det siste året kommunen er pålagt å yte 

tilskudd til tros- og livssynssamfunn. Ifølge den nye loven må et tros- og livssynsamfunn som skal 

motta tilskudd ha minst 50 medlemmer. Dette innebærer at noen samfunn ikke oppfyller vilkårene 

for å få tilskudd i 2021. 

 

Samordning av tilsyn – tilsynskalenderen gir oversikt 

Statsforvalteren skal samordne det statlige tilsynet med kommuner og fylkeskommuner etter 

kommuneloven. Samordningen skal bidra til at statens tilsyn med den enkelte kommune og 

fylkeskommune er hensiktsmessig og samlet sett er oversiktlig, enhetlig og forutsigbart. Den 

nasjonale tilsynskalenderen benyttes som et verktøy i arbeidet med å samordne det statlige tilsynet 

med kommunesektoren etter kommuneloven §§ 30-6 og 30-7. Tilsynskalenderen gir en oversikt over 

statlige tilsynsetaters planlagte aktiviteter. I den innledende planleggingsprosessen kan 

tilsynskalenderen benyttes for dialog mellom oss og kommunene i forbindelse med planlagte 

tilsynsaktiviteter. Vi oppfordrer kommuner som ikke allerede har søkt om kommunerollen, gjør dette 

gjennom kalenderløsningen. Kommunerollen er i utgangspunktet forbeholdt kommunedirektøren, 

men kan delegeres til en annen om ønskelig. Nærmere informasjon om rolletilgang og innlogging 

ligger på nettsiden vår. 

 

Ny internkontrollbestemmelse i kommuneloven 

Fra 1. januar 2021 gjelder nye regler om internkontroll i kommunene, med tydeliggjøring av 

kommunedirektørens ansvar. Reglene i kap. 25 skal erstatte en rekke internkontrollbestemmelser, 

slik at krav om internkontroll med kommuneplikter reguleres helhetlig og samlet i ny kommunelov, 

jf. Prop. 81 L (2019-2020). Stortinget har med den nye kommuneloven ønsket å forenkle og forbedre 

regelverket, jf. Innst. 322 L (2019-2020). Det er viktig at dere er oppmerksomme på de nye reglene. 
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For å hjelpe kommunene og kommunedirektørene i arbeidet med internkontroll i forbindelse med 

lovendringen har KS laget en veileder, Orden i eget hus og en nettside med informasjon og hjelp. 

 

Bærekraftig utvikling og klimaendringer  

Regjeringen har bestemt at FNs bærekraftmål skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår 

tids største nasjonale og globale utfordringer. De 17 verdensmålene for bærekraftig utvikling er en 

felles arbeidsplan frem mot 2030 for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe 

klimaendringene. Dette er en plan som ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. Planen 

gjelder for alle deler av samfunnet. Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging for 

2019 -2023 slår fast at planlegging er et viktig virkemiddel for å oppnå bærekraftmålene. 

Kommunene er nøkkelaktører i dette arbeidet og bør legge målene til grunn i sitt arbeid med 

tjeneste- og samfunnsutvikling. 

 

Vi viser til Klimaplan 2021-2030, st. melding 13 (2021-2030). Dette er den første klimameldingen hvor 

regjeringen legger frem konkrete virkemidler for å følge opp de målene og forpliktelsene vi har. Med 

denne planen legger vi til rette for å nå Norges mål under Parisavtalen. 

Regjeringen vil kutte utslipp på en måte som omstiller Norge til et lavutslippssamfunn og legger til 

rette for grønn, bærekraftig vekst.  

 

Klimaendringer er en av de største utfordringene vi står overfor i vår tid, og arbeidet for å bidra til 

reduserte klimagassutslipp skal prioriteres. Arealplanlegging er et av de viktigste virkemidlene for å 

redusere klimagassutslippene fra transportsektoren og fra endret arealbruk (avskoging, nedbygging 

av myr mv.) og for å redusere konsekvensene av klimaendringene. Samtidig er det viktig at 

kommunene har beredskap for å håndtere et mer ekstremt vær. 

 

Regjeringen har inngått en avtale med organisasjonene i jordbruket om at det skal arbeides for 

reduserte klimagassutslipp og økt opptak av karbon fra jordbruket. Det er et mål at kommunene 

bidrar til god oppslutning om klima- og miljøtiltakene i jordbruket, implementerer ny kunnskap i 

arbeid med miljøvirkemidlene og bidrar til at kunnskap når ut til jordbruksnæringen.  

 

Avløp skal være sikret  

I plan- og bygningsloven § 27-2 er det krav om at avløp skal være sikret i samsvar med 

forurensningsloven før utbygging. Vi er kjent med at flere kommuner i vår region har avløpsanlegg 

og ledningsnett som er overbelastet og underdimensjonert. Dersom kommunene fortsetter å 

planlegge for utbygging i områder hvor kritisk infrastruktur ikke er på plass, eller kapasiteten på 

anleggene er overbelastet, må Statsforvalteren vurdere om det er nødvendig å fremme innsigelse til 

nye planer for å unngå økning av ulovlige utslipp. 

 

Naturmangfold må ivaretas   

Tap av naturmangfold er en av vår tids store utfordringer. Kommunene har ansvar for å bruke 

eksisterende kunnskap om og ivareta hensynet til naturmangfold i sin planlegging etter plan- og 

bygningsloven. I mange kommuner i vår region er ikke kunnskapsgrunnlaget godt nok til at man kan 

legge eksisterende kunnskap til grunn for nye planer, og her må kommunene sørge for ny 

kartlegging. Det pågår et arbeid med å samle ny kunnskap om naturen, basert på Artsdatabankens 

type- og beskrivelsessystem Natur i Norge (NiN). All naturtypekartlegging fremover skal skje etter 

denne instruksen. Kommunene må bruke Miljødirektoratets instruks når de selv iverksetter og stiller 

krav om naturtypekartlegging.  
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Jordvern og landbrukets øvrige arealinteresser  

Kommunene er førsteinstans i forvaltningen av de fleste lover og tilskuddsordninger på 

landbruksområdet. For å sikre likebehandling, rettssikkerhet og kvalitet i lov- og 

tilskuddsforvaltningen ønsker vi å ha god dialog med kommunen, og vi kan bistå med veiledning. Vi 

ønsker også dialog med kommunene for å styrke jordvern og matproduksjon og landbrukets øvrige 

arealinteresser.  

 

Kommunen har et særlig ansvar for å følge opp nasjonal jordvernstrategi.  Matjord er en ikke-

fornybar ressurs. Kommunene i Viken og Oslo har i nasjonal målestokk svært gunstig klima og 

jordsmonn og må derfor ta et særlig ansvar for å øke bærekraftig matproduksjon. Dyrka og dyrkbar 

jord har stor betydning for nasjonal matforsyning og matberedskap. Jordvernmål og strategier for 

landbruk, klima- og energi og landbruksbasert næringsutvikling bør derfor inngå i kommunens 

overordnede planer. 

 

Dere bør særlig følge opp at nasjonale jordvern- og matproduksjonsmål og kulturlandskapet 

tillegges stor vekt slik at tap av dyrka og dyrkbar jord unngås, se også brev av 8. januar 2021 til 

kommunene fra statsrådene. Regionale planer følges opp i kommunal planlegging for å sikre 

jordvern og bærekraftig matproduksjon.  

 

Kommunenes arealplanlegging  

Vi viser også til vedlegget med føringer for kommunenes arealplanlegging. Disse prioriteringene tar 

utgangspunkt i de nasjonale forventningene og øvrige relevante styringsdokumenter og har et 

særskilt fokus på utfordringer knyttet til arealbruk i Oslo og Viken. 

 

Endring i matrikkellov og forskrift om fullføring av forretninger  

Statsforvalterens vedtaksmyndighet etter matrikkelloven 

Statsforvalteren har myndighet til å sørge for at oppmålingsforretninger som ikke er fullført innen 

fastsatt frist blir gjennomført. For nærmere informasjon viser vi til Statsforvalterens og Kartverkets 

felles brev til kommunene av 16. desember 2020. 

 

Midlertidige forretninger etter delingsloven 
Grunneiendommer og festegrunner opprettet med attest om midlertidig forretning uten at 

forretningen er fullført og målebrev utstedt, skal fra 1. januar 2021 regnes som opprettet uten 

oppmålingsforretning.  Dersom kommunen har krevd inn fullt gebyr på tidspunktet for rekvisisjon, 

har nåværende eier rett til å få enheten merket og målt uten at kommunen kan kreve ytterligere 

kommunale gebyr.  

 

Nærmere om endrede regler for fullføring av ikke fullført oppmålingsforretning 

Nye matrikkelenheter kan opprettes uten at oppmålingsforretningen er fullført; det vil si før partene 

har møtt og grensene er endelig målt og merket. Vilkårene for dette står i matrikkelforskriften med 

endringer som trådte i kraft 1. januar 2021.  

 

For kommunene er det viktig å merke seg at dersom det går mer enn to år fra tidspunktet for 

rekvisisjon til partene møtes, grensene måles opp og resultatet føres i matrikkelen, vil de nye 

grensene for enheten betraktes som endelig fastsatt som de ble innført foreløpig i matrikkelen da 

enheten ble opprettet. Dersom det senere blir behov for å klarlegge grensen, må det i tilfelle skje 

etter reglene om klarlegging av eksisterende grense. Bestemmelsen om at gebyret skal avkortes 

dersom kommunen oversitter denne fristen, videreføres. 
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Vi ønsker dialog og samarbeid også i 2021 

2021 vil uten tvil bli et år vi videreutvikler bruken av digitale verktøy og vi ber kommunene legge til 

rette for at tjenestene kan bruke digitale flater for samhandling med oss. Vi oppfordrer også alle til å 

gå inn på vår nettside og velge et nyhetsvarsel. 

 

Vi ønsker at hele vårt store embete vil være til nytte for dere og vi ønsker fortsatt god dialog og godt 

samarbeid i 2021 på alle fagområder. 

 

 

Vennlig hilsen  

 

 

 

Valgerd Svarstad Haugland 

statsforvalter 

  

 

 

 

Ingvild Aleksandersen 

assisterende statsforvalter 

 

Vedlegg med føringer for kommunenes arealplanlegging 
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Vedlegg - Statsforvalteren i Oslo og Vikens forventninger til kommunal 

arealplanlegging 2021   

Statsforvalteren vil utdype hva kommunene bør prioritere å følge opp i sin arealplanlegging.  

Hensikten med dette dokumentet er å:  

• klargjøre og videreformidle prioriterte nasjonale føringer for arealutviklingen 

• presisere kommunens ansvar som planmyndighet 

• tydeliggjøre Fylkesmannens rolle i planprosessene 

• presentere en oversikt over dokumenter med føringer og veiledning innenfor 

Statsforvalterens fagområder 

Tidlig kjennskap til føringene gir økt forutsigbarhet og effektivitet, og dessuten tid til å vurdere gode, 

alternative løsninger i tråd med føringene. Kommunene har et stort ansvar for å ivareta nasjonale og 

viktige regionale interesser. 

Nasjonale forventninger  
Det ble 14. mai 2019 vedtatt Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023. 

De nasjonale forventningene skal følges opp i fylkeskommuner og kommuner.   

Regjeringen fremhever FNs 17 bærekraftsmål som grunnlag for kommunal og regional planlegging 

og trekker frem fire store utfordringer:  

- Å skape et bærekraftig velferdssamfunn 

- Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og 

en forsvarlig ressursforvaltning 

- Å skape et sosialt bærekraftig samfunn 

- Å skape et trygt samfunn for alle 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lagt frem forslag til reviderte statlige 

planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen. Det vil bli vurdert behov for statlige 

planretningslinjer for fjellområdene og for planlegging i sjøområder.  

Felles føringer for alle kommuner  
Statsforvalteren baserer sine forventninger på statlige planretningslinjer og andre nasjonale føringer 

gitt gjennom vedtatte meldinger til Stortinget, retningslinjer, rundskriv, lovverk m.m. I det følgende 

vil Statsforvalteren gi en tematisk oversikt over viktige prioriteringer og premisser for den 

kommunale planleggingen etter plan- og bygningsloven. Dette er ment som et verktøy og 

hjelpemiddel for kommunene, og til private forslagsstillere av reguleringsplaner. 

Bærekraftig arealutvikling   

Regjeringen legger vekt på kommunens rolle i å realisere en bærekraftig samfunns- og arealutvikling. 

Dette inkluderer de tre dimensjonene miljø, sosiale forhold og økonomi. Oslo og kommunene i Viken 

vil utgjøre den mest befolkningstette regionen i landet og mange av kommunene har et stort 

arealpress. Statsforvalteren vil prioritere arbeidet med å minimere transportbehovet og legge til 

rette for at veksten i persontransporten tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange, jf. statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.  

I Oslo og Viken er nasjonal politikk konkretisert i regionale planer. Statsforvalteren har en klar 

forventning til kommunene om å avgrense byggesonen, utvikle kompakte byer og tettsteder, og 
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konsentrere framtidig utbygging rundt kollektivknutepunkt. Dette for at innbyggernes transport ved 

daglige gjøremål i størst mulig grad kan skje med kollektivtrafikk, sykkel og gange, og for å ta vare på 

dyrka jord og natur. Det er et stort uutnyttet potensial for fortetting med kvalitet, transformasjon 

bebygde områder og gjenbruk av eksisterende bygningsmasse.  

Spredt boligutbygging bør kun være aktuelt i de kommuner hvor det er lite utbyggingspress, og må 

begrenses i omfang. Spredt utbygging utfordrer flere aspekter ved bærekraftig arealplanlegging. 

Kommunenes arealplanlegging må bidra til å nå målene om reduserte klimagassutslipp. I tillegg til å 

planlegge for en arealbruk for å redusere transportbehovet, og tilrettelegge for gange, sykkel og 

kollektivtrafikk, er det økt fokus på forvaltningen av karbonrike arealer. Nedbygging av skog, myr og 

jordbruksareal gir betydelige utslipp av klimagasser. Kommunene må planlegge for en smart og 

effektiv arealbruk. 

Kommunene bør legge frem en overordnet arealstrategi i kommuneplanens samfunnsdel, med en 

politisk prioritering av utviklingen før innspill og arealendringer blir vurdert konkret i arbeidet med 

arealdelen. Arealstrategien bør bidra til oppnåelse av de ulike bærekraftmålene og de nasjonale 

føringene. 

I plan- og bygningsloven § 27-2 er det krav om at avløp skal være sikret i samsvar med 

forurensningsloven før utbygging. Vi er kjent med at flere kommuner i vår region har avløpsanlegg 

og ledningsnett som er overbelastet og underdimensjonert. Dersom kommunene fortsetter å 

planlegge for utbygging i områder hvor kritisk infrastruktur ikke er på plass, eller kapasiteten på 

anleggene er overbelastet, må Statsforvalteren vurdere om det er nødvendig å fremme innsigelse til 

nye planer for å unngå økning av ulovlige utslipp. 

Folkehelse og boligsosiale hensyn  

By- og tettstedsutviklingen må skje med kvalitet. Kommunene må jobbe kunnskapsbasert, 

systematisk og langsiktig med folkehelsearbeidet, og ivareta boligsosiale hensyn. Utfordringer 

knyttet til fortetting kan løses gjennom helsefremmende tiltak der det legges vekt på trygghet, 

sosiale møteplasser og tilgang til grønne områder for fysisk aktivitet, lek og rekreasjon. God 

arealplanlegging er viktig for å ivareta dette.  Statsforvalteren viser her også til retningslinjene for 

behandling av støy (T-1442) og luftkvalitet (T-1520) i arealplanlegging.  

Arealplanleggingen må bidra til å motvirke og forebygge utenforskap og ulikheter i helse, oppvekst 

og levekår. Kommunene må planlegge for aldersvennlige samfunn og utjevning av sosiale 

helseforskjeller, og iverksette tiltak i særlig levekårsutsatte områder. Andelen omsorgsboliger og 

sykehjem bør sees i sammenheng med utviklingen i boligmarkedet og tilgangen på tilrettelagte og 

universelt utformede boliger og bomiljø. 

Langsiktig areal- og boligplanlegging er vesentlig for å møte framtidige demografiutfordringer og ta 

boligsosiale hensyn i areal- og samfunnsplanleggingen gjennom krav til boligstørrelse og 

nærområde, samt planlegge for et tilbud for tilrettelagte boliger for eldre og personer i alle aldre 

med nedsatt funksjonsevne. Universell utforming og CRPD, både når det gjelder omgivelser og 

bebyggelse, må løftes frem. Nasjonal strategi for sosial boligpolitikk, Alle trenger et trygt hjem (2021-

2024) og tilhørende tiltak som skal prioriteres i 2021, nevnes som eksempel. 

Vi vil legge vekt på at kommunene gjennom tilrettelegging for tilstrekkelig og variert boligbygging 

også bidrar til å fremskaffe boliger til vanskeligstilte grupper. Kommunene bør implementere den  

nasjonale strategien Bolig for velferd (2014-2020) og ta i bruk det digitale verktøyet  

www.veiviseren.no. Vi oppfordrer til samhandling på tvers av sektorer. Samhandling på områder 

som helhetlig planarbeid, boligutvikling og boligsosialt arbeid kan gi et bedre boligtilbud for 
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vanskeligstilte. Det vil også bidra til at utsatte barn og unge får et helhetlig tjenestetilbud og 

redusere fremtidige levekårsutfordringer.  

Samfunnssikkerhet  

Kommunene har ansvar for å fremme samfunnssikkerhet og forebygge risiko i sin rolle som 

kommunal planmyndighet. Dette kommer i tillegg til kommunens generelle beredskapsplikt.  

Plan- og bygningsloven stiller krav om risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) av planområdene. 

Dette gjelder i utgangspunktet for alle typer arealplaner. ROS-analysen må beskrive mulige 

uønskede hendelser som kan ha betydning for det som planlegges. Dette gjelder både 

naturhendelser og hendelser i virksomheter, som kan være innenfor eller utenfor planområdet. 

Grunnforurensning bør være tema i ROS-analysen.   

Vi anbefaler Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps veileder Samfunnssikkerhet i 

kommunens arealplanlegging. ROS-analysen skal brukes som beslutningsgrunnlag for å avgjøre om 

området kan bebygges, og om det må tas spesielle hensyn som innarbeides i planbestemmelser 

eller plankart. 

Det er viktig at kommunene foretar nødvendige vurderinger av etablering av hensynssoner med 

tilhørende bestemmelser rundt storulykkevirksomheter i områder hvor behov avdekkes. 

Hensynssonene skal markere områder med storulykkerisikoer, og det er nødvendig at kommunene 

ivaretar dette i planer på ulike nivå.   

Alle kommunene må analysere naturhendelser med hensyn på klimaendringer. Kommunene må se 

spesielt på uønskede hendelser som kan ramme kritisk infrastruktur (vei, vann, avløp, helse, 

nødetater, kraftforsyning, elektronisk kommunikasjon m.m.) da dette kan ha konsekvenser ut over 

planområdet og egen kommune.   

Kommuner som har virksomheter som håndterer farlige stoffer (blant annet med eksplosjonsfare), 

eller som planlegger for slik virksomhet, må følge egen veileder om sikkerheten rundt  

storulykkebedrifter. Kommuner som har områder med marine avsetninger må også analysere faren 

for kvikkleireskred og planlegge tiltak for å redusere faren for dette, eventuelt unngå å vedta 

utbygging i planområder med stor fare for kvikkleireskred. 

Klimatilpasning og naturbaserte løsninger  

Planlegging skal bidra til at samfunnet forberedes på og tilpasses klimaendringene. Det forventes at 

episoder med kraftig nedbør øker vesentlig i både intensitet og hyppighet, og fører til mer overvann.  

Det forventes også flere og større regnflommer. Økte nedbørsmengder øker faren for skred. 

Kystkommunene må vurdere stormflo og havnivåstigning. Kommunene bør også vurdere faren for 

skogbrann.   

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning ble vedtatt i 2018. 

Klimatilpasningsarbeidet krever samarbeid på tvers av sektorer, og kommunene har en særlig viktig 

rolle som planmyndighet. Kommunene må bruke tilgjengelig kunnskap om klima, ventede endringer 

og konsekvensene av disse. Gode tiltak for å tilpasse samfunnet til et framtidig klima må 

tilgjengeliggjøres og benyttes. Kommunene må bruke klimaprofilene for fylket, og eventuelt supplere 

disse med ytterligere kunnskapsgrunnlag.  

Blågrønne strukturer er nødvendig for naturmangfoldet samtidig som de spiller en viktig rolle for 

klimatilpasning og rekreasjon. Et livskraftig og variert naturmiljø er mindre sårbart for endringer, og 

kan bidra til å redusere skadevirkningene av et framtidig klima. Naturbaserte løsninger bør benyttes 

når eksempelvis overvann skal håndteres. Dersom andre løsninger velges, skal dette begrunnes. 

Kommunene bør arbeide for å sikre, ivareta og styrke blågrønne strukturer. Det vil også være 
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positivt for ivaretakelse og styrking av biologisk mangfold og gode utemiljøer. Vi vil be kommunene 

være spesielt oppmerksomme på dette i sin planlegging, og sikre mest mulig sammenhengende 

strukturer av grønne naturområder og åpne vannveier.   

Vi oppfordrer kommunene til å utarbeide overvannsplaner. De bør lages for større områder for 

helhetlig vurdering av forholdene nedstrøms og oppstrøms, med hensyn til tiltak og forebygging av 

fremtidige hendelser. Åpne og trygge flomveier bør sikres i arealdelen.  

Klimaendringer og befolkningsvekst øker belastningen på avløpsinfrastrukturen. Kommunene må 

vurdere avløpssituasjonen i områder som planlegges utbygd. Det er også viktig å planlegge og 

tilrettelegge tiltak på avløpsnettet som begrenser forurensning på avveie og reduserer mengden av 

fremmedvann inn på renseanleggene.   

Jordvern og økt matproduksjon  

Kommunene har et særlig ansvar for å følge opp nasjonal jordvernstrategi. Stortinget har fastsatt 

mål om at den årlige omdisponeringen av dyrka jord må være under 4000 dekar per år. 

Jordvernstrategien må følges opp i kommunenes planlegging. I lys av innstramming i jordvernmålet 

de senere årene og mulig ytterligere innstramming i løpet av 2021, ber vi kommunene om å være 

offensive og ta vare på dyrka og dyrkbar jord og kulturlandskap. Landbrukskompetansen må brukes 

tidlig i planleggingen. Offentlige kartdata om dyrka og dyrkbar jord og andre landbrukshensyn skal 

benyttes i arealplanleggingen. Konsekvenser for jordvern og matproduksjon skal fremgå for 

beslutningstakere. Matjord og matproduksjon skal vektes som nasjonalt viktig hensyn i 

planleggingen. Vi anbefaler derfor at kommunene har en «nullvisjon» for omdisponering av dyrka 

mark til andre formål. 

Klimaendringer og befolkningsøkning gir utfordringer for verdens matforsyning. Av hensyn til lokal 

beredskap og matsikkerhet må ikke-fornybare arealressurser med dyrka og dyrkbar jord ivaretas, 

slik at mat kan produseres i hele landet. Vi viser til brev 8. januar 2021 til kommunene, fra 

statsrådene i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet. 

De fleste kommunene i vårt område har jord og klima som gir gode forutsetninger for 

matkorndyrking. Enkelte kommuner har også nasjonalt verdifulle arealer for grønnsaksdyrking. 

Dyrka og dyrkbar jord har derfor stor betydning for nasjonal matforsyning og matberedskap i dag og 

i et langsiktig perspektiv. Områder med utmarksbeiter, stølsområder, innmarksbeiter og 

grasproduksjon er også verdifulle for matproduksjon, og som kulturlandskap.  

Strandsone, vassdrag og vannkvalitet  

Oslofjorden og tilhørende kystsone er et svært viktig rekreasjonsområde for svært mange. I tillegg 

finnes store naturverdier og et viktig næringsmessig grunnlag. Verdiene i området skal forvaltes som 

en ressurs av nasjonal betydning. Allmenne interesser skal ivaretas og uheldig bygging unngås. I 

100-metersbeltet skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre 

allmenne interesser, jf. plan- og bygningsloven § 1-8.   

Kommunenes arealplaner og enkeltsaksbehandling skal bidra til å hindre nedbygging av 100-

metersbeltet, og forbedre forholdene for de allmenne interesser. Vi vil oppfordre kommunene til å 

følge opp ulovlige tiltak og ferdselshindre i strandsonen. Vi minner om at etablering av kunstige 

sandstrender kan være søknadspliktig etter både plan- og bygningsloven og forurensningsloven.  

I de statlige planretningslinjene for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen gis det klare 

føringer for planlegging i 100-metersbeltet. Byggeforbudet skal praktiseres strengt og 

dispensasjoner skal unngås. De angitte retningslinjene i punkt 5.2 må vurderes samlet. Vi vil 

fremheve at det ikke skal tillates bygging og landskapsinngrep på arealer som har betydning for 
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andre formål. Eventuell utbygging må legges til områder som ikke innehar slike verdier. Men også 

her skal det tas hensyn, slik at ulempene blir minst mulig for allmenne interesser. Utgangspunktet er 

at nye bygninger skal trekkes vekk fra sjøen og at eventuelle utvidelser av eksisterende bygg i 

utgangspunktet skal skje i retning bort fra sjøen. Det skal legges vekt på løsninger som bedrer 

eksisterende situasjon for blant annet landskap og friluftsliv. I byer og tettsteder er allmenn 

tilgjengelighet til strandsonen spesielt viktig.  

Mange av de samme interessene gjør seg gjeldende langs vann og vassdrag. Kommunene må også 

her sikre viktige verdier i sin planlegging og enkeltsaksbehandling. Vi viser også til de rikspolitiske 

retningslinjene som gjelder for vernede vassdrag.  

For å nå målet om god miljøtilstand i vannforekomstene er kommunens arealplanlegging viktig. 

Kommunene må legge vekt på at endret arealbruk langs vann og vassdrag ikke får negativ 

påvirkning på vannmiljøet. Hensynet til vannkvaliteten skal være tema på alle plannivåer. 

Planprosessene må synliggjøre hvordan nye tiltak og inngrep kan påvirke miljøtilstanden til en 

vannforekomst, og dette må veies opp mot miljømålet til vannforekomsten. Det kan være behov for 

restriksjoner på arealbruken for å ivareta naturmiljøet i og langs vassdrag, innsjøer og sjøområder. 

Ikke minst er det viktig at drikkevannskildene får beskyttelse.  

Vannforekomstene skal som et minimum ha god økologisk og god kjemisk tilstand. Tilstanden i 

overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes, jf. vannforskriften. 

Vannforskriften er fulgt opp gjennom regionale vannforvaltningsplaner som er retningsgivende for 

videre forvaltning.  

Fjellområder  

Fjellområdene er viktige å ivareta av hensyn til flere allmenne hensyn. Natur-, landskaps-, beite- og  

friluftsverdier står sterkt i disse områdene. I flere av fjellområdene er det også bestander av villrein. 

Det er i alt fire villreinstammer som holder til på Hardangervidda, Norefjell-Reinsjøfjell, Blefjell og 

Nordfjella.  Norge har som eneste land i Europa, med intakte høyfjellsøkosystemer og bestander av 

villrein, et internasjonalt ansvar for å ta vare på villreinen og dens leveområder. Villrein er derfor en 

nasjonal ansvarsart. Utbygging, motorisert ferdsel, infrastrukturtiltak og friluftslivsaktiviteter er 

framhevet som utfordringer for villreinen. Dette resulterer i fragmentering av leveområder og økte 

forstyrrelser. 

   

Regjeringen legger til grunn at plan- og bygningsloven skal brukes for å få en god styring av 

arealbruken og avveining av interessemotsetninger i fjellet. Regionale og kommunale planer i fjell og 

utmark bør avklare langsiktige utbyggingsgrenser og sikre en god balanse mellom utbygging og vern.  

Det er utarbeidet regionale planer for Nordfjella og Hardangervidda. Regional plan for Norefjell-

Reinsjøfjell ble vedtatt i 2020. Målsettingen for disse planene er blant annet å sikre 

villreininteressene, men planene avklarer også områder for utbygging og friluftsliv. Planene skal 

sikre en bærekraftig forvaltning av fjellområdene. Statsforvalteren forventer at kommunene følger 

opp disse planene i sin arealforvaltning.  

Oslo og Viken er landets nest største hytteregion. Mange kommuner har vedtatt planer som 

innebærer omfattende hyttebygging, særlig i fjellområdene, for mange år framover. Kommunene må 

dokumentere behovet for ytterligere hytteområder når nye planer legges fram, og i større grad få 

fram og vektlegge den samlede belastningen og konsekvensene for klima, natur, landskap og 

friluftsliv.   

Fortetting av eksisterende fritidsboligområder betyr mindre press på øvrige natur- og  
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friluftsområder. Fortettingen må skje med kvalitet. Vi viser til veilederen fra 2005 om planlegging av 

fritidsbebyggelse. Det er startet opp et revideringsarbeid av veilederen, og det skal avklares behov 

for statlige planretningslinjer for fjellområdene.  

Naturmangfold og sammenhengende blågrønne strukturer  

Naturmangfoldet i Oslo og Viken er variert og rik. En stor andel av artene på Norsk rødliste finnes 

her. Dette skyldes blant annet geologi og klima, samt at vi innenfor Oslo og Viken har hele 

gradienten fra kyst og lavland til skog og høyfjell. I kategoriene kalkrike områder i skog og langs 

kysten, myr og våtmark, har vi særlig mange rødlistede naturtyper som må ivaretas. Omdisponering 

av skog, fjell, myr, strandsone og sjøarealer til andre formål bidrar til klimagassutslipp og negative 

konsekvenser for naturmangfold og økosystemtjenester.  

Arealendringer som innebærer tap og fragmentering av leveområder er den klart største trusselen 

mot naturmangfoldet. Artene er avhengige av leveområder av en viss størrelse og kvalitet, og 

korridorer til nærliggende leveområder for å kunne forflytte seg, utveksle genmateriale, og dermed 

overleve i et langsiktig perspektiv.   

Konsekvenser for naturmangfoldet må utredes i forbindelse med utarbeidelsen av arealplaner. I 

mange kommuner i vår region er kunnskapsgrunnlaget ikke godt nok til at man kan legge 

eksisterende kunnskap til grunn for nye planer. Dette gjelder særlig nordvest og øst i Viken. Når 

kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt har kommunene et ansvar for å stille krav om ny kunnskap, 

gjennom kartlegging, når nye planer for utbygging utarbeides. Alternativt må føre-var-prinsippet 

vektlegges tungt og utbygging unngås.   

Det pågår et arbeid med ny kunnskap om naturen, basert på Artsdatabankens type- og 

beskrivelsessystem Natur i Norge (NiN). All naturtypekartlegging fremover skal skje etter denne 

instruksen. Kommunene må bruke Miljødirektoratets instruks når de selv iverksetter og stiller krav 

om naturtypekartlegging.  

Resultatet fra kartleggingene gjøres tilgjengelig i Naturbase. Dette bidrar til et bedre  

kunnskapsgrunnlag til bruk i arealplanleggingen. Kommunene oppfordres også til å spille inn forslag 

til nye områder som bør inngå i den årlige naturtypekartleggingen i regi av Miljødirektoratet.   

Kommunene har et særskilt ansvar for forvaltningen av utvalgte naturtyper. I Oslo og Viken har vi 

per i dag følgende utvalgte naturtyper:   

• hule eiker 

• kalklindeskog 

• kystlynghei 

• slåttemark 

• slåttemyr 

• åpen grunnlendt kalkmark 

Hensynet til utvalgte naturtyper skal veie tungt i arealplanlegging og i dispensasjons- og 

byggetillatelser. Kommuner er pålagt å kunngjøre tillatelser til tiltak. Alle vedtak om inngrep i 

utvalgte naturtyper skal legges inn i Miljøvedtaksregisteret.  

Masseforvaltning  

Stort utbyggingspress og mange store infrastrukturprosjekter fører til mye flytting av masser. Dette 

har en rekke negative forhold knyttet til seg. Myndigheter og private aktører må samarbeide for å få 

til en bærekraftig ressurs- og arealforvaltning på dette saksfeltet, og hindre forurensning. Det er 

behov for en felles forståelse og praktisering av relevant lovverk og til en enhetlig bruk av begreper.  
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Massehåndtering, inkludert endelig disponering, må være en del av den tidlige planprosessen. Det 

bør i utbyggingsprosjekter vurderes krav om å utrede massebalansen, og å vurdere plangrep som 

reduserer masseoverskuddet. Overskuddsmasser bør, om mulig, brukes til gjenvinning fremfor å 

legges i deponi. Vi anbefaler at kommunene før de planlegger massedisponering får en oversikt over 

prosjekter med massebehov i regionen.  

Akershus fylkeskommune vedtok en regional plan for masseforvaltning i 2016. Østfold  

fylkeskommune utarbeidet samme år en fagrapport om råstoffuttak og masser, og har retningslinjer 

for dette i fylkesplanen Østfold mot 2050. For kommunene som er omfattet av markaloven minner vi 

om at det er svært strenge rammer for hvilke tiltak som kan tillates innenfor marka.  

Miljødirektoratet har startet arbeidet med å lage en forskrift som regulerer disponering av 

overskuddsmasser av jord og stein som ikke er forurenset – og som ikke gjenvinnes. Vi anbefaler 

kommunene å følge med på Miljødirektoratets og Statsforvalterens nettsider. 

Snøhåndtering  

Kommunene må ha beredskapsplaner for snøhåndtering og vurdere behovet for å sette av arealer 

for permanente eller midlertidige snødeponier. Ved opprettelse av et snødeponi må det gjøres en 

stedsspesifikk risikovurdering. Dette for å kartlegge om snøen som er planlagt deponert kan 

medføre skade eller ulempe på nærliggende vassdrag eller grunn. Snødeponier er søknadspliktig 

etter plan og bygningsloven og det kan være behov for tillatelse etter forurensningsloven på grunn 

av forurensningsfaren.   

Digitalisering og effektivisering   

Det er ønskelig å øke bruken av digitale verktøy for å bidra til bedre og mer effektive planprosesser. 

Kommunikasjon mellom myndigheter bør skje digitalt, slik at det blir mest mulig effektivt. Vi legger til 

grunn at plankart blir utarbeidet i tråd med gjeldende SOSI-standard og Nasjonal produktspesifikasjon 

og digitalt planregister. Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) må benyttes når plankartet skal 

utarbeides. Det at plankart er lesbart og lett å forstå er spesielt viktig for medvirkning fra de som har 

mindre kunnskap om arealplanlegging. Illustrasjonskart kan utarbeides for å tydeliggjøre 

konsekvensene av planforslaget.    

Ved høring av planforslag ber vi kommunene om å oversende alle aktuelle høringsdokumenter. 

Dette kan skje ved hjelp av digital post eller e-post. Vi ber også om å få tilsendt vedtatte planer og 

kommunens saksframlegg med vedtak.   

En effektiv planbehandling forutsetter god kjennskap til lovverk og føringer. Kommunen må sørge 

for å ha tilgang til nødvendig faglig kompetanse. Vi ber kommunene informere private 

plankonsulenter og leverandører om føringene i dette brev. Forskrift om behandling av private 

forslag til detaljregulering stiller krav til tilgjengeliggjøring av planinitiativ og referat fra  

oppstartsmøte. Vi ber om at disse oversendes ved varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid. God 

informasjon tidlig i planprosessen kan redusere risikoen for konflikt og innsigelser ved høring av 

planforslag.    

Samordning og interesseavveining  
Kommuneplanene skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og 

oppgaver. Fylkesmannen har forståelse for at kommunene kan ha store utfordringer når det gjelder 

oversikt, samordning og avveining av statlige føringer for kommunal planlegging.   

Viktige forutsetninger for å få til gode planprosesser er et godt kunnskapsgrunnlag, god 

dokumentasjon og åpenhet i planprosesser som leder fram til vedtak. Vi anbefaler bruk av regionalt 

planforum for å avklare interessekonflikter.  
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Kommunen har ansvaret for at plan- og bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess 

oppfylles i planarbeidet. Fylkesmannen har erfaring med at planprosessene går mer effektivt når 

lovverk og føringer følges. Kommunene har en viktig rolle i å sikre kvaliteten på private planforslag 

som legges ut til offentlig ettersyn.  

 Statsforvalterens rolle  

 Statsforvalteren skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer følges 

opp i kommunale planer. Statsforvalteren er fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og 

samfunnssikkerhet, og skal se til at barn og unges interesser og andre sårbare grupper blir ivaretatt i 

planleggingen.  Statsforvalterens rolle i høringsprosessen er å ivareta nasjonale og vesentlige 

regionale interesser i planleggingen. Reguleringsplaner som er i samsvar med kommuneplan, og 

som ikke utfordrer lovkrav eller nasjonale eller vesentlige regionale interesser, kan bli besvart med 

enkle standardbrev.  

Innsigelser kan fremmes når det er nødvendig for å sikre at kommunene ikke vedtar planer i strid 

med nasjonale eller vesentlige regionale interesser. Vi anbefaler rundskriv H-2/14 fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet for ytterligere informasjon om innsigelser og håndtering av dette.   

Klima- og miljødepartementet har utarbeidet et rundskriv T-2/16 Nasjonale og vesentlige regionale 

innsigelser på miljøområdet – klargjøring av miljøforvaltningens innsigelsespraksis. Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap, Landbruks- og matdepartementet og Helsedirektoratet har også 

gitt føringer og retningslinjer for Statsforvalterens bruk av innsigelser.  

 Statsforvalterens samordningsrolle  

Samordning av statlige innsigelser er fra 2019 innført som en nasjonal ordning. Dette medfører at 

alle statlige innsigelser skal samordnes av Statsforvalteren før de sendes til kommunen. Vi viser til 

vårt brev av 8. januar 2019 for mer informasjon om rollen, og om ordningen med samordning av 

innsigelser.   

Meklingsinstituttet  

I de fleste saker bør innsigelseskonflikter kunne løses uten bruk av formell mekling. I de saker der 

det foreligger innsigelse til et planforslag, og kommunen ikke finner å kunne ta hensyn til innsigelsen 

skal det ordinært foretas mekling mellom partene.  Statsforvalteren ønsker en god og tidlig dialog 

med kommunen i planer hvor det er fremmet innsigelse. Det er viktig at kommunen gjør en grundig 

vurdering av muligheten for å ta innsigelsen til følge før Statsforvalteren anmodes om mekling.  

Statsforvalteren forventer at planforslaget og innsigelsene er behandlet i kommunens planutvalg 

etter høring, før kommunen ber om mekling. Mekling mellom partene skal skje før kommunestyrets 

endelige vedtak av planen.  

Klageinstans og juridisk veiledning  

 Statsforvalteren er delegert myndighet fra departementet for å være klageinstans på kommunale 

vedtak etter plan- og bygningsloven i byggesaker, dispensasjonssaker og saker som gjelder 

reguleringsplaner. Statsforvalteren vil i klagebehandlingen blant annet kunne vurdere om 

saksbehandlingsreglene er fulgt og om vedtaket har gyldig innhold.  

Vi har forståelse for at kommunene kan ha behov for å avklare juridiske problemstillinger i 

kommuneplanens arealdel og i reguleringsplaner. Vi anbefaler at kommunene sørger for å avklare 

juridiske spørsmål i god tid før offentlig ettersyn. Det er ikke Statsforvalterens prioriterte oppgave å 

kontrollere lovligheten av kommunale planer ved høring av planforslag. Én framgangsmåte er å 
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bruke Kommunal- og moderniseringsdepartementets hjemmeside. Her finnes det veiledere, 

rundskriv, tolkningsuttalelser om plan- og bygningslov, og kommentarer til lovens bestemmelser.  

Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid!  

Vi viser for øvrig til våre nettsider for oversikt over føringer innenfor Statsforvalterens  

ansvarsområde. 



17/21 Referat og orienteringer - 20/00202-9 Referat og orienteringer : Vedlegg - Statsforvalteren i Oslo og Vikens forventninger til kommunal arealplanlegging 2021

 

 

Vedlegg til Fylkesmannen i Oslo og Vikens forventninger til kommunal arealplanlegging 

2019-2020  

Overordnede føringer for kommunal 

planlegging innenfor Fylkesmannens  

ansvarsområde Oppdatert versjon finner du her: https://www.fylkesmannen.no/ 

nb/oslo-og-viken/plan-og-bygg/sideoppbevaring/overordnedeforinger-for-kommunal-planlegging/ 

Dette vedlegget er lagt ut på Fylkesmannen i Oslo og Vikens internettsider 

www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/plan-og-bygg/. Oversikten vil der bli oppdatert når 

det foreligger nye eller endrede føringer. Oversikt over plan- og bygningsloven med 

forskrifter, retningslinjer, rundskriv og veiledning er tilgjengelig på www.planlegging.no.  

Plan- og bygningsloven  

Krav til planleggingen gitt direkte i loven:  

• Prinsippet om universell utforming. 

• Hensynet til barn og unges oppvekstvilkår. 

• Estetisk utforming av omgivelsene. 

• I 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og 

kulturmiljø, friluftsliv, landskap med mer. 

• Byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjøen. 

• Langs vassdrag som har betydning for natur-, kulturmiljø- og friluftsinteresser 

skal det i kommuneplanen fastsettes en byggeforbudsgrense på inntil 100 meter. 

• Sikre jordressursene, kvaliteter i landskapet og vern av verdifulle landskap og 

kulturmiljøer. 

• Fremme befolkningens helse og motvirke sosiale forskjeller. 

• Ta klimahensyn gjennom reduksjon av klimagassutslipp og tilpasning til 

forventede klimaendringer, herunder gjennom løsninger for energiforsyning, 

areal og transport. 

• Fremme samfunnssikkerhet ved å forbygge risiko for tap av liv, skade på helse, 

miljø og viktig infrastruktur med mer. 

• Legge til rette for helhetlig forvaltning av vannets kretsløp, med nødvendig 

infrastruktur. 

Generelle utredningskrav gitt direkte i loven:  

• Krav om planprogram ved varsling av planoppstart for alle planer som alltid skal 

konsekvensutredes. 
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• Ved offentlig ettersyn skal alle planforslag ha en planbeskrivelse som bl.a. 

beskriver planens virkninger og forholdet til rammer og retningslinjer som gjelder 

for området. 

• Krav om risiko- og sårbarhetsanalyse ved utarbeidelse av planer for utbygging. 

Forskrifter etter plan- og bygningsloven 

o Forskrift om kart, stadfestet informasjon, arealformål og kommunalt 

planregister, 26.06.2009  

o Forskrift om konsekvensutredninger 22.06.2017  

o Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- 

og bygningsloven, 01.01.2018.  

  

Generelle føringer  

• Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, kgl.res. 14.05.2019  

• Regional plan for Østfold – mot 2050, vedtatt 22.08.2018  

• Estetikkveileder for Østfold, 2009  

• Fylkesmannen i Oslo og Akershus/Akershus fylkeskommune sin 

dispensasjonsveileder, januar 2014    

• Fylkesmannen i Østfold sin dispensasjonsveileder for strandsonen, 2013  

• Fylkesmannen i Buskerud sin dispensasjonsveileder, 2012   Regional 

planstrategi for Buskerud 2017 - 2020  

  

Areal, bolig- og transportplanlegging  

• Statlige planretningsliner for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging,  

26.09.2014  

• Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus vedtatt  

14.12.2016/16.12.2016  

• Meld. St. 33 (2016–2017) - Nasjonal transportplan 2018–2029  

• Meld. St. 18 (2016–2017) Berekraftige byar og sterke distrikt  

• Meld. St. 17 (2012–2013) Byggje – bu – leve   

• Bolig for velferd – Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014-2020)  

• Veiviseren no   

• Regional plan for handel, service og senterstruktur i Akershus, 17.12.2018  

• Areal- og transportplan for Buskerudbyen 2013-2023  

• Regional plan for areal- og transport i Buskerud 2018-2035  

• Kollektivtransportplan for Buskerud  

  

Miljøvern, klima og vannforvaltning  

• Nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet – klargjøring av 

miljøforvaltningens innsigelsespraksis.  

• Naturmangfoldloven, av 19.06.2009  
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• Meld.St. 14 (2015-2016) Natur for livet. Norsk handlingsplan for naturmangfold.  

• Norsk rødliste for arter 2015  

• Norsk rødliste for naturtyper 2018  

• Fremmedartslista 2018   

• Parisavtalen 12.12.2015  

• Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid, meld. St 41 

(2016-2017)  

   Meld. St 13 (2014-2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning med  

EU, samt Stortingets behandling  

Meld. St. 21 (2011-2012) Norsk klimapolitikk  

• Klimakur 2020  

• Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning  

28.09.2018  

• Forskrift om rammer for vannforvaltningen, 19.12.2006  

• Rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag, T-1078  

• NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder- Som problem og ressurs  

• Meld. St. 33 (2012-2013) Klimatilpasning i Norge  

• Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, 

25.03.2011  

• Forurensningsloven  

• Regional plan for masseforvaltning i Akershus, vedtatt 24.10.2016  

• Regional plan for klima og energi i Akershus, vedtatt 18.06.2018  

• Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen, T- 1442  

• Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520  

• Markaloven, av 06.06.2009  

• Den europeiske landskapskonvensjonen, T-1475  

• Regional kystsoneplan for Østfold, 2014  

• Regional plan for vindkraft i Østfold, 2012  

• Regional plan for Hardangervidda 2011-2025  

• Regional plan for Nordfjella 2014-2025  

• Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021  

• Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016-2021  

• Nasjonale føringer for arbeidet med oppdatering av de regionale 

vannforvaltningsplanene  

  

Jordvern, landbruk og mat  

• Jordloven og skogbruksloven, samt forskrifter og rundskriv,   

• Landbruks- og matdepartementet på www.regjeringen.no og  

Landbruksdirektoratet, se fanen miljø og økologisk  

• Nasjonale jordvern- og matproduksjonsmål og brev 1. okt. 2018 fra Landbruks- 

og matdepartementet om nasjonal og vesentlig regional jordverninteresse  
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• Oppdatert nasjonal jordvernstrategi, Prop. 1S (2018-2019) og tilhørende 

innstilling fra Næringskomiteen av desember 2018 Innst. 8 S (2018-2019)i 82019). 

Se alt på Landbruksdirektoratets nettsider om jordvern.  

• Meldinger og budsjettforslag til Stortinget om landbruk og mat, se Landbruks- og 

matdepartementet på www.regjeringen.no og Stortingets behandlinger på 

www.stortinget.no.  

• Veiledere: Landbruk og planlegging etter plan- og bygningsloven og Veileder 

H2401 Garden som ressurs  

• Landbruk og klimaendringer, rapport fra arbeidsgruppe av 19.2.2016 og vedlegg 

med Utredning om landbrukets utfordringer i møte med klimaendringene.   

• Klimaavtale mellom regjeringen og jordbruket av 21.6.2019  

• Rapport fra teknisk arbeidsgruppe om jordbruk og klima 10.12.2018  

  Regjeringens bioøkonomistrategi Bioenergi, trebruk mm - se også nettsider hos 

Landbruksdirektoratet og Innovasjon Norge.  
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KOSTRA-rapportering: Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord etter plan- og 

bygningslov og jordlov, veiledning og hjelpeskjema for rapportering fra 

videresendes årlig til kommunen fra Fylkesmannen. Beregning av arealtall på 

www.nibio.no. Resultater - se Fylkesmannens nettside om jordvern og 

årsrapporter om KOSTRA på Landbruksdirektoratet og SSB.    

• Regionalt miljøprogram for jordbruket i Viken og Oslo  

• Landbruksnæring, skog og klima: Strategisk plan for skogbruk i Oslo og Akershus 

2016-2019  

  

Samfunnssikkerhet  

• Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 

(sivilbeskyttelsesloven) av 25.06.2010.  

• Forskrift om kommunal beredskapsplikt, av 22.08.2011.  

• Veiledning til forskrift om kommunal beredskapsplikt, februar 2012.  

• Retningslinjer for fylkesmannens bruk av innsigelse for å ivareta 

samfunnssikkerhet i arealplanleggingen, DSB 2010  

• Samfunnssikkerhet i kommunenes arealplanlegging, DSB 2017  

• Kommunenes arealplanlegging -skjema, DSB 2017  

• Veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter, mars 2017, DSB  

• Flaum og skredfare i arealplanar, revidert 22.5.2014. NVE   

• Sikkerhet mot kvikkleireskred, Vurdering av områdestabilitet ved 

arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med 

sprøbruddegenskaper Veileder 7/2014, NVE   
  

Helse  

• Lov om folkehelsearbeid av 24.6.2011   

• Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 24.6.2011   

• St. meld 19 (2014 – 2015) Folkehelsemeldingen – Mestring og muligheter  

• St. meld. 26 (2014 – 2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet  

• Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg, Helse og 

omsorgsdepartementet  

• Omsorg 2020, Regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020  

• St.meld. 34 (2012-2013) Folkehelsemeldingen  

• Forskrift om oversikt over folkehelsen  28.6 2012  

• God oversikt – en forutsetning for god helse, Veileder helsedirektoratet (2013)  

• Meld. St. 13 (2018-2019) «Muligheter for alle» - Fordeling og sosial bærekraft  

• St.meld. nr. 16 (2010-2011) Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-2015  

• St.meld. nr.20 (2006 – 2007) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale 

helseforskjeller  

• Kompetanseløft 2020, Helsedirektoratet  

• Mestre hele livet. Regjeringens strategi for psykisk helse (2017-2022)  

• St.meld. nr.47 (2008 -2009) Samhandlingsreformen  
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• Kommunehelsa og Folkehelseprofiler: http://khs.fhi.no  

• Demensplan 2020 – Den gode dagen, Helse- og omsorgsdepartementet,   

• Flere år – flere muligheter, regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn  

• Meld. St. 15 (2027-2018) « Leve hele livet» - En kvalitetsreform for eldre 

Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering (2017-2019)  

• Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021)  

• Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021)  

• Retningslinjer for helsestasjonen 2017, Helsedirektoratet  

• Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten, Helsedirektoratet   

• Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, 

ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv.,20.3.2015   Regional 

plan for folkehelse i Østfold 2012-2015/2024  

  

Barn og unge  

• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen,  

20.09.1995  

• Om barn og planlegging, Rundskriv T-2/08  

• FNs konvensjon om barnets rettigheter  

• Barnekonvensjonen i praksis  

• Forebyggende innsats for barn og unge, Rundskriv Q-16/2013  

• Barn og unge 0-24 samarbeidet hos Fylkesmannen  

• Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven, T-1513   

• Østfold - fylkesdelplan barn og unge, 2009   
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Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunens 
arbeid med å skaffe oversikt over helsetilstanden i 
befolkningen og faktorer som påvirker denne, 
jamfør lov om folkehelsearbeid. Også andre 
informasjonskilder må benyttes i oversiktsarbeidet, 
se figuren nedenfor. 

Ås
Noen trekk ved kommunens folkehelse

Befolkning
• I aldersgruppen 45 år og eldre er andelen som bor alene lavere enn i 

landet som helhet.

Oppvekst og levekår
• Andelen som bor i husholdninger med vedvarende lav inntekt, er 

ikke signifikant forskjellig fra landet som helhet. Vedvarende lav 
husholdningsinntekt vil si at den gjennomsnittlige inntekten i en 
treårsperiode er under 60 prosent av median husholdningsinntekt i 
Norge.

• Andelen som gjennomfører videregående opplæring er høyere enn 
landsnivået. Klikk på indikator nummer 13 i folkehelsebarometeret 
på side 4 for å se hvordan gjennomføringsgraden i kommunen 
varierer med foreldrenes utdanningsnivå.

Miljø, skader og ulykker
• Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er med i en 

fritidsorganisasjon, er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået. 
Tallene er hentet fra Ungdata-undersøkelsen.

• Andelen 17-åringer som oppgir at de kan svømme 200 meter er ikke 
signifikant forskjellig fra landsnivået, vurdert etter resultater fra 
nettbasert sesjon 1 for gutter og jenter. Gode svømmeferdigheter 
kan bidra til å forebygge drukningsulykker.

Helserelatert atferd
• Andelen 17-åringer som oppgir at de trener sjeldnere enn ukentlig er 

ikke signifikant forskjellig fra landsnivået, vurdert etter resultater fra 
nettbasert sesjon 1 for gutter og jenter. Les mer om fysisk aktivitet 
på midtsidene.

Helsetilstand
• Forskjellen i forventet levealder mellom de som har grunnskole og 

de som i tillegg har videregående eller høyere utdanning, er større 
enn i landet som helhet. Forskjellen i forventet levealder mellom 
utdanningsgruppene er en indikator på sosiale helseforskjeller i 
kommunen.

Fysisk aktivitet er temaet for folkehelseprofilen 2021. Temaet 
gjenspeiles i indikatorer og figurer. Indikatorene som presenteres i 
profilen er valgt med tanke på helsefremmende og forebyggende 
arbeid, men er også begrenset av hvilke data som er tilgjengelige på 
kommunenivå. All statistikk må tolkes i lys av annen kunnskap om 
lokale forhold. 

FOLKEHELSEPROFIL 2021
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Bare tre av ti voksne oppfyller anbefalingene om fysisk 
aktivitet. Blant barn er situasjonen bedre, men aktiviteten 
synker raskt med alderen. Det finnes en rekke virkemidler 
for å stimulere befolkningen til å bevege seg mer i 
hverdagen. 

I 2020 la regjeringen frem en ny handlingsplan for fysisk 
aktivitet. Et av hovedmålene i denne handlingsplanen er å øke 
andelen i befolkningen som oppfyller helsemessige 
anbefalinger om fysisk aktivitet med 10 prosentpoeng innen 
2025 og 15 prosentpoeng innen 2030. 

Fysisk aktivitet er viktig for å oppnå flere av FNs 
bærekraftsmål, deriblant målet om god helse og livskvalitet. Å 
øke andelen fysisk aktive er samtidig sentralt i arbeidet med å 
redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer. 

Hvor fysisk aktive bør vi være?
Fysisk aktivitet er ikke kun mosjon og trening, men all 
bevegelse som fører til et energiforbruk utover hvilenivå. Selv 
litt fysisk aktivitet gir helsegevinst. Det anbefales imidlertid at 
en del av aktiviteten skjer med moderat til høy intensitet, se 
tabell 1. 

For en stor andel av befolkningen kan anbefalingene 
oppsummeres slik: beveg deg mer og oftere og sitt mindre 
stille.

Spesielt hos barn bør den fysiske aktiviteten være allsidig. Den 
bør påvirke kondisjon, muskelstyrke, fart, bevegelighet, 
reaksjonstid og koordinasjon, og stimulere både fin- og 
grovmotoriske ferdigheter. Gjennom aktiviteter som inne- og 
utelek, kroppsøving, idrett, friluftsliv og aktiv transport (gå og 
sykle), kan barn og unge utfolde og utvikle seg. Aktiviteten bør 
gi glede, sosialt fellesskap og mestring gjennom alle fire 
årstider.

Figur 1. Andel som oppfyller minimumsanbefalingene om fysisk 
aktivitet, fordelt etter kjønn. 

Hva vet vi om det fysiske aktivitetsnivået i Norge?
Figur 1, som er basert på objektivt målte data, viser hvor stor 
andel som oppfyller minimumsanbefalingene om fysisk aktivitet. 
I gjennomsnitt oppfyller kun om lag 30 prosent av den voksne 
befolkningen minimumsanbefalingene om fysisk aktivitet. 
Andelen har vært stabil på dette nivået de siste årene, men 
andelen varierer noe med alder og utdanningsnivå. 

Blant barn og unge er aktivitetsnivået høyere enn blant voksne. 
De fleste 6-åringer oppfyller minimumsanbefalingene, men 
andelen faller i løpet av barne- og ungdomsårene.

De siste 10-15 årene har aktivitetsnivået blant barn og unge 
vært relativt stabilt. Unntaket er blant 9-åringer hvor det 
har vært en nedgang. Nedgangen blant 9-årige gutter tilsvarer 1-
2 timer med organisert idrett i uka.

Hva vet vi om det fysiske aktivitetsnivået i kommunen?
Å måle fysisk aktivitet nøyaktig i en befolkning er utfordrende. 
Nasjonale kartlegginger av fysisk aktivitet gjøres med 
aktivitetsmålere og er nøyaktige, men slike objektive målinger 
gjøres i hovedsak ikke i fylker og kommuner. I stedet benyttes 
spørreundersøkelser, se tall for kommunen i figur 2 og 3. 
Spørreundersøkelser kan gi en pekepinn, men en svakhet er at 
de som svarer har en tendens til å overrapportere 
aktivitetsnivået. Derfor bør resultater fra spørreundersøkelser 
vurderes sammen med nasjonale objektive målinger.

Hvordan kan kommunen stimulere til mer hverdagsaktivitet?
Figur 4 viser hvor lite som skal til for at flere skal oppfylle 
anbefalingene om fysisk aktivitet. Kommunen har mange 
virkemidler i ulike sektorer for å skape et mer aktivitetsvennlig 
samfunn der alle, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsnivå og 
sosial bakgrunn, gis mulighet til bevegelse og fysisk aktivitet. Å 
skape et slikt samfunn er også et sentralt mål i handlingsplanen 
for fysisk aktivitet (2020-2029). Lokale aktører som frivillige 
organisasjoner, treningssentre og idrettslag kan være aktuelle å 
samarbeide med.

Kommunen kan legge til rette for mer fysisk aktivitet 

Tabell 1. Anbefalinger om fysisk aktivitet (kortversjon) 
(Helsedirektoratet, 2014). 
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Nærmiljø og fritid
Kommunen kan legge til rette for gå- og aktivitetsvennlige 
nærmiljøer ved å: 

• Gjøre det trygt og enkelt å gå eller sykle til og fra 
arbeid, skole, aktiviteter og andre gjøremål.

• Gjøre grøntområder tilgjengelige og attraktive, for 
eksempel ved å rydde og merke stier, gi turforslag og 
sørge for god belysning. Nærhet til grøntområder øker 
sjansen for at barn er tilstrekkelig fysisk aktive.

• Legge opp til et inkluderende aktivitetstilbud der alle 
kan delta uavhengig av ressurser, tilknytning til 
arbeidslivet, funksjonsnivå og kultur. Noen kommuner 
har gode erfaringer med tiltak som utlån av utstyr, 
åpne haller og fritidskort.

b
Barnehage og skole
Barn tilbringer store deler av oppveksten i barnehagen og på 
skolen. Godt utformede uteområder i barnehager og på skoler 
gir muligheter for lek og fysisk aktivitet, og i tillegg sosialt 
samvær og hvile. Det er viktig med god kompetanse i 
lærerstaben og at undervisningen bidrar til bevegelsesglede. 
Når barn opplever glede og mestring gjennom ulike fysiske 
aktiviteter inne og ute, får de også mange positive erfaringer 
som de kan ta med seg videre i livet.

I planleggingen av uteområder for barnehager og skoler 
anbefales det blant annet at det tas hensyn til:

• Naturelementer og variert terreng
• Mangfoldig bruk og tilgjengelighet for alle
• Trafikksikre omgivelser

Uteområdene i barnehager og på skoler kan også være viktige 
aktivitetsarenaer og møteplasser i nærmiljøet.

b
Arbeidsplasser
Kommunen kan oppfordre til økt fysisk aktivitet på 
arbeidsplassen gjennom egne tiltak som arbeidsgiver og som 
pådriver for å få lokale bedrifter til å gjøre det samme. Et 
eksempel er tilrettelegging for aktiv transport ved å sørge for 
garderobefasiliteter og sykkelparkering. Trimrom og 
oppmuntring til å bruke trapp i stedet for heis er også måter å 
stimulere til økt fysisk aktivitet på.

b
Tilbud for eldre
Tiltak som øker den fysiske aktiviteten blant eldre, kan 
kombineres med tiltak for sosial samhandling og gode 
møteplasser. Å delta i sosialt samvær og fysiske aktiviteter er 
positivt både for fysisk og psykisk helse og kan forebygge eller 
utsette funksjonssvikt i eldre år.

nn

Figur 2. Andel ungdomsskoleelever som er fysisk aktive (svett og 
andpusten) sjeldnere enn én gang i uka (Ungdata). 

Figur 3. Andel 17-åringer som oppgir at de trener sjeldnere enn 
ukentlig (Vernepliktsverket 2018-2019). 

Figur 4. Andel som faktisk oppfyller anbefalingene om fysisk 
aktivitet og andelen som ville oppfylt anbefalingene med 
10 minutter mer fysisk aktivitet hver dag. 

Les mer:  
• Utvidet artikkel med referanser på www.fhi.no/folkehelseprofiler 
• Handlingsplan for fysisk aktivitet (2020-2029)
• Veiviser i lokale folkehelsetiltak om fysisk aktivitet
• Folkehelserapporten: Fysisk aktivitet i Norge
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Folkehelsebarometer for kommunen  
I oversikten nedenfor sammenliknes noen nøkkeltall for kommunen og fylket med 
landstall. I figuren og tallkolonnene tas det hensyn til at kommuner og fylker kan ha 
ulik alders- og kjønnssammensetning sammenliknet med landet. Klikk på indikator-
navnene for å se utvikling over tid i kommunen. I Kommunehelsa statistikkbank, 
http://khs.fhi.no finnes flere indikatorer samt utfyllende informasjon om hver enkelt 
indikator. 

Vær oppmerksom på at også «grønne» verdier kan innebære en folkehelseutfordring 
for kommunen, fordi landsnivået ikke nødvendigvis representerer et ønsket nivå. 
Verdiområdet for de ti beste kommunene i landet kan være noe å strekke seg etter.

Forklaring (tall viser til linjenummer i tabellen ovenfor): 
* = standardiserte verdier, a = aldersstandardisert, k = kjønnsstandardisert og ** = tall fra Ungdataundersøkelsen mangler, les mer om mulige årsaker 

1. Beregning basert på middels vekst i fruktbarhet, levealder og netto innflytting. 2. 2020, i prosent av befolkningen. 3. 2019, høyeste fullførte utdanning (av alle med oppgitt utdanning). 4. 
2016-2018, alle aldre, personer som bor i husholdninger som i en treårsperiode har en gjennomsnittlig inntekt under 60 % av nasjonal median. 5. 2018, forholdet mellom inntekten til den 
personen som befinner seg på 90-prosentilen og den som befinner seg på 10-prosentilen. 6. 2017-2019, 0-17 år, av alle barn det betales barnetrygd for. 7. 2019, omfatter mottakere av 
uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, arbeidsledighetstrygd, overgangsstønad for enslige forsørgere og tiltaksmottakere (individstønad). 8. 2019. 9. 2019, trangboddhet defineres ut ifra 
antall rom og kvadratmeter i boligen. 10. 2019, andelen er presentert i prosent av personer i privathusholdninger. 11./12. Skoleårene 2017/2018-2019/2020. 13. 2017-2019, omfatter 
elever bosatt i kommunen. 14. 2019, definert som tilfredsstillende resultater mht. E. coli og stabil levering av drikkevann. Omfatter vannverk som forsyner minst 50 personer. 15. 2019, 
andel av befolkningen som er tilknyttet vannverk som forsyner minst 50 personer. 16. 2019, mikrogram per kubikkmeter finkornet svevestøv (PM2,5) som befolkningen i kommunen er 
utsatt for. 17. U.skole, svært eller litt fornøyd. 18. U.skole, opplever at nærområdet er trygt på kveldstid. 19. U.skole, svarer «ja, jeg er med nå». 20. U.skole, ganske mye eller veldig mye 
plaget. 21. 2018-2019, oppgir at man kan svømme 200 meter ved nettbasert sesjon 1. 22. U.skole, fysisk aktiv (svett og andpusten) mindre enn én gang i uken. 23. 2018-2019, oppgitt ved 
nettbasert sesjon 1. 24. U.skole, daglig utenom skolen. 25./26. 2005-2019, beregnet basert på aldersspesifikk dødelighet. 27. 2004-2018, vurdert etter forskjellen i forventet levealder ved 
30 år, mellom de med grunnskole som høyeste utdanning og de med videregående eller høyere utdanning. 28. U.skole, svært eller litt fornøyd. 29. 2017-2019, 0-74 år, brukere av 
primærhelsetjenestene fastlege og legevakt. 30. 2017-2019, 0-74 år, muskel- og skjelettplager og -sykdommer (ekskl. brudd og skader), brukere av primærhelsetjenestene fastlege, 
legevakt, fysioterapeut og kiropraktor. 31. 2016-2019, KMI som tilsvarer over 25 kg/m2, basert på høyde og vekt oppgitt ved nettbasert sesjon 1. 32. 2017-2019, 0-74 år, brukere av 
primærhelsetjenestene fastlege og legevakt. 33. 2010-2019. 34. 2015-2019. Datakilder: Statistisk sentralbyrå, NAV, Ungdata-undersøkelsen fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved 
OsloMet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Vernepliktsverket, Vannverksregisteret, Primærhelsetjenestene fastlege og legevakt (KUHR-databasen i 
Helsedirektoratet), Kreftregisteret, Meteorologisk institutt, og Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. For mer informasjon, se http://khs.fhi.no.

Tema Indikator
(klikkbare indikatornavn) Kommune Fylke Norge Enhet (*)

Be
fo

lk
-

ni
ng

1 Andel 80 år+, framskrevet til 2030 5,1 6,4 6,4 prosent

2 Personer som bor alene, 45 år + 21,7 24,0 25,7 prosent

O
pp

ve
ks

t o
g 

le
ve

kå
r

3 VGS eller høyere utdanning, 30-39 år 83 78 80 prosent

4 Vedvarende lavinntekt (hush.) 9,8 9,3 10,0 prosent

5 Inntektsulikhet, P90/P10 2,8 2,9 2,8 -

6 Barn av enslige forsørgere 12,2 14,8 14,8 prosent

7 Stønad til livsopphold, 20-66 år 11,6 15,0 15,6 prosent (a,k)

8 Ikke i arbeid eller utdanning, 16-66 år 16,4 19,2 19,1 prosent (a,k)

9 Bor trangt, 0-17 år 17 17 19 prosent

10 Leier bolig, 45 år + 10,2 11,0 11,8 prosent

11 Trives på skolen, 7. klasse 89 90 89 prosent (k)

12 Laveste mestringsnivå i lesing, 5. kl. 16 22 23 prosent (k)

13 Gjennomføring i vdg. opplæring 83 79 77 prosent (k)

M
ilj

ø,
 sk

ad
er

 o
g 

ul
yk

ke
r

14 God drikkevannsforsyning 100 93 89 prosent

15 Andel tilknyttet vannverk 83 90 88 prosent

16 Luftkvalitet, finkornet svevestøv 5,2 5,1 4,4 µg/m³

17 Fornøyd med lokalmiljøet, Ungd. 2019 66 69 68 prosent (a,k)

18 Trygt i nærmiljøet, Ungdata 2019 88 85 85 prosent (a,k)

19 Med i fritidsorganisasjon, Ungd. 2019 69 64 65 prosent (a,k)

20 Ensomhet, Ungdata 2019 22 22 22 prosent (a,k)

21 Kan svømme, 17 år 90 90 89 prosent (k)

He
lse

-
re

la
te

rt
 

at
fe

rd

22 Lite fysisk aktive, Ungd. 2019 11 14 14 prosent (a,k)

23 Trener sjeldnere enn ukentlig, 17 år 24 24 25 prosent (k)

24 Skjermtid over 4 timer, Ungd. 2019 29 34 34 prosent (a,k)

He
lse

til
st

an
d

25 Forventet levealder, menn 81,2 79,8 79,6 år

26 Forventet levealder, kvinner 84,7 83,7 83,7 år

27 Utd.forskjeller i forventet levealder 6,4 5,1 5 år

28 Fornøyd med helsa, Ungd. 2019 72 71 70 prosent (a,k)

29 Psykiske sympt./lidelser 142 157 157 per 1000 (a,k)

30 Muskel og skjelett 312 325 319 per 1000 (a,k)

31 Overvekt og fedme, 17 år 19 21 22 prosent (k)

32 Hjerte- og karsykdom, primærh.tj. 95 106 100 per 1000 (a,k)

33 Hudkreft, nye tilfeller 71 83 78 per 100 000 (a,k)

34 Vaksinasjonsdekning, meslinger, 9 år 95,0 96,6 96,5 prosent

Folkehelsebarometer for Ås
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Kontrollutvalget i 
Ås kommune 

Behandlede saker 2021 (pr 02.03.2021) 
Møte nr./dato Saks nr. Sakstittel Status 

26.01.2021    

 01/21 Kommunens arbeid med flom- og skredforebygging A 

 02/21 Orientering om status for kommunens smittevernarbeid A 

 03/21 Orientering fra revisjonen A 

 04/21 Tema for forvaltningsrevisjon 2021 B 

 05/21 Kontrollutvalgets årsrapport 2021 A 

 06/21 Kurs og konferanser 2021 B 

 07/21 Referat og orienteringer O 

 08/21 Eventuelt A 

 

 

Statuskoder 

A Saken er avsluttet 
B Saken er under behandling 
O Saken er til videre oppfølging 
U Saken utgår, evt. saken er utsatt 
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Kontrollutvalget i  
Ås kommune 

A jour pr 02.03.2021 

 Oversikt over saker til behandling 2021 
 Referat og orienteringer 

Følgende rapportering 
legges frem fortløpende 

• Rapporter fra andre tilsynsorganer (f.eks. Statsforvalteren, 
Helsetilsynet) og kommunens svar/oppfølging. 

• Sekretariatets oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og 
oppfølgingen av disse. 

Møte nr./ dato, sted Saker 

1/21  
(26.01.2021 kl. 18:00) 
Fjernmøte via Microsoft 
Teams 

• Kommunens arbeid med flom- og skredforebygging 

• Orientering om status for kommunens smittevernarbeid 

• Orientering fra revisjonen 

• Tema for forvaltningsrevisjon 2021 

• Kontrollutvalgets årsrapport 2020 

• Kurs og konferanser 2021 

• Referat og orienteringer 

• Eventuelt  

2/21  
(09.03.2021 kl. 18:00) 
Store sal, 
Ås kulturhus 

• Utstyrs-situasjonen for elever ved Ås læringssenter 

• Orientering om status for kommunens kommunikasjonsarbeid 

• Orientering om kommunens varslingsrutiner 

• Ås kommune – Årsregnskap 2020 – FORELØPIG (frist: 22.02.2021) 

• Oppsummering interimsrevisjon 2020 

• Forenklet etterlevelseskontroll 2020 

• Prosjektplan for forvaltningsrevisjon innen offentlige anskaffelser 

• Forvaltningsrevisjon 2021 – Valg av tema nr.2 

• Referat og orienteringer 

• Eventuelt  

3/21  
(20.04.2021 kl. 18:00) 
Lille sal, 
Ås kulturhus 

• Ås kommune – Årsregnskap 2020 m/revisjonsberetning (frist: 
15.04.2021) (kontrollutvalgets uttalelse)  

• Referat og orienteringer 

• Eventuelt 

4/21  
(01.06.2021 kl. 18:00) 
Lille sal, 
Ås kulturhus 

• Økonomirapport 1.tertial 2021 

• Rapport om forenklet etterlevelseskontroll 2020 (frist: 30.06.2021) 

• Revisjonens rapport pr 30.04.2021 

• Referat og orienteringer 

• Eventuelt 

5/21 
(24.08.2021 kl. 18:00) 
Lille sal, 
Ås kulturhus 

• Overordnet revisjonsstrategi 2021  

• Referat og orienteringer 

• Eventuelt  

6/21 
(12.10.2021 kl. 18:00) 
Lille sal, 
Ås kulturhus 

• Økonomirapport 2.tertial 2021 

• Budsjett for kontrollarbeidet 2022 

• Møteplan 2022 

• Referat og orienteringer 

• Eventuelt  

7/21 
(23.11.2021 kl. 18:00) 
Lille sal, 
Ås kulturhus 

• Kontrollutvalgets årsplan 2022 

• Kurs og konferanser 2022 

• Referat og orienteringer 

• Eventuelt  

 (ikke fordelt) 

2021 
 

• Kontrollutvalget – Årsregnskap 2020 

• Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Utleieboliger i Ås 
kommune (frist: 21.10.2021) 

• Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Arbeidsmiljø for ansatte 
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ved grunnskolen i Ås kommune (frist: 10.06.2021) 

• Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Psykososialt skolemiljø i 
Ås kommune (frist: 10.08.2021) 

• Vurdere dialogmøte med  
o Ordfører 
o Rådmann 
o Kommunalsjefene (Organisasjon og fellestjeneste, Oppvekst og 

opplæring, Helse og mestring og Teknikk, samfunn og kultur) 
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1 

Arkivsak-dok. 20/00208-9 
Saksbehandler Kjell Tore Wirum 

Saksgang Møtedato 

Kontrollutvalget i Ås kommune 09.03.2021 

PS 18/21 EVENTUELT 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 

Saksframstilling: 

Saker/temaer under Eventuelt bør meldes inn til kontrollutvalgets leder eller 
sekretariatet før kontrollutvalgets møte.  

Vedtak treffes som regel ikke under Eventuelt. 
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